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ELGESIO KODEKSAS 
„voestalpine“ grupės gairės 

 
 

 
Savo verslo segmentuose „voestalpine“ yra pasaulinė technologijų grupė, pasižyminti profesine 

patirtimi medžiagų ir jų apdirbimo srityse, skirianti pagrindinį dėmesį plieno ir kitų metalų gaminių 

bei sistemų sprendimams intensyviai technologijas naudojančiose pramonės šakose ir nišose bei 

taikanti griežčiausius kokybės standartus. Būdama patikima klientų partnerė, įmonė „voestalpine“ 

prisiima jų iššūkius.  

 
Būdami patikimi partneriai, mes taip pat jaučiamės atsakingi už tai, kaip elgiamės bendraudami su 

klientais, tiekėjais, darbuotojais ir kitais verslo partneriais. Mūsų Elgesio kodeksas padeda 

„voestalpine“ grupės darbuotojams elgtis atsakingai vykdant verslo veiklą. Jis turi būti visų grupės 

darbuotojų moralaus, etiško ir teisiniu požiūriu teisingo elgesio pagrindas. 

 
Mūsų darbuotojai1 yra esminė įmonės sėkmės dalis ir jie atlieka svarbų vaidmenį stiprinant mūsų 

reputaciją ir pasitikėjimą mumis. Būtent dėl šios priežasties mums yra svarbu apibrėžti 

nedviprasmiškas verslo etikos ir moralės gaires bei principus, iš esmės pagrįstus šiuo Elgesio 

kodeksu. Kiekvieno asmens pareiga yra savo elgesiu rodyti pavyzdį ir stengtis, kad šis Elgesio 

kodeksas būtų neatsiejama mūsų įmonės kultūros dalis. 

 

 
Lincas, 2019 m. gruodžio 16 d. 

 
Valdyba 

 
Herbert Eibensteiner Franz Kainersdorfer Robert Ottel 

 

Franz Rotter Peter Schwab Hubert Zajicek 

 
 

¹ Nors vyriškos giminės gramatinė forma naudojama tam, kad būtų patogiau skaityti, ji bendrai žymi visas lytis. 
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1 ĮVADAS IR PASKIRTIS 
Kadangi „voestalpine“ grupės veikla yra tarptautinė, jai taikomas įvairus socialinis, politinis ir 

teisinis reglamentavimas, kurio reikia laikytis. Šio reglamentavimo, ypač konkrečios šalies 

įstatymų ar nuostatų pažeidimai gali turėti didelį neigiamą finansinį poveikį bendrovei ir 

padaryti ilgalaikę žalą grupės reputacijai. Šis Elgesio kodeksas — tai visos komercinės veiklos 

ir sprendimų „voestalpine“ grupėje pagrindas. Jis turi būti visų grupės darbuotojų moraliniu, 

etiniu ir teisiniu požiūriu teisingo elgesio pagrindas. 

Kiekvienam įstatymus, nuostatus, vidaus gaires, taisykles, instrukcijas arba šio Elgesio kodekso 

nuostatas pažeidusiam darbuotojui gali būti taikomos drausminės priemonės. Be to, visi šie 

veiksmai tokiam asmeniui gali baigtis baudžiamaisiais ar civiliniais kaltinimais (pavyzdžiui, 

ieškiniais dėl nuostolių atlyginimo garantijų ar žalos). 

Prireikus šis Elgesio kodeksas bus keičiamas „voestalpine AG“ valdybos nutarimu ir prireikus 

gali būti papildomas konkrečiomis gairėmis, kurios gali būti taikomos tik tam tikroms 

valstybėms ir regionams. 

2 TAIKYMO SRITIS 
Šis Elgesio kodeksas taikomas visiems „voestalpine“ grupės darbuotojams, įskaitant valdybos 

narius, valdančiuosius direktorius ir kitus vykdančiuosius vadovus (toliau — „darbuotojai“). 

Nauji darbuotojai darbo sutartyse privalo įsipareigoti laikytis Elgesio kodekso. 

Grupę „voestalpine“ sudaro visos bendrovės, kuriose „voestalpine AG“ tiesiogiai arba 

netiesiogiai turi mažiausiai 50 proc. akcinio kapitalo arba kurias ji kontroliuoja kitu būdu. 

Be to, su šiuo Elgesio kodeksu turi būti supažindinama bet kuri kita bendrovė, kurioje 

„voestalpine AG“ tiesiogiai arba netiesiogiai turi mažiausiai 25 proc. akcinio kapitalo, 

tačiau kurios ji nekontroliuoja, prašant, kad ši bendrovė nepriklausomai pripažintų Elgesio 

kodeksą savo įmonės sprendimus priimančių struktūrų dalimi.  

Be to, grupė yra suinteresuota tuo, kad jos bendrovės su šiuo Elgesio kodeksu supažindintų 

savo pagrindinius verslo partnerius (klientus, tiekėjus, konsultantus ir kt.) ir, pasirinkdamos 

verslo partnerius ar darbuotojus, laikytųsi „voestalpine“ Elgesio kodekso ir lygiaverčių 

Bendrovės nuostatų reikalavimų bei padarytų jį neatsiejama savo sprendimų priėmimo dalimi. 
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3 ATSAKOMYBĖ UŽ ĮGYVENDINIMĄ  
Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už šio Elgesio kodekso laikymąsi ir įgyvendinimą. 

Vadovaujančias pareigas Grupėje einantis  personalas visiems darbuotojams turi būti gyvas 

pavyzdys to, kaip reikia įgyvendinti šio Elgesio kodekso turinį. Vadovai privalo instruktuoti savo 

darbuotojus apie tai, kaip vadovautis Elgesio kodeksu, prižiūrėti, kaip darbuotojai jo laikosi, 

ir, prireikus, mokyti juos tai daryti padedant grupės kompetentingiems skyriams. 

Darbuotojai taip pat privalo vadovautis sveiku protu aiškindamiesi šį Elgesio kodeksą ir 

klausimą, ar, darbuotojams laikantis konkretaus elgesio, jie galėtų sulaukti kritikos  pagrįstos 

etikos ir moralinių standartų pagrindu. Čia reikia atsižvelgti į konkrečios valstybės taisykles ir 

normas. Negalima galiojančių įstatymų ir nuostatų laikytis savo nuožiūra. Jei iškilo klausimų 

ar neaiškumų dėl Elgesio kodekso, kiekvienas darbuotojas gali kreiptis patarimo ir sprendimo 

į savo tiesioginį viršininką. 

Taip pat galima kreiptis į kompetentingus teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius, „voestalpine 

AG“ vidaus audito skyrių, grupės atitikties pareigūną arba skyrių atitikties pareigūnus. 

Sprendžiant klausimus, susijusius su ginčais dėl šio Elgesio kodekso ir su jo aiškinimu galutinį 

sprendimą priima Grupės atitikties pareigūnas. 

 
Į ATITIKTIES PAREIGŪNUS GALIMA KREIPTIS ŠIAIS ADRESAIS: 

 
Grupės: group-compliance@voestalpine.com 

Plieno skyriaus: steel-compliance@voestalpine.com 

Aukštos kokybės metalų skyriaus: highperformancemetals-compliance@voestalpine.com 

Metalų inžinerijos skyriaus: metalengineering-compliance@voestalpine.com 

Metalų apdirbimo skyriaus: metalforming-compliance@voestalpine.com 

 
Grupės atitikties pareigūną ir skyrių atitikties pareigūnus, taip pat jų atitinkamus 

kontaktinius duomenis galima rasti grupės intraneto svetainėje adresu 

https://voestalpine. net/compliance abrufbar. 

mailto:group-compliance@voestalpine.com
mailto:steel-compliance@voestalpine.com
mailto:highperformancemetals-compliance@voestalpine.com
mailto:metalengineering-compliance@voestalpine.com
mailto:metalforming-compliance@voestalpine.com
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4 ĮSTATYMŲ IR KITŲ IŠORĖS IR VIDAUS 
TAISYKLIŲ LAIKYMASIS  
Visų galiojančių įstatymų ir nuostatų, taip pat kitų taisyklių, nesvarbu, ar jos būtų grupės išorės 

ar vidaus taisyklės, turi būti griežtai laikomasi visoje įmonės veikloje ir sprendimuose.  

Visi darbuotojai privalo išsamiai susipažinti su jų atsakomybės sričiai taikomais įstatymais, 

kitais nuostatais ir vidaus gairėmis bei taisyklėmis ir, jei kyla abejonių, kreiptis į 

kompetentingus skyrius (žr. 3 skirsnį). 

5 ŽMOGAUS TEISĖS, PAGARBA IR SĄŽININGUMAS 
Remiantis Jungtinių Tautų Chartija ir Europos žmogaus teisių konvencija, grupė laiko 

žmogaus teises pagrindinėmis vertybėmis, kurias turi gerbti visi darbuotojai ir kurių jie 

turi laikytis. 

„voestalpine“ įmonės politikoje pripažįstama ir laikoma, kad kiekvienas asmuo yra unikalus ir 

vertingas ir turi būti gerbiamas už jo asmeninius gebėjimus. Todėl „voestalpine“ grupė 

draudžia bet kokios formos prekybą žmonėmis, taip pat vaikų ir priverstinį darbą ir visiškai 

netoleruoja jokios diskriminacijos. Pastaroji taip pat susijusi su visų formų seksualiniu 

priekabiavimu, pavyzdžiui, akivaizdžiais bandymais suartėti, žeminančiais komentarais, 

juokais, vulgaria kalba, nešvankiais gestais arba grafinės medžiagos rodymu grupės verslo ir 

gamybos objektuose. Tokį elgesį reikia laikyti priekabiavimu, net jei juo nebuvo ketinama 

priekabiauti. 

Šie principai taip pat taikomi elgesiui su išoriniais partneriais. 
 

6 SĄŽININGA KONKURENCIJA 

6.1 KONKURENCIJOS IR ANTIMONOPOLINIAI ĮSTATYMAI 

Skaidrus ir sąžiningas elgesys rinkoje ilgainiui užtikrina kiekvienos grupės įmonės interesus ir 

apsaugo visos „voestalpine“ grupės konkurencingumą. Bet kokie laisvos konkurencijos 

apribojimai ar konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų pažeidimai yra nesuderinami su 

įmonės filosofija bei kultūra, taip pat su „voestalpine“ grupės tapatybe. 
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Nacionalinių ar tarptautinių reikalavimų pažeidimai gali turėti rimtų pasekmių „voestalpine“ 

grupei ir susijusiems darbuotojams. Be kita ko, šie pažeidimai gali baigtis didelėmis piniginėmis 

baudomis ir žalos atlyginimu, o kai kuriose valstybėse taip pat ir atskirų darbuotojų įkalinimu. 

Už žodinius susitarimus ir suderintus veiksmus riboti konkurenciją baudžiama taip pat, kaip ir 

už rašytinius susitarimus. 

Visi darbuotojai visoje įmonės veikloje privalo laikytis ypač šių elgesio principų: 

» Su konkurentais negali būti susitarimų komerciniais klausimais, galinčių nulemti 

konkurencinį elgesį arba padaryti jam įtaką. Tai ypač taikoma sutartims ir 

susitarimams, kuriais siekiama arba kurių baigtis yra nustatyti kainas, kainų 

sudedamąsias dalis ar gamybos pajėgumus, paskirstyti rinkas ar klientus arba 

boikotuoti klientą ar kitus rinkos dalyvius. 

» Informacijos tokiais konfidencialiais klausimais, kaip kainos, kainų sudedamosios dalys, 

pardavimo sąlygos, sąnaudos, gamybos pajėgumai, pajėgumų panaudojimas, atsargos, ar 

panašios konfidencialios informacijos negalima net vienašališkai perduoti konkurentams 

arba šia informacija dalintis su jais. 
Narystė ir veikla verslo asociacijose, profesinėse asociacijose ar kitose verslo organizacijose 

gali būti svarbus pagrindas atstovaujant pramonės ir verslo grupių interesus dėl nacionalinių ir 

tarptautinių teisės aktų, taip pat ruošiantis standartizacijos veiklai. Tačiau daugeliu atveju šių 

verslo asociacijų, profesinių asociacijų ar kitų verslo organizacijų nariai yra konkurentai. 

Atsižvelgiant į tai, „voestalpine“ įmonėje taikomi griežti principai ir gairės šiai narystei ir 

veiklai tokiose verslo asociacijose, profesinėse asociacijose ar kitose verslo organizacijose, 

nepaisant to, ar ši narystė savanoriška ar privaloma. Be kita ko, pagal šiuos principus ir gaires 

narystę tokiose organizacijose turi patvirtinti atitinkamo sektoriaus pagrindinės įmonės 

valdyba. Be to, pardavimo ar rinkodaros skyriuose dirbantys darbuotojai jokiomis aplinkybėmis 

negali dalyvauti šių organizacijų bet kokio pobūdžio susitikimuose ar renginiuose. Išsamiau apie 

šias taisykles ir nuostatus skaitykite „voestalpine AG“ įmonės direktyvoje dėl antimonopolinių 

įstatymų (https://voestalpine.net/compliance). 
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6.2 KORUPCIJA, KYŠININKAVIMAS, DOVANŲ PRIĖMIMAS 

Visiems darbuotojams griežtai draudžiama tiesiogiai ir netiesiogiai siūlyti ar priimti naudingas 

paskatas2, skirtas padaryti įtaką verslo sandoriams draudžiamu būdu arba jei galėtų atsirasti 

bent menkiausia tokio tikslo regimybė. Šios taisyklės vienintelės išimtys yra nominaliosios 

vertės ir svetingumo dovanos, teikiamos įprastoje verslo veikloje. Visų kitų dovanų reikia 

atsisakyti arba jas reikia grąžinti ir reikia nedelsiant apie tai informuoti darbuotojo tiesioginį 

viršininką. 

Visada draudžiama siūlyti arba priimti pinigus arba pinigines paskatas. 

7 DOVANOJIMAS IR RĖMIMAS 
„voestalpine“ bendradarbiauja su aplinkiniais įvairiais būdais, kad įvykdytų savo socialinius 

įsipareigojimus. „voestalpine“ grupės įmonėms leidžiama dovanoti pinigus ir turtą natūra, 

remiant humanitarinius ir socialinius projektus, kultūros institucijas ir švietimą.  

Be to, „voestalpine“ grupei priklausantys rėmėjai renkasi kultūros projektus ir sporto renginius. 

Šio pobūdžio piniginių lėšų jokiomis aplinkybėmis negalima mokėti apeinant kitas šio Elgesio 

kodekso nuostatas ar „voestalpine“ grupės galiojančias gaires. „voestalpine“ neteikia dovanų 

ir neišmoka kitų piniginių lėšų politikams , politinėms partijoms, su politinėmis partijomis ar 

pirmtakėmis organizacijomis susijusioms organizacijoms, kurios siekia politinių, o ne socialinių 

tikslų. Ši politika taip pat apima reklamas žiniasklaidoje, kuri priklauso politinėms partijoms ar 

su jomis susijusioms organizacijoms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

² Naudingos paskatos gali apimti dovanas, kvietimus, pirkimo ne rinkos sąlygomis pasiūlymus, beprocentes 

paskolas ir kt., taip pat naudingas paskatas artimiems giminaičiams. 
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8 PREKYBOS KONTROLĖ IR KONFLIKTO ZONŲ NAUDINGOSIOS 
IŠKASENOS 
Tarptautinė prekyba — tai viena pagrindinių „voestalpine“ grupės įmonių verslo strategijos 

dalių. Todėl grupės įmonės ir visi darbuotojai turi užtikrinti, kad jų veikla visose valstybėse, 

kuriose veikia šios įmonės ar dirba jų darbuotojai, atitiktų galiojančius prekybos kontrolės ir 

sankcijų reikalavimus. Šiuo tikslu darbuotojai kiekvienu atveju privalo imtis atsargumo 

priemonių, kad užkirstų kelią tokių nuostatų ir reikalavimų pažeidimams. Be nuostatų, taikomų 

importui, eksportui ir muitinei, čia taip pat priklauso veiksmai, neleidžiantys tiekėjams ar 

klientams dalyvauti verslo sandoriuose, kurių tikslas — apeiti galiojančias taisykles. 

Lygiai taip pat darbuotojai turi laikytis galiojančių deramo atsargumo standartų ir palaikyti 

savo verslo partnerių pastangas vengti naudoti žaliavas, praturtinančias žmogaus teises 

pažeidžiančias ginkluotas grupes.  

9 PINIGŲ PLOVIMAS 
Įvairios valstybės, įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares ir JAV, yra priėmusios pinigų 

plovimą draudžiančius įstatymus. Visiems darbuotojams, veikiantiems atskirai arba kartu su 

trečiosiomis šalimis, draudžiama imtis veiksmų, kurie pažeidžia pinigų plovimo nuostatus. 

Pinigų plovimas reiškia pinigų (pvz., juos konvertuojant ar pervedant) ar kito baudžiamųjų 

nusikaltimų būdu gauto turto įliejimą į teisėtą finansinį ir ekonominį ciklą.  

10 INTERESŲ KONFLIKTAI 
Savo veikloje darbuotojai gali susidurti su situacijomis, kuriose jų asmeniniai ar ekonominiai 

interesai gali imti prieštarauti „voestalpine“ grupės interesams. Tokiais atvejais „voestalpine“ 

grupė tikisi, kad darbuotojai veiks išimtinai grupės naudai. Vis tik, kadangi šių interesų 

konfliktų ne visada galima išvengti, „voestalpine“ grupė reikalauja savo darbuotojų tokiose 

situacijose elgtis skaidriai. 

Kiekvienas darbuotojas privalo neprašomas iš karto atskleisti visus esamus ar galimus interesų 

konfliktus savo tiesioginiam viršininkui, net jei tik atrodo, kad interesų konfliktas gali atsirasti, 

ir, jei reikia, gauti jo konkretų pritarimą veiksmų eigai. 
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Interesų konfliktų gali būti ypač šiais atvejais: 

» Papildomas darbas gali prieštarauti darbuotųjų pareigoms „voestalpine“ grupėje arba 

baigtis interesų konfliktu. Draudžiamas bet koks papildomas darbas pas konkurentus ar 

verslo partnerius, ypač klientus ar tiekėjus, bet kuriuo kitu atveju tokiam darbui būtinas 

išankstinis raštiškas pritarimas, kurį išduoda tiesioginis viršininkas, turintis apie tai 

informuoti atitinkamą žmogiškųjų išteklių skyrių. 

» Draudžiamas bet koks komercinis bendradarbiavimas su „voestalpine“ grupės konkurentais 

ar verslo partneriais, ypač su jos klientais ar tiekėjais (išskyrus nereikšmingas investicijas 

į biržoje kotiruojamas bendroves tokia apimtimi, kokia šios bendrovės patenka į 

įprasto turto valdymo sritį). Apie visas tokias artimųjų giminaičių investicijas reikia 

pranešti darbuotojo tiesioginiam viršininkui ir šį pranešimą įregistruoti. Artimieji 

giminaičiai — tai konkretaus darbuotojo sutuoktinis ar partneris, jo tėvai, broliai, 

seserys ir vaikai, taip pat kiti asmenys, jei šie asmenys gyvena su darbuotoju tuose 

pačiuose namuose mažiausiai vienerius metus. 

» Apie visus tokius sandorius su „voestalpine“ grupės verslo partneriais reikia pranešti laiku 

iki prasidedant deryboms dėl sutarčių tuo atveju, jei verslo partnerio vardu verslo 

sprendimus priimantys ar derybas vedantys asmenys yra „voestalpine“ darbuotojo 

artimieji giminaičiai. 

11 DUOMENŲ APSAUGA 
„voestalpine“ grupė savo verslo veiklos tikslais tvarko darbuotojų, klientų, klientų, tiekėjų ir 

kitų verslo partnerių asmens duomenis. „voestalpine“ labai rimtai žiūri į asmens duomenų 

apsaugą.  

Asmens duomenis galima tvarkyti (pvz., rinkti, naudoti, keistis jais, skelbti ir laikyti) tik 

laikantis įstatymų reikalavimų ir „voestalpine“ duomenų apsaugos gairių. Visi darbuotojai turi 

elgtis su asmens duomenimis apdairiai ir sąžiningai. Visi darbuotojai gali rasti išsamios 

informacijos duomenų apsaugos klausimais „voestalpine“ intraneto skiltyje apie duomenų 

apsaugą (žr. https://voestalpine.net/dataprotection). 
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12 INFORMACIJOS IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA 

12.1 INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO APSAUGA  

Darbo metu gautos bet kokios konfidencialios informacijos, įskaitant gautą informaciją, kuri 

nepriklauso atitinkamo darbuotojo veiklos sričiai, negalima naudoti darbuotojo asmeniniais 

tikslais ar ją pateikti trečiosioms šalims. 

Darbuotojai privalo užtikrinti, kad bet kokia grupės informacija (dokumentai, išrašai, 

elektoriniai failai, brėžiniai, planai, spausdintos formos ir kt., įskaitant jų atgaminimą 

popieriuje ar kitose duomenų laikmenose) būtų visada saugoma. Jei šią informaciją reikia 

paimti iš jos buvimo vietos dėl verslo priežasčių, darbuotojai turi užtikrinti, kad trečiosios šalys 

negalėtų jos pamatyti ar prie jos prieiti. 

Visos verslo ir įmonės paslaptys, taip pat grupei ir atskiroms bendrovėms aktuali informacija, 

ypač informacija apie tyrimų ir plėtros veiklą, įsigijimo strategijas ar tikslus bei materialines 

investicijas, turi būti griežtai konfidenciali, nepriklausomai nuo šios informacijos šaltinio. 

Pasitelkiant išorinius partnerius (pvz., tiekėjus, konsultantus), turi būti sudaromos tinkamos 

konfidencialumo sutartys. 

Tas pats konfidencialumo reikalavimas galioja informacijai, kuri gali būti verslo ir įmonės 

paslapčių šaltinis. Prieigą prie šios informacijos galima suteikti tik tiems darbuotojams, 

kuriems ši informacija būtina jų darbui. Tokie darbuotojai privalo saugiai laikyti šią 

informaciją. Šis reikalavimas taip pat taikomas informacijai, kurios konfidencialumu gali 

domėtis „voestalpine“ grupės sutarčių partneriai, ypač jei sudaryta atitinkama 

konfidencialumo sutartis. 

Šie kiekvieno darbuotojo konfidencialumo įsipareigojimai galioja ir darbuotojui išėjus iš darbo 

grupėje. 

Greta aukščiau nurodytų nuostatų galioja ir į kiekvieno darbuotojo darbo sutartį įtraukiami 

konfidencialumo įsipareigojimai. 

12.2 INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

Intelektinė nuosavybė (t. y. patentai, prekių ženklai, praktinė patirtis) yra tarp svarbiausių 

grupės išteklių. Norėdami apsaugoti grupės konkurencingumą, visis darbuotojai privalo saugoti 

jos intelektinę nuosavybę ir neleisti konkurentams ar kitoms leidimo neturinčioms trečiosioms 

šalims prieiti prie šių žinių. Kartu „voestalpine“ gerbia savo konkurentų ir verslo partnerių 

intelektinę nuosavybę.  
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13 ĮMONĖS TURTO APSAUGA IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
NAUDOJIMAS 
Darbuotojai privalo naudoti „voestalpine“ grupės turtą ir išteklius profesionaliai ir 

apgalvotai ir saugoti juos nuo praradimo, vagysčių ar piktnaudžiavimo jais. „voestalpine“ 

grupės ryšių sistemos, kaip antai internetas, intranetas ir el. paštas, taip pat visos grupei 

priklausančios medžiagos ir priemonės, yra naudojamos jos veiklos poreikiams. Privačiam 

šių ryšių sistemų naudojimui taikomi atskirų grupės įmonių savi nuostatai. 

Norint apriboti bendrą informacinių technologijų (IT) naudojimo riziką, turi būti laikomasi visų 

grupės gairių ir saugumo taisyklių. IT įrenginiai (kompiuteriai, planšetės ir kt.) turi būti visada 

laikomi tinkamu būdu ir apsaugoti slaptažodžiu tiek, kiek tai techniškai įmanoma. Asmeninių 

slaptažodžių negalima perduoti kitiems darbuotojams ar trečiosioms šalims. Turi būti sudaromi 

aiškūs ir dokumentais tinkamai įforminti susitarimai darbuotojų atstovavimo ar pavadavimo 

atveju. 

Apie pavogtus, prarastus ar ne vietoje esančius įmonės duomenis reikia nedelsiant pranešti 

atitinkamo darbuotojo tiesioginiam viršininkui. Jei šie atvejai susiję su elektroniniais 

duomenimis, galiojantys slaptažodžiai turi būti iš karto sustabdomi ir (arba) turi būti 

imamasi kitų atitinkamų priemonių kartu su kompetentingu IT skyriumi. Jei šie atvejai 

susiję su asmens duomenimis, turi būti laikomasi Bendrajame duomenų apsaugos 

reglamente nustatytos pranešimo tvarkos. 

14 DARBO VIETOS SAUGA 
„voestalpine“ rūpimi pagrindiniai dalykai yra jos darbuotojų sauga ir sveikata, kurios yra 

didžiausi prioritetai. Sėkminga „voestalpine“ grupės sveikatos ir saugos kultūra yra 

grindžiama nuolatiniu darbo aplinkos gerinimu, taip pat įvairiomis prevencinėmis ir 

sveikatos apsaugos programomis. Visi darbuotojai privalo siekti saugos ir sveikatos savo 

darbo vietoje ir laikytis saugos standartų bei darbuotojų saugos ir sveikatos gairių ir 

nuostatų. Šie reikalavimai taip pat taikomi pagal „voestalpine“ nurodymą veikiančioms 

bendrovėms ir jų darbuotojams.  
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15 APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO POLITIKA 
Tvarūs gamybos procesai, atsakingas išteklių tvarkymas ir geriausių įmanomų technologijų 

naudojimas yra „voestalpine“ grupės įmonių filosofijos ir veiklos sudėtinė dalis. Kartu šie 

parametrai yra pagrindas grupei pareikšti apie tai, kad ji pirmauja tvaria savo gaminių ir 

paslaugų kokybe. Visi gamybos grandinės aspektai sutelkti į taupiausią išteklių (ypač žaliavų ir 

energijos) naudojimą ir „voestalpine“ grupės procesų bei gaminių poveikio aplinkai mažinimą. 

Intensyvūs tyrimai, kurių tikslas — sukurti aplinkai nekenksmingus plieno gamybos procesus ir 

gaminius, efektyvumui didinti, išmetalams mažinti ir energijai taupyti, taip pat veiksmingam 

aplinkos valdymui skirtos priemonės leidžia „voestalpine“ grupei ilgainiui sumažinti savo 

procesų ir gaminių poveikį aplinkai. 

16 PIKTNAUDŽIAVIMO VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA 
DRAUDIMAS 
„voestalpine AG“ yra biržoje kotiruojama bendrovė, todėl jai taikomi griežti teisiniai kapitalo 

rinkos reikalavimai. Jie apima draudimą pasinaudoti viešai neatskleista informacija savo ar 

trečiųjų šalių naudai. Griežtai draudžiama prekiauti „voestalpine AG“ akcijomis ir 

obligacijomis, taip pat jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (pvz., pasirinkimo sandoriais 

ar sertifikatais), jei šia prekyba užsiimantis asmuo žino informaciją, kuri pagal galiojančius 

įstatymus laikoma viešai neatskleista. Viešai neatskleista informacija — tai su „voestalpine“ 

grupe susijusi informacija, kurią turi tik ribota asmenų grupė ir kurios atskleidimas plačiajai 

visuomenei gali padaryti įtaką „voestalpine“ akcijų kainai. Bet kokiam viešai neatskleistos 

informacijos naudojimui taikomos baudžiamosios sankcijos ir šis naudojimas turės drausminių 

pasekmių. Taip pat griežtai draudžiama perduoti viešai neatskleistą informaciją trečiosioms 

šalims viduje ar išorėje, ir teisinės to pasekmės gali būti tokios pačios. Išsamiau žr. 

„voestalpine AG“ kapitalo rinkų atitikties direktyvoje (https://voestalpine.net/compliance). 

17 ĮMONĖS PRANEŠIMAI 
Visus „voestalpine“ grupės ar jos atskirų įmonių pranešimus spaudai ir kitą visuomenei skirtą 

ir joms aktualią informaciją skelbia tik atitinkami valdybos nariai, valdantieji direktoriai ar 

ryšių pareigūnai. Tai galioja įprastos ir skaitmeninės formos pranešimams. Visi darbuotojai gali 

rasti išsamios informacijos čia tema intraneto skiltyje apie „voestalpine“ grupės pranešimus. 
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18 PRANEŠIMAS APIE SUNKIUS NUSIŽENGIMUS 
„voestalpine“ grupės darbuotojai gali sužinoti apie šio Elgesio kodekso, kitų vidaus gairių ir 

taisyklių ar įstatymų ir nuostatų pažeidimus. 

Apie tokius sunkius nusižengimus sužinoję darbuotojai gali iš karto apie juos laisvai pranešti 

šiais būdais: 

» pranešti tiesioginiam viršininkui; 

» pranešti atitinkamos „voestalpine“ grupės įmonės kompetentingam teisės ar 

žmogiškųjų išteklių skyriui;  

» pranešti atitinkamos „voestalpine“ grupės įmonės vadovybei;  

» pranešti „voestalpine AG“ vidaus audito skyriui; 

» pranešti grupės atitikties pareigūnui arba vienam iš atitikties skyriaus pareigūnų;  

» pranešti per centrinę, internetinę informatorių sistemą, kuria gali naudotis 

darbuotojai ir išoriniai informatoriai. Ši internetinė informavimo sistema siūlo 

darbuotojams anonimines ir neanonimines priemones pranešti apie atitikties 

pažeidimus. Prie jos galima prisijungti adresu https://www.bkms-

system.net/voestalpine. Išsamios informacijos yra Atitikties vadove ir intranete (žr. 

https://www.voestalpine.com/group/en/group/compliance/). 

Apie atitikties pažeidimus pirmiausia reikia pranešti atvirai, t. y. pateikiant informatoriaus 

pavardę. Visi gauti pranešimai kruopščiai tiriami, o paprašius — tvarkomi konfidencialiai. 

Norint supaprastinti tyrimus, pranešantys darbuotojai turi nurodyti savo tapatybę, o paprašius 

bus išlaikytas jų tapatybės konfidencialumas. Norint skatinti atvirą ir sąžiningą bendravimą, 

aiškiai nurodoma, kad darbuotojai, kurie praneša apie nustatytus įstatymų, Elgesio kodekso ar 

kitų vidaus gairių ir taisyklių pažeidimus, nenukentės nuo jokių neigiamų pasekmių dėl savo 

pranešimų. Tai taip pat galioja kitiems asmenims, kurie prisideda esmine informacija prie šių 

sunkių nusižengimų tyrimo. 

„voestalpine“ grupė aiškiai pasilieka teisę taikyti drausmines priemones darbuotojams, kurie 

pateikia netikrus kaltinimus tyčia arba dėl didelio aplaidumo. 

http://www.bkms-system.net/voestalpine%3B
http://www.bkms-system.net/voestalpine%3B
http://www.bkms-system.net/voestalpine%3B
https://www.voestalpine.com/group/en/group/compliance/
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