Správa o obchodnej etike a
politike protiopatrení
Úvod
V spoločnosti Wood sme odhodlaní riadiť naše
podnikanie čestne a bezúhonne. Očakávame, že všetci
pracovníci spoločnosti Wood, vrátane riaditeľov,
referentov, zamestnancov, pracovníkov, konzultantov a
investorov kdekoľvek na svete (v tejto politike
označovaný ako „vy“) a našich sprostredkovateľov,
investorov a ich obchodných partnerov („obchodní
partneri“), aby dodržiavali tieto štandardy a konali v
súlade s kódexom správania spoločnosti Wood
(„kódex“) a súvisiacimi politikami, ako aj so všetkými
platmými zákonmi. Oceňujeme kultúru otvorenosti a
zodpovednosti a povzbudzujeme vás a našich
obchodných partnerov, aby ste používali naše nižšie
uvedené
zdroje
vyjadrovania
s cieľom
získať
usmernenie týkajúce sa etických otázok alebo otázok
týkajúcich sa dodržiavania predpisov a hlásiť akékoľvek
obavy týkajúce sa neetických, nezákonných alebo
podozrivých aktivít alebo obáv z toho, že náš kódex nie
je dodržaný.

Účel:
Cieľmi tejto politiky sú:
•
pripomínať vám vašu povinnosť oznámiť každú
neetickú, nezákonnú alebo podozrivú činnosť, ktorú
spozorujete s vedomím, že vaše obavy budú brané
vážne a podľa potreby preskúmané;
•
poskytnúť usmernenie o tom, ako tieto obavy vzniesť;
•
poskytnúť ubezpečenie, že môžete vyniesť akékoľvek
obavy v dobrej viere bez obáv z represie, aj keď sa
ukáže, že sú tieto obavy mylné; a
•
povzbudzovať a uľahčovať vzbudzovanie obáv v dobrej
viere v rámci spoločnosti Wood pred hľadaním riešenia
mimo spoločnosti Wood.

Rozsah:
Táto politika sa vzťahuje na všetkých pracovníkov spoločnosti
Wood, ktorí pracujú v akomkoľvek podniku spoločnosti
Wood vrátane akýchkoľvek spoločných podnikov alebo
konzorcií, ktoré sú pod každodennou kontrolou spoločnosti
Wood a všetkých obchodných partnerov, ktorí pracujú alebo
zastupujú akýkoľvek podnik spoločnosti Wood kdekoľvek na
svete.
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Požiadavky politiky:
Naša povinnosť vznášať obavy
Pýtať sa otázky a hlásiť známe alebo podozrivé pochybenia
a chrániť nás všetkých. My všetci máme povinnosť oznámiť
akúkoľvek neetickú, nezákonnú alebo podozrivú činnosť
alebo obavy, že náš kódex nie je dodržiavaný pomocou
našich zdrojov vyjadrovania.

Zdroje vyjadrovania spoločnosti Wood
Kvôli akejkoľvek téme kódu alebo porušeniu kód, hovorte s:
•
vašim vedúcim tímu
•
vašim miestnym obchodným partnerom zameraným na
ľudí a organizáciu („P&O”)
•
etika a súlad spoločnosti Wood(„súlad”)
•
právna stránka spoločnosti Wood („právna stránka”),
alebo
•
Vzneste vaše obavy prostredníctvom linky pomoci pre
obchodnú
etiku
na
stránke
https://www.woodplc.com/ethics. Pre tých z vás, ktorý
nie ste online, môžu byť prostredníctvom P&O
poskytnuté telefónne čísla pre linku pomoci obchodnej
etiky a sú zobrazené na plagátoch rozmiestených
v pracoviskách a priestoroch spoločnosti Wood.
Ak sa vaša obava netýka možného porušenia nášho Kódexu
alebo podozrenia z nezákonného alebo neetického správania,
mali by ste použiť nasledujúce zdroje:
•
Pri problémoch s HSSEA sa obráťte na vedúceho
servisnej linky HSSEA
•
Pre mediálne otázky kontaktujte firemnú komunikáciu
na adrese press.office@woodplc.com
•
Pre otázky týkajúce sa investorov kontaktujte vzťahy
investorov na adrese investor.relations@woodplc.com
•
Pre otázky týkajúce sa sociálnych médií kontaktujte
sociálne
média
na
adrese
communications@woodplc.com
•
Pre obavy súvisiace s vašou vlastnou pracovnou
pozíciou alebo okolnosťami v práci, ktoré nesúvisia
s možným porušením nášho kódexu vám odporúčame
vzniesť tieto obavy pri P&O.

Diskrétnosť
Spoločnosť Wood sa bude snažiť chrániť diskrétnosť
ktorejkoľvek osoby, ktorá vyšle akúkoľvek správu v dobrej
viere. Správy je možné zasielať prostredníctvom našich
zdrojov vyjadrenia na báze dôverného charakteru alebo
môžu byť odoslané anonymne prostredníctvom linky pomoci
pre etiku spoločnosti Wood, ktorú prevádzkuje tretej strany
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a ktorá je otvorená 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo
všetkých krajinách v ktorých prevádzkujeme.
Majte na
pamäti, že pre vás môže byť užitočné identifikovať sa, aby ste
mohli byť kontaktovaní pre ďalšie informácie, ktoré môžu byť
nápomocné pri akomkoľvek vyšetrovaní. Ak sa domnievate,
že nie ste spokojní so zverejnením vašej totožnosti,
anonymné správy musia obsahovať dostatočne podrobné
informácie, aby mohla spoločnosť Wood efektívne riešiť
hlásenú činnosť.
Ak obdržíte akékoľvek informácie
o akejkoľvek správe a súvisiacom vyšetrovaní, musíte s nimi
zaobchádzať ako s dôvernými.

Vyšetrovanie
Spoločnosť Wood berie vážne všetky obavy a zaväzuje sa
dôkladne vyšetrovať všetky správy. Akékoľvek etické obavy
alebo obavy súvisiace s kódexom sa vo všeobecnosti riešia
zhodou, právnymi predpismi, P & O alebo vnútorným
auditom. Očakáva sa, že spolupracujete so všetkými
vyšetrovaniami poskytovaním čestných, pravdivých a úplných
informácií.
Ak zistíte, že ste sa osobne podieľali na akomkoľvek
nesprávnom konaní, jeho nahlásenie vás neoslobodí od
zodpovednosti – ale vaša spolupráca na vyšetrovaní bude
braná do úvahy pri zvažovaní akýchkoľvek disciplinárnych
krokov.
Spoločnosť Wood sa usiluje o vnútorné vyriešenie všetkých
záležitostí, ale nič z našej politiky by nikdy nemalo byť
interpretované tak, aby vám to znemožnilo hlásenie
protiprávnych konaní voči vládnym orgánom.

informácie sú pravdivé, aj keď sa ukáže, že informácie sú
nesprávne.
Politikou spoločnosti Wood je to, aby nikto, kto v dobrej viere
hlási správu, nezaznamenal žiadne negatívne činy alebo
diskrimináciu v dôsledku vypracovania správy. Patria sem
hrozby, zastrašovanie, ponižovanie, diskriminácia, vylúčenie,
preradenie alebo iné formy odvetných opatrení alebo
prenasledovania.
Ak sa domnievate, že ste boli vystavení akejkoľvek forme
odvetných opatrení v dôsledku podania správy alebo pomoci
pri vyšetrovaní alebo ste svedkom odvetných opatrení voči
niekomu inému, mali by ste využiť zdroje vyjadrovania
spoločnosti Wood na ich nahlásenie.

Dodržiavanie tejto politiky
Každý, o kom sa zistí, že porušil túto politiku tým, že
neoznámil porušenie alebo podozrenie z porušenia kódexu
alebo použil odvetné opatrenia voči ktorejkoľvek osobe,
bude vystavený disciplinárnemu konaniu alebo v prípade
obchodných partnerov, ukončeniu akéhokoľvek vzťahu so
spoločnosťou Wood.
Navyše každá osoba, o ktorej sa zistí, že urobila falošné
tvrdenie, poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie
v priebehu vyšetrovania alebo inak zistila, že konala v zlej
viere, bude predmetom disciplinárneho konania.

Kontakty
Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky by mali byť
adresované hlavnému pracovníkovi pre etiku a dodržiavanie
predpisov.

Ochrana voči proti opatreniam
Pokým nahlásite správu alebo oznámenie v dobrej viere,
spoločnosť Wood vás ochráni pred tým, aby ste sa dopustili
odvetných opatrení a to aj vtedy, ak sa problémy uvedené vo
vašej správe nepreukázali vyšetrovaním. „Dobrá viera“
znamená, že musíte mať poctivú vieru, že poskytnuté
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Ak chcete vzniesť obavy alebo oznámiť potenciálne
porušenie pravidiel, použite naše zdroje vyjadrenia uvedené
vyššie.
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