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Naša vízia a hodnoty
Naša vízia je:
Inšpirovať vynaliezavosťou • Agilne spolupracovať• Vytvárať nové možnosti

Naše hodnoty

Starostlivosť
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Záväzok

Odvaha

Správa od Roya
Franklina, predsedu
V spoločnosti Wood si uvedomujeme, že dosiahnutie udržateľnej
budúcnosti je jednou z najväčších výziev, ktorým naša generácia
čelí. Naša vízia – inšpirovať vynaliezavosťou, agilne
spolupracovať a vytvárať nové možnosti – je udržateľná len
vtedy, keď zostaneme verní našim hodnotám: starostlivosť,
záväzok a odvaha. Tieto hodnoty sú stelesnené v našom Kódexe
správania a v našom prístupe spočívajúcom v robení vecí
správne.

Kódex sumarizuje, aké správanie sa od nás všetkých očakáva a
vzťahuje sa na každého v spoločnosti Wood. Každý z nás je
povinný oboznámiť sa, pochopiť a dodržiavať náš Kódex. Sme
zodpovední za to, aby sme konali s najvyššou úrovňou čestnosti v
každom aspekte toho, čo robíme. Dôvera, ktorú sme si
vybudovali u našich kľúčových partnerov a medzi sebou
navzájom, môže byť narušená, ak niekto z nás urobí rozhodnutie,
ktoré je v rozpore s našimi hodnotami. Naopak, každé dobré
rozhodnutie, ktoré urobíme, pomáha udržiavať a zlepšovať našu
spoločnosť.
V mene celého nášho predstavenstva sa chcem poďakovať
každému z vás, kto presadzuje naše hodnoty.
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Ken Gilmartin
Výkonný riaditeľ
Ako výkonný riaditeľ spoločnosti Wood som odhodlaný viesť
spoločnosť čestne, ambiciózne, transparentne a s hrdosťou. Spoločne
môžeme vybudovať dôveryhodný a úspešný podnik, ktorý bude
zameraný na klientov a ľudí a ktorého jadrom budú etické postupy,
bezpečnosť a udržateľnosť. Etický postup znamená čestné
obchodovanie a ochotu ozvať sa, keď spozorujeme správanie, ktoré
nie je v súlade s naším Kódexom správania. Viem, že to môže
vyžadovať odvahu a nie je to vždy ľahké, ale naším záväzkom je
počúvať, keď sa ozvete. Nikdy nebudeme tolerovať odvetné
opatrenia voči komukoľvek, kto položil otázku alebo vyjadril obavu v
dobrej viere, takže ak sa dozviete o akomkoľvek porušení Kódexu
alebo máte podozrenie, že k nemu došlo, okamžite svoje obavy
nahláste pomocou jedného z našich zdrojov „Speak up“.
Ďakujeme vám za vaše odhodlanie robiť veci správne.
Martin McIntyre
Generálny právny zástupca a tajomník spoločnosti
Základom kultúry, ktorú v spoločnosti Wood podporujeme. sú naše
hodnoty – starostlivosť, záväzok a odvaha. Náš Kódex správania je
naším usmernením pre dodržiavanie týchto hodnôt a zabezpečenie
integrity a čestnosti vo všetkých obchodných rokovaniach. Kódex
nemôže pokryť každý problém, ktorému môžeme čeliť, ale stanovuje
naše zásady a poskytuje návod, ako zvládať etické výzvy a robiť
správne rozhodnutia, a obsahuje odkazy na pravidlá , v ktorých
nájdete podrobnejšiu pomoc.
Nájdite si čas na oboznámenie sa s Kódexom a ak si nie ste istí jeho
významom alebo uplatniteľnosťou za konkrétnych okolností, pýtajte
sa.
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Keď sa rozhodujete, ako riešiť situáciu súvisiacu s prácou, položte si otázku:
1

3

Je moje konanie alebo moja voľba v
súlade s hodnotami spoločnosti Wood a v
súlade s Kódexom a zásadami našej
spoločnosti?

Je moje konanie bezpečné pre mňa a pre
iných?

Cesta k „Áno“:
Ako robiť etické rozhodnutia
Ak chcete inšpirovať ostatných a ísť príkladom našim kolegom, zákazníkom a
komunitám, očakáva sa, že budete mať dobrý úsudok a budete robiť správne veci.
Naše hodnoty udávajú tón tomu, čo je pre nás ako podnik dôležité. Vedú nás v našom
správaní a predstavujú spoločný súbor očakávaní, kdekoľvek sa nachádzame.
Rozhodnutia nie sú vždy jednoduché a náš Kódex nie je zbierka všetkých pravidiel, ani
nemôže pokryť každú situáciu.
Ak odpoveď na niektorú z vyššie uvedených otázok nie je „ÁNO“ alebo je odpoveď
„NIE“, alebo ak si pri niektorej z vašich odpovedí nie ste istí, vyhľadajte radu pomocou
ktoréhokoľvek zdroja „Speak Up“.
v Kódex správania
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Je moje rozhodnutie čestné, v súlade so
zákonom a etické?

Bolo by moje konanie a jeho výsledok
spoločnosťou Wood, mojim tímom,
mojou rodinou a komunitou vnímané
pozitívne?

Využite zdroje „Speak Up“ spoločnosti Wood

1.

Môžete o vašej otázke alebo
obave
hovoriť s vedúcim vášho tímu?

ÁN
O

NIE

2.

Môžete hovoriť
s vedúcim iného tímu vo
vašom podniku?

ÁN
O

NIE

3.

Môžete sa obrátiť
na personálne a
organizačné
oddelenie alebo
oddelenie právnych
predpisov, etiky a
dodržiavania súladu?

ÁN
O

4.

Ak nemôžete využiť žiadnu
z uvedených možností,
kontaktujte linku pomoci v
etických záležitostiach
spoločnosti Wood.

NIE

V súvislosti s akoukoľvek témou týkajúcou sa Kódexu alebo jeho porušenia
kontaktujte svojho vedúceho tímu, svojho miestneho obchodného partnera
pre personálne a organizačné záležitosti (P&O), oddelenie právnych
predpisov, etiky a dodržiavania súladu alebo linku pomoci v etických
záležitostiach spoločnosti Wood.
V prípade problémov v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou, životným
prostredím a zabezpečením (HSSE&S) kontaktujte svojho vedúceho
servisnej linky HSSE&S
Ak máte otázky týkajúce sa médií kontaktujte press.office@woodplc.com
Ak máte otázky týkajúce sa investorov kontaktujte
investor.relations@woodplc.com
Ak máte otázky týkajúce sa sociálnych médií, kontaktujte
communications@woodplc.com
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Účel

Zodpovednosti vedúcich tímov

V spoločnosti Wood („našej spoločnosti“) sa neustále snažíme robiť veci správne.
Náš kódex nám pomáha plniť naše etické a právne záväzky a zostať na správnej
ceste, keď sa objavia problémy alebo situácie, v ktorých nemusí byť jasné, aké
konanie je správne. Dodržiavaním Kódexu zachovávate, posilňujete a ochraňujete
našu dobrú povesť, dodržiavate zákony a naše hodnoty.

Vedúci tímov sú zodpovední za monitorovanie a presadzovanie
dodržiavania pravidiel v rámci svojich tímov.

Použiteľnosť

Vedúci tímov musia:

Za dodržiavanie tohto Kódexu a zásad a postupov spoločnosti Wood sme
zodpovední všetci bez ohľadu na obchod alebo miesto. V tomto Kódexe sa
„my“ alebo „náš“ vzťahuje na zamestnancov, vrátane krátkodobých
pracovníkov a konzultantov pracujúcich v spoločnosti Wood, referentov a
riaditeľov. Očakávame tiež, že naši obchodní partneri, ako sú agenti,
dodávatelia, zmluvní partneri, sprostredkovatelia, zástupcovia a partneri v
spoločných podnikoch, budú dodržiavať zásady stanovené v tomto Kódexe a
našom Kódexe správania pre dodávateľský reťazec a budú zdieľať náš záväzok
voči našim hodnotám.

Vedúci tímov musia dodržiavať najvyššie štandardy obchodného správania a
svojimi slovami a činmi preukazovať súlad s týmto Kódexom a našimi
hodnotami.
• Vytvárať prostredie s otvorenými dverami, v ktorom sa priami podriadení
a ostatní zamestnanci nebudú báť klásť otázky, vyjadrovať obavy a
nahlasovať známe alebo potenciálne pochybenia alebo podozrenia na
ne.
• Zabezpečte, aby členovia tímu rozumeli a dodržiavali štandardy stanovené v
Kódexe a zásadách a postupoch spoločnosti Wood.
• Zabezpečte, aby členovia tímu absolvovali všetky požadované školenia a
certifikácie.

Môžete čeliť situácii, keď budú miestne zvyky alebo zásady určitého
zákazníka akceptované ako normálne, ale budú sa líšiť od našich hodnôt,
zásad alebo platných zákonov. V takom prípade musíte konať v súlade s
vyšším štandardom.

• Jasne a efektívne komunikujte zásady nahlasovania a boja proti odvetným
opatreniam v rámci obchodnej etiky spoločnosti Wood.

Naše spoločné očakávania

• Všetky záležitosti týkajúce sa etického správania okamžite nahláste na
linku pomoci v záležitostiach týkajúcich sa obchodnej etiky, oddeleniu
právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu alebo personálnemu a
organizačnému oddeleniu, aby ich preskúmali.

Aby sme boli úspešní, musíme všetci konať čestne, otvorene a férovo. Sme
povinní zabezpečiť, aby naše individuálne správanie a naša práca spĺňali právne
normy, ako aj vysoké očakávania týkajúce sa nášho Kódexu, zásad a hodnôt.
Ste povinní prečítať, pochopiť a zapamätať si informácie uvedené v našom
Kódexe. Každý musí:
• konať spôsobom, ktorý je bezpečný, etický a v súlade so zákonmi,
nariadeniami a hodnotami a správaním spoločnosti Wood.
• Nahláste obavy z akéhokoľvek známeho, podozrivého alebo potenciálneho
zneužitia zodpovednosti alebo porušenia kódexu, alebo sa opýtajte na otázky
týkajúce sa správneho priebehu konania pomocou zdrojov „Speak Up"
spoločnosti Wood.
• Včas absolvujte všetky požadované školenia o Kódexe.
• Každý rok potvrďte, že ste konali v súlade s Kódexom.
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• Chráňte pred odvetnými opatreniami zamestnancov, dodávateľov
alebo kohokoľvek, kto niečo nahlási.

Vedúci tímu je manažér,
nadriadený alebo iná osoba, ktorej
ste podriadení.

Prešetrovanie hlásení
Spoločnosť Wood sa zaviazala promptne odpovedať na všetky otázky a brať
všetky hlásenia a obavy vážne. Spoločnosť Wood prešetrí hlásenia profesionálne
a rýchlo. Naša linka pomoci v záležitostiach týkajúcich sa obchodnej etiky
funguje nezávisle a je dostupná vo viac ako 100 jazykoch 24 hodín denne,
sedem dní v týždni vo všetkých krajinách, kde pôsobíme. Akékoľvek obavy
súvisiace s Kódexom vo všeobecnosti rieši oddelenie právnych predpisov, etiky
a dodržiavania súladu, alebo sa vykoná interný audit.
Ak chcete, môžete podať hlásenie anonymne. Nezabúdajte však, že je
užitočné, ak sa identifikujete, aby vás vyšetrovací tím mohol kontaktovať a
získať viac informácií. Ak vás požiadajú, aby ste pomohli pri preskúmaní alebo
audite, očakáva sa, že budete plne spolupracovať. S nahlásenými informáciami
sa zaobchádza dôverne, pokiaľ je to možné a povolené miestnymi zákonmi.
Hoci sa snažíme vyriešiť záležitosti interne, nič v tomto Kódexe ani v iných
zásadách alebo postupoch spoločnosti by sa nemalo vykladať tak, že vám bráni
nahlásiť podozrenie na nezákonné správanie vládnym orgánom.

Otázka

Elizabeth začula, ako dvaja členovia tímu
plánujú večeru v drahej reštaurácii. Jeden
člen tímu povedal: „Zarátam to do výdavkov.
Nikto to nezistí, pretože ešte máme peniaze
v rozpočte projektu." Elizabeth vie, že
zarátanie takejto večere do výdavkov nie je
povolené, no váha, či má niečo povedať. Čo
by mala urobiť?
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Odpoveď

Obavy Elizabeth sú opodstatnené. Môže
byť ťažké ozvať sa, ale mala by daný
problém nahlásiť prostredníctvom
zdrojov „Speak Up“ spoločnosti Wood.
Ak viete alebo máte podozrenie, že člen
nášho tímu poruší alebo porušil náš
Kódex, mali by ste sa čo najskôr ozvať.

Zamedzenie odvetným opatreniam
Nesmiete sa báť nahlásiť porušenie nášho Kódexu. Spoločnosť Wood
nepovoľuje odvetné opatrenia voči akejkoľvek osobe za nahlásenie možného
porušenia alebo účasť na vyšetrovaní, pokiaľ vec nahlásila v „dobrej viere“.
Tí, ktorí sa niekomu pomstia za to, že niečo nahlásil alebo spolupracoval na
vyšetrovaní, môžu čeliť disciplinárnemu konaniu a dokonca môže dôjsť k
ukončeniu pracovného pomeru.
Viac informácií nájdete v našich Zásadách pre podávanie hlásení v súvislosti s
obchodnou etikou a zamedzení odvetným opatreniam. V prípade otázok alebo
pre nahlásenie odvetných opatrení kontaktujte
zdroje „Speak Up“ spoločnosti Wood.

Dôsledky porušení
Porušenie nášho Kódexu, zásad alebo zákona môže mať vážne následky pre
dotknuté osoby, ako aj pre spoločnosť Wood. Takéto správanie môže vystaviť
jednotlivcov a spoločnosť Wood riziku ublíženia na zdraví, poškodenia dobrého
mena, pokuty a dokonca možnej občianskej alebo trestnej zodpovednosti.
Zamestnanci, ktorí porušia zákon, náš Kódex alebo naše zásady, môžu byť tiež
vystavení disciplinárnemu konaniu, dokonca môže dôjsť k ukončeniu
pracovného pomeru. Porušenia spáchané osobami, ktoré nie sú zamestnancami,
vrátane tretej strany pracujúcej v našom mene, môžu viesť k ukončeniu
akéhokoľvek vzťahu so spoločnosťou Wood.

Podanie hlásenia v dobrej viere znamená poskytnutie všetkých
informácií, ktoré poznáme, podľa nášho najlepšieho vedomia, bez
ohľadu na to, či sa naše hlásenie ukáže ako presné alebo nie.
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Starať sa o seba
navzájom a o naše
komunity
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Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku

Ochrana životného prostredia

Prečo je to dôležité?

Prečo je to dôležité?

Tým, že preberieme osobnú zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť
zabezpečíme, že každý odíde domov bezpečne a v poriadku.

Záleží nám na komunitách, v ktorých pôsobíme, a snažíme sa zanechať
pozitívny odkaz dlho po ukončení našich operácií. Zaviazali sme sa
minimalizovať náš vplyv na životné prostredie prostredníctvom šetrenia
zdrojov, znižovania odpadu a emisií a predchádzania znečisťovaniu
životného prostredia.

Čo to pre mňa znamená?
Starostlivosť a záväzok môžete preukázať:
• neustálym dodržiavaním pravidiel a postupov vrátane Pravidiel pre
záchranu života,
• neustálym postupovaním v súlade s našimi zásadami bezpečnosti,
• okamžitým nahlásením akéhokoľvek zranenia alebo poškodenia zdravia,
ktoré súvisí s našou prácou,
• vykonávaním iba tých úloh, pre ktoré ste vyškolení a kompetentní,
• nahlásením zdravotných a bezpečnostných rizík a obáv vedúcemu
tímu,
• tým, že vždy zasiahnete a prerušíte prácu, ak sa domnievate, že niečo nie je
bezpečné alebo ohrozuje zdravie,
• tým, že nebudete nikdy pracovať pod vplyvom nelegálnych drog, alkoholu
alebo predpísaných liekov, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť pracovať
bezpečne,
• tým, že na pracovisko nikdy nedonesiete osobné zbrane, ktoré môžu
zraniť ostatných, napr. revolver.
Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o zásadách HSSE&S a v Zásadách
týkajúcich sa drog a alkoholu.

Čo to pre mňa znamená?
Naše životné prostredie môžete chrániť tým, že budete:
• vždy dodržiavať príslušné zákony a nariadenia,
• efektívne riadiť všetky environmentálne riziká,
• eliminovať alebo, ak eliminácia nie je možná, minimalizovať akékoľvek
negatívne vplyvy na životné prostredie vyplývajúce z našich činností,
• úzko spolupracovať s personálom spoločnosti Wood, regulačnými orgánmi
a ďalšími externými partnermi na podpore neustáleho zlepšovania v našom
odvetví.
Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o zásadách HSSE&S.

Zapojenie komunity
Prečo je to dôležité?
Záleží nám na komunitách, v ktorých pôsobíme, a chápeme našu zodpovednosť
rešpektovať, formovať a posilňovať ľudí a miesta, na ktoré máme dopad.
Čo to pre mňa znamená?
Zamestnanci spoločnosti Wood prispievajú svojím časom a talentom k vyvíjaniu
pozitívneho vplyvu na komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Môžete podporiť
príležitosti na partnerstvo s komunitou a zabezpečiť, aby boli naše záväzky
transparentné, etické a vždy v súlade s hodnotami spoločnosti.
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Rovnosť príležitostí
Prečo je to dôležité?
Sme odhodlaní podporovať inkluzívne pracovné prostredie a ku každému v tíme
pristupovať rovnako, s rešpektom a súcitom. Záleží nám na našich ľuďoch a
uvedomujeme si, že keď sa o ľudí staráme, dosahujú lepšie výsledky.
Čo to pre mňa znamená?
Zohrávate úlohu pri vytváraní bohatého, inkluzívneho pracovného prostredia
tým, že spolupracujete na dosahovaní našich cieľov, akceptujete rozmanitosť a
podporujete príspevky od všetkých našich kolegov. Spoločnosť Wood má
nulovú toleranciu voči akejkoľvek forme diskriminácie.
Nikdy nesmiete robiť rozhodnutia súvisiace so zamestnaním ani nikoho
diskriminovať na základe zákonom chránenej charakteristiky, ako je rasa alebo
etnická príslušnosť, vek alebo pohlavie.
Všetky rozhodnutia súvisiace so zamestnaním, vrátane prijímania do zamestnania,
povýšenia a školenia, sa musia robiť na základe zásluh, talentu a vhodnosti a
musia byť v súlade s miestnymi zákonmi.
Dodatočné informácie nájdete v Zásadách rovnosti príležitostí.

Odpoveď
Otázka

Rudiho tím hľadá zamestnanca na novú
pozíciu a rozhoduje sa medzi dvoma
kandidátmi. Prvá kandidátka má niečo po 40tke a má deti, druhá je čerstvá absolventka.
Obe sú kvalifikované na danú pozíciu. Rudi sa
domnieva, že u staršej kandidátky, ktorá má
zodpovednosť za deti, je vyššia
pravdepodobnosť, že bude dlhodobo oddaná
spoločnosti Wood a je tou správnou voľbou.
Je tento dôvod v poriadku?
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Nie. Prijatie zamestnanca na základe
akejkoľvek chránenej charakteristiky,
ako je vek, pohlavie alebo etnická
príslušnosť, nie je povolený.
Rozhodnutia týkajúce sa zamestnania
robíme na základe kvalifikácie a
prospešnosti. Ponuku by mal dostať
ten kandidát, ktorý je najvhodnejší pre
úlohy a zodpovednosti spojené s
pracovným miestom.

Obťažovanie:

Pracovné a mzdové zákony

Prečo je to dôležité?

Prečo je to dôležité?

Vážime si jeden druhého, navzájom sa rešpektujeme a veríme, že každý má
právo pracovať v príjemnom prostredí bez strachu a zastrašovania.

Zaviazali sme sa presadzovať základné ľudské práva dodržiavaním platných
miestnych pracovnoprávnych predpisov, vrátane predpisov týkajúcich sa slobody
združovania a kolektívneho vyjednávania. Robíme to preto, lebo sa snažíme viesť náš
podnik spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť ľudí.

Čo to pre mňa znamená?
Súčasťou našej práce je prispievať k inkluzívnemu a príjemnému pracovnému
prostrediu. Obťažovanie môže mať mnoho podôb – vrátane fyzického,
verbálneho alebo sexuálneho – a úmysel skrytý za slovami alebo činmi nie je
dôležitý. Nedopúšťajte sa konania, ktoré by niekto mohol považovať za
vytváranie neprívetivého, zastrašujúceho alebo nepriateľského pracovného
prostredia. Násilné činy, výhražné poznámky alebo gestá a iné rušivé správanie
sú v spoločnosti Wood neprijateľné.
Ak zažijete alebo ste svedkom akejkoľvek formy obťažovania alebo násilia na
pracovisku, nahláste to svojmu zástupcovi P&O.

Čo to pre mňa znamená?
Nikdy nevyužívajte detskú prácu ani nedovoľte nedobrovoľné otroctvo či
nútenú prácu v spoločnosti Wood a nepracujte s predajcami alebo
dodávateľmi, ktorí sa takéhoto konania dopúšťajú. Dodržiavajte všetky platné
zákony týkajúce sa miezd a pracovného času vrátane tých, ktoré upravujú
minimálne mzdy, nadčasy a maximálny počet hodín.

Moderné otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

Viac informácií a príklady obťažovania nájdete v našich Zásadách týkajúcich
sa obťažovania.

Prečo je to dôležité?

Niektoré príklady obťažujúceho správania zahŕňajú:

Čo to pre mňa znamená?

• šikanovanie alebo výhražné poznámky alebo gestá,
• nežiaduce dotyky, gestá alebo poškuľovanie,
• zobrazovanie sexuálne explicitných materiálov,
• opakované žiadosti o romantické rande, keď druhá osoba odmietla,
• znevažujúce alebo diskriminačné vtipy či osočovanie.

Spoločnosť Wood sa snaží chrániť a podporovať ľudskú dôstojnosť našich
zamestnancov a každého, kto príde do kontaktu s našou spoločnosťou.

Musíte rešpektovať a presadzovať zásady stanovené vo Všeobecnej deklarácii
ľudských práv a zaviazať sa, že budete naše obchody vykonávať spôsobom, ktorý
bude v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa
zamestnanosti a ľudských práv všade tam, kde pôsobíme. Musíte sa zaviazať, že
budete dodržiavať pracovné štandardy v súlade so zmluvnými dojednaniami.
Spoločnosť Wood má nulovú toleranciu voči obchodovaniu s ľuďmi alebo otroctvu
akéhokoľvek druhu.
Viac informácií nájdete v Zásadách ľudských práv a Vyhlásení o modernom otroctve
a obchodovaní s ľuďmi na našej webovej stránke.
Všeobecná deklarácia ľudských práv je medzinárodný dokument, v ktorom sú
uvedené základné práva a slobody, na ktoré majú právo všetky ľudské bytosti.

8 Kódex správania
spoločnosti Wood

Ochrana informácií
a majetku
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Dôvernosť
Prečo je to dôležité?
Obchodné tajomstvá a dôverné a vlastnícke informácie sú cenným majetkom. Ich ochrana je životne dôležitá
pre náš úspech. Naši zákazníci a zamestnanci od nás očakávajú prísne kontroly dôverných informácií, ktoré
uchovávame alebo používame. Nesprávne zdieľanie alebo používanie dôverných informácií môže mať vážne
následky vrátane vysokých pokút, obvinení z trestného činu a straty dôvery zákazníkov.
Čo to pre mňa znamená?
Neprezrádzajte dôverné informácie, pokiaľ to nie je povolené alebo sa to nevyžaduje zo zákona. Nehovorte o
dôverných informáciách na miestach, kde by vás mohol niekto počuť, vrátane reštaurácií, toaliet, taxíkov, lietadiel
alebo výťahov. Neprezrádzajte dôverné informácie osoba, kto ich nemusí poznať z obchodných dôvodu. Nikdy
neprijímajte ani nepoužívajte dôverné informácie našich konkurentov; môže to byť nezákonné a považovalo by
sa to za vážne pochybenie. Ak váš pracovný pomer v spoločnosti Wood skončí, neberte si so sebou dôverné
informácie.
Ak zistíte alebo máte podozrenie na neoprávnené použitie alebo zverejnenie dôverných informácií, okamžite o
tom informujte oddelenie právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu.

Dôverné informácie môžu mať mnoho podôb, ako sú technické informácie o našich produktoch a
službách, inžinierske návrhy, výkresy a rozloženia, analýzy a prognózy, zoznamy zákazníkov a
dodávateľov, neverejné finančné informácie, informácie o zamestnancoch, spoločnosti – špecifické
know-how a informácie týkajúce sa alebo poskytnuté našimi partnermi, zákazníkmi a inými
obchodnými partnermi.

Odpoveď
Otázka

Povaha Tatyaninej práce vyžaduje
časté cestovania a často si prezerá
informácie o zákazníkoch a projektoch na
letisku alebo vo vlaku. Čo by mala Tatyana
zvážiť?
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Tatyana by sa mala uistiť, že podniká vhodné kroky na
ochranu dôvernosti všetkých obchodných informácií,
ktoré vlastní, a mala by sa vyhýbať diskusii o dôverných
informáciách na miestach, kde by ju mohol počuť niekto
cudzí. Týmito krokmi nám Tatyana pomôže chrániť
dôverné informácie, zachovať dôveru našich zákazníkov
a chrániť našu povesť.

Ochrana osobných údajov
Prečo je to dôležité?
Partneri, akcionári, zákazníci a iní jednotlivci nám často zverujú osobné údaje a
dôverné informácie. Zabezpečenie osobných údajov predstavuje základný prvok
zachovania dôvery našich zamestnancov, zákazníkov a akcionárov. Ako globálna
spoločnosť sme povinní dodržiavať všetky zákony o ochrane osobných údajov na
celom svete, ako je napríklad všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov.
Čo to pre mňa znamená?
Udržujte všetky údaje v bezpečí a neposkytujte nikomu prístup k informáciám o
personále bez náležitého povolenia založeného na potrebe súvisiacej s obchodom. S
údajmi tretích strán narábajte rovnako opatrne ako narábate s informáciami spoločnosti
Wood, a rešpektujte zásady ochrany osobných údajov a požiadavky na bezpečnosť
informácií našich tretích strán. Poznajte a dodržiavajte všetky zákony na ochranu údajov,
ktoré ovplyvňujú získavanie, údržbu a používanie osobných údajov, a dodržiavajte naše
zásady a postupy na ochranu údajov a súkromia všade tam, kde spoločnosť Wood
podniká. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany údajov.
Ak si myslíte, že došlo k porušeniu Zásad ochrany údajov, dozviete sa o porušení ochrany
údajov alebo máte obavy zo zdieľania alebo používania osobných údajov, obráťte sa na
oddelenie právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu alebo na svojho ambasádora
pre ochranu údajov spoločnosti Wood.

Odpoveď

Otázka

Peter, ktorý pracuje na našom marketingovom
oddelení, dostal žiadosť o zoznam kontaktov
spoločnosti Wood od koordinátora obchodnej
konferencie, ktorú spoločnosť Wood
sponzoruje. Peter si myslí, že je v poriadku
poskytnúť mu daný zoznam, pretože ide len o
obchodné kontaktné informácie. Má pravdu?
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Nie, nemá pravdu. Obchodné
kontaktné informácie jednotlivca sú
osobné údaje a my musíme
rešpektovať právo na ochranu
osobných údajov a dodržiavať všetky
zákony na ochranu údajov.

Duševné vlastníctvo (Intellectual property, IP)

Informačná bezpečnosť

Prečo je to dôležité?

Prečo je to dôležité?

Naše IP je cenným aktívom a poskytuje nám konkurenčnú výhodu.
Ochrana nášho IP je jedným zo spôsobov, ako neustále zlepšujeme,
rozširujeme a chránime našu prítomnosť na trhu.

Naše dôverné informácie, IP a všetky ostatné údaje musíme uchovávať v
bezpečí, pretože sú cenným majetkom spoločnosti. K tomu nám pomáha
dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a interných kontrol nášho
počítačového systému alebo systémov, prenosných elektronických zariadení,
notebookov a iných úložných zariadení.

Čo to pre mňa znamená?
Musíte vždy chrániť a presadzovať naše práva duševného vlastníctva. Naše IP
zverejňujte iba na obchodné účely a s primeranou ochranou. Nahláste akékoľvek
obavy týkajúce sa zneužitia nášho IP.
Podľa našich štandardných pracovných podmienok bude spoločnosť Wood
vlastniť práva na všetko duševné vlastníctvo vytvorené počas trvania spoločnosti,
s použitím materiálov spoločnosti alebo v rámci našich povinností. Pri odchode zo
spoločnosti si neberte IP spoločnosti Wood so sebou, aj keď ste dané IP vytvorili.
Viac informácií nájdete v Zásadách prijateľného používania IT.

IP zahŕňa nehmotný majetok, ako sú autorské práva, patenty, ochranné
známky, práva na databázy, počítačové programy, práva na dizajn, servisné
značky, logá a značky.

Fyzické vlastníctvo
Prečo je to dôležité?
Každý deň sme zodpovední za používanie, starostlivosť a ochranu fyzického
majetku, ktorý patrí spoločnosti Wood a našim zákazníkom. Tento majetok
zahŕňa vybavenie, vozidlá, zariadenia, finančné prostriedky, zákaznícke
nástroje a dokumentáciu.
Čo to pre mňa znamená?
Pri používaní majetku spoločnosti Wood alebo našich zákazníkov buďte opatrní
a používajte ho iba na obchodné účely, pričom dbajte na jeho ochranu pred
krádežou, poškodením alebo zneužitím.
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Čo to pre mňa znamená?
Používajte našu sieť a počítačové systémy eticky a v súlade so zásadami
spoločnosti Wood. Aj keď je príležitostné osobné použitie týchto systémov
povolené,
spoločnosť Wood si vyhradzuje právo monitorovať vaše používanie,
okrem prípadov, keď to zakazujú miestne zákony. To zahŕňa všetky údaje a
komunikáciu prenášanú, prijímanú alebo obsiahnutú v e-mailoch alebo
hlasovej schránke našej spoločnosti, ako aj elektronické dokumenty
uchovávané na sieťových jednotkách, počítačoch, notebookoch a iných
mobilných zariadeniach spoločnosti Wood.
Dbajte na správne zabezpečenie počítačov, dokumentov a iných citlivých
materiálov vrátane firemných hesiel alebo prenosných úložných zariadení. V
žiadnom prípade nesmiete používať internet na neoprávnené, nezákonné alebo
neetické účely alebo na sťahovanie materiálu so sexuálnym podtextom alebo
explicitným obsahom. Pri komunikácii e-mailom buďte opatrní a pamätajte, že
elektronické správy je možné upravovať, preposielať a uchovávať bez nášho
súhlasu.
Viac informácií nájdete v časti Zásady prijateľného používania IT a
informačnej bezpečnosti.

Sociálne médiá
Prečo je to dôležité?
Sociálne médiá sú mocný nástroj, ktorý môže zlepšiť našu komunikáciu,
obchodnú stratégiu a reputáciu, ale musíme ho používať premyslene, s
rešpektom a primerane.
Čo to pre mňa znamená?
Sociálne médiá používame premyslene, s rešpektom a primerane:
• Dodržiavanie našich Zásad prijateľného používania sociálnych médií a IT
• Nezabúdajme, že elektronické správy sú trvalé, prenosné záznamy – a
tieto správy môžu výrazne ovplyvniť našu reputáciu.
• Pred odoslaním príspevku sa zamyslíte nad tým, čo hovoríte , a zvážte, ako by
obsah mohol ovplyvniť spoločnosť.
• Nikdy nevyvolávajte dojem, že prostredníctvom sociálnych médií hovoríte
alebo konáte v mene spoločnosti, pokiaľ na to nemáte špeciálne oprávnenie.
• Nikdy nezverejňujte dôverné informácie.
• Rešpektovanie ostatných nezverejňovaním diskriminačných, obťažujúcich,
nevhodných alebo zahanbujúcich komentárov alebo fotiek.
Ak máte otázky alebo si v sociálnych médiách všimnete nevhodný príspevok
od zamestnanca alebo týkajúci sa zamestnanca spoločnosti Wood, okamžite
kontaktujte oddelenie právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu.

Otázka

Erik, zamestnanec spoločnosti Wood, často
navštevuje stránky s blogmi, keď doma
relaxuje, a nedávno si na obľúbenej sociálnej
sieti všimol rasovo urážlivý komentár svojho
kolegu na adresu nadriadeného. Čo by mal
Erik urobiť?
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Odpoveď

Erik by mal na túto záležitosť
upozorniť svojho obchodného
partnera P&O. Pri používaní sociálnych
médií musia naši zamestnanci konať v
súlade s pravidlami spoločnosti vrátane
zásad týkajúcich sa obťažovania.

Externá komunikácia
Prečo je to dôležité?
Môžete byť požiadaní odpovedať na otázky od externých
jednotlivcov alebo organizácií, alebo môžete dostať otázky od médií,
analytikov alebo
investičnej komunity. Aby sme si zachovali povesť bezúhonnosti, všetka
externá komunikácia musí byť presná a musí ju vykonávať oprávnený
hovorca spoločnosti.
Čo to pre mňa znamená?
Nerobte verejné vyhlásenia ani neodpovedajte médiám, analytikom alebo
investičnej komunite, pokiaľ nie ste hovorca spoločnosti, ktorý je oprávnený
hovoriť v mene spoločnosti Wood. Plne spolupracuje pri externých auditoch a
vládnych vyšetrovaniach.
Ak dostanete akékoľvek otázky alebo externú komunikáciu so
žiadosťou o informácie, pozrite si zdroje „Speak Up“ spoločnosti
Wood , kde nájdete kontaktné informácie.
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Záväzok k čestným a
spravodlivým obchodným
vzťahom
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Zamedzenie úplatkárstvu a korupcii
Prečo je to dôležité?
Úplatkárstvo a korupcia poškodzujú komunity, v ktorých pracujeme. Nebudeme sa podieľať
na aktivitách, ktoré nepodporujú oblasti, v ktorých žijeme a pracujeme. Všetky obchodné
vzťahy budeme viesť eticky a budeme dodržiavať všetky protikorupčné zákony. Podporujeme
iniciatívy, ktorých cieľom je eliminovať korupciu, chrániť globálne trhy a zabezpečiť legálnu
výmenu peňazí.
Čo to pre mňa znamená?
Nepokúšajte sa o podplácanie, či už ide o vládneho úradníka alebo obchodného partnera.
Nedávajte vládnym úradníkom ani obchodným partnerom nič hodnotné s úmyslom ovplyvniť
ich. Nedávajte ani neprijímajte provízie. Pred poskytnutím charitatívneho príspevku alebo
darovaním peňazí, zdrojov alebo času si svoje konanie dobre premyslite, pretože všetky tieto
veci možno považovať za úplatok. Okamžite nahláste oddeleniu právnych predpisov, etiky a
dodržiavania súladu všetky žiadosti štátneho úradníka alebo obchodného partnera o peniaze
alebo čokoľvek hodnotné vrátane charitatívnych alebo politických príspevkov.
Protikorupčné zákony sú globálne a zložité a následky ich porušenia sú vážne. V prípade
otázok požiadajte o radu. Pre viac informácií si prečítajte Zásady boja proti úplatkárstvu a
korupciialebo sa riaďte usmerneniami zdrojov „Speak Up“ spoločnosti Wood.
Úplatok je čokoľvek, čo má hodnotu pre prijímajúcu osobu, vrátane peňazí, darov, zábavy
alebo láskavosti, a čo možno považovať za pokus ovplyvniť konanie alebo rozhodnutia danej
osoby, získať alebo udržať si obchod alebo získať akúkoľvek neprimeranú výhodu.
Vládni úradníci sú zamestnanci federálnej, štátnej alebo miestnej samosprávy, politickí
kandidáti a dokonca aj zamestnanci podnikov, ktoré sú vo vlastníctve vlády.

Otázka

Ishak pracuje na veľkom projekte so zákazníkom v inej krajine a na
pokračovanie potrebuje súhlas vládneho inšpektora. Aby sa proces posunul
ďalej, zákazník navrhuje, aby sme inšpektorovi ponúkli dar, napríklad mu
zaplatili výlet do neďalekého plážového rezortu. Ishak si nie je istý, či je to
správne, ale nechce projekt zdržiavať. Čo by mal Isaac urobiť?
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Odpoveď

Ishak by sa mal okamžite porozprávať so svojím vedúcim
tímu alebo oddelením právnych predpisov, etiky a
dodržiavania súladu. Naše pravidlá to nepovoľujú a
vyzerá to ako úplatok. Takto neobchodujeme. Vždy
konáme eticky a v súlade so zákonom a nikdy sa
nezapájame do úplatkárstva ani nepodnikáme kroky,
ktoré by sa mohli považovať za úplatkárstvo.

Politické aktivity a príspevky
Prečo je to dôležité?
Hoci sa osobne môžeme zúčastňovať na politickom procese, vo svojom voľnom
čase, s našimi vlastnými prostriedkami a vybavením, spoločnosť Wood je
politicky neutrálna.
Čo to pre mňa znamená?
Nepoužívajte IT systémy, tlačiarne, faxy alebo zariadenia spoločnosti Wood na
šírenie politického posolstva alebo podporu politickej veci. Neposielajte
príspevky politickým stranám, ich vodcom alebo kandidátom z finančných
prostriedkov spoločnosti Wood alebo v jej mene. Ak sa rozhodnete osobne
zúčastniť na politických aktivitách, uistite sa, že vaša účasť je v súlade so
zásadami spoločnosti a dajte jasne najavo, že vaše osobné názory a činy
nereprezentujú spoločnosť Wood.
Pod pojmom „politické dary“ sa rozumie čokoľvek cenné, čo sa poskytuje na
účely propagácie, podpory alebo ovplyvňovania politických aktivít, organizácií
alebo volieb na akejkoľvek úrovni.
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Dary a pohostinnosť
Prečo je to dôležité?
Snažíme sa budovať zdravé, trvalé vzťahy vyznačujúce sa dôverou a
čestnosťou, založené na našej kvalitnej práci a etickej reputácii.
Výmena obchodných darov alebo zábava je často spôsob, ako vytvoriť
alebo posilniť dobré pracovné vzťahy so zákazníkmi alebo dodávateľmi,
ale musíte používať zdravý rozum a dobrý úsudok, aby sme sa
nedopustili konania, ktoré by sa mohlo považovať za nevhodné alebo za
úplatok.
Čo to pre mňa znamená?
Nikdy nedávajte ani neprijímajte dary, láskavosti, zábavu, hotovosť alebo
ekvivalenty hotovosti (ako sú darčekové karty alebo poukážky), ktorých
cieľom e ovplyvniť nás, alebo ktoré by sa mohli považovať za snahu o
ovplyvnenie našej spoločnosti alebo dodávateľov, vládnych úradníkov alebo
obchodných partnerov.
Pamätajte, že pravidlá týkajúce sa darov a pohostinnosti, ktoré sa vzťahujú
na našu komunikáciu s vládnymi úradníkmi, sú prísnejšie ako pravidlá, ktoré
sa vzťahujú na obchodných partnerov. Dodržiavajte pravidlá týkajúce sa
darov a pohostinnosti a príslušnú legislatívu v krajinách, v ktorých pôsobíme.
Buďte opatrní pri načasovaní akýchkoľvek darov alebo zábavy; napríklad
nikdy nedávajte ani neprijímajte dary počas procesu verejného obstarávania.
Ak ste v situácii, keď si nie ste istí, či je výmena vhodná, prečítajte si
Zásady prijímania darov a pohostinnosti.

Otázka

Predajca, ktorý spolupracuje s Normanovou
obchodnou jednotkou, ho práve pozval na víkendovú
poľovačku. Mal by pozvanie prijať?
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Odpoveď

Mal by zvážiť, či hodnota pozvania nie je príliš vysoká a či by
prijatie pozvania mohlo vyvolať dojem zaujatosti alebo porušiť
pravidlá spoločnosti Wood. Mal by si tiež položiť otázku, či by to
ovplyvnilo budúce rozhodnutie ponúknuť tomuto predajcovi
obchod. Ak je odpoveď na niektorú z týchto otázok áno, nemal by
pozvanie prijať.

Tretie strany a obchodní sprostredkovatelia
Prečo je to dôležité?
Tretie strany a obchodní sprostredkovatelia zohrávajú dôležitú úlohu v tom, že
nám pomáhajú viesť náš podnik globálne, vrátane pomoci pri organizovaní
jednaní a služieb a zastupovaní našich záujmov efektívnejšie, než by inak bolo
možné. Pre našu organizáciu však predstavujú značné riziko. V konečnom
dôsledku sme zodpovední za konanie každého, kto koná v našom mene.
Takéto konanie môže nepriaznivo ovplyvniť našu povesť a viesť k
trestnoprávnym sankciám pre spoločnosť Wood.
Čo to pre mňa znamená?
Počas akéhokoľvek obchodného vzťahu musí spoločnosť Wood
monitorovať našich obchodných partnerov, aby zabezpečila, že
spolupracujeme eticky a bezpečne. Pravidlá týkajúce sa spolupráce s tretími
stranami alebo obchodnými sprostredkovateľmi sú prísne.
Spoločnosť Wood eticky a bezpečne spolupracuje s tretími stranami a
obchodnými sprostredkovateľmi prostredníctvom:
• zapájania sa do spravodlivej a otvorenej súťaže,
• zabezpečenia, aby dodávatelia alebo iné tretie strany mali dobrú povesť a
boli kvalifikovaní,
• zabezpečenia, aby najatie dodávateľa alebo inej tretej strany neviedlo ku
skutočnému alebo zdanlivému konfliktu záujmov.
• Hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov a iných tretích strán v súlade s
naším Kódexom správania pre dodávateľský reťazec
• Hodnotenie a schvaľovanie obchodných sprostredkovateľov v súlade s
našimi Zásadami obchodných sprostredkovateľov vrátane získania
schválenia manažmentu a oddelenia dodržiavania súladu
Obchodní sprostredkovatelia sú tretie strany, ktoré vykonávajú činnosti
v mene spoločnosti Wood, vrátane obchodných zástupcov, predajcov,
distribútorov, uvádzačov a národných sponzorov, ako aj poradcovia pre
spracovanie, ako sú špeditéri, colní makléri a poradcovia pri vybavovaní
víz.
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Konflikt záujmov
Prečo je to dôležité?
Myslíme si, že naše osobné záujmy musia byť oddelené od záujmov spoločnosti
Wood. Konflikt záujmov môže ovplyvniť náš úsudok a poškodiť povesť a imidž
našej spoločnosti.
Čo to pre mňa znamená?
Vyhýbajte sa situáciám, v ktorých sú vaše osobné záujmy (alebo sa zdajú byť)
nezlučiteľné s najlepšími záujmami spoločnosti Wood. Vyhýbajte sa situáciám, v
ktorých môže dôjsť ku konfliktu:
• Prečítanie a pochopenie Zásad konfliktu záujmov
• Uprednostňujte záujmy spoločnosti Wood pred vlastnými záujmami
• Pamätajte si, že konflikt nie je nevyhnutne problém, ale ak viete o skutočnom
alebo potenciálnom konflikte, musíte sa ozvať.
• Okamžité informovanie vedúceho tímu, zástupcu P&O alebo oddelenia
dodržiavania súladu o konflikte
Po informovaní môže spoločnosť Wood rýchlo a profesionálne vyriešiť
akékoľvek konflikty.

Odpoveď

Otázka

Jin je hlavný supervízor nového
inžinierskeho projektu a jeho švagor, kvalifikovaný
inžinier, si hľadá prácu. Mal by Jin zvážiť zamestnanie
svojho švagra?
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Nie. Táto situácia vytvára dojem
konfliktu. Jinov švagor môže byť dokonale
kvalifikovaný na danú pozíciu, ale Jin by mal
informovať o ich vzťahu, aby bolo možné vykonať
nezávislé preskúmanie jeho švagra.

Podvod

Boj proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom

Prečo je to dôležité?

Prečo je to dôležité?

Zaviazali sme sa prevádzkovať náš podnik s vysokou integritou, pričom nikdy
nebudeme vykonávať nečestné alebo podvodné aktivity ani sa na nich
nebudeme podieľať. Naša povesť závisí od integrity nášho konania a našich
obchodných vzťahov. Podvodné aktivity sú nielen neetické, ale môžu tiež
predstavovať porušenie zákona.

Zaviazali sme sa pomáhať v globálnom boji proti praniu špinavých peňazí a
daňovým únikom. Tieto aktivity poškodzujú globálne komunity na celom svete.

Čo to pre mňa znamená?
Pri výkone svojej práce v spoločnosti Wood sa nikdy nezapájajte do nečestnej
alebo podvodnej činnosti, ako je klamstvo alebo krádež. Rozoznávanie červených
vlajok je súčasťou vašej práce.
Príklady zahŕňajú:
• Nečestnosť a sprenevera
• Zneužitie majetku spoločnosti Wood, majetku zákazníka, dodávateľa
alebo zmluvnej strany, vrátane hotovosti, dodávok, vybavenia a iného
majetku
• Zneužitie postavenia v spoločnosti Wood na nákupy pre osobnú potrebu
• Neoprávnená manipulácia alebo hlásenie obchodných transakcií
• Falšovanie obchodných dokladov, kontrolných správ, záznamov alebo
účtovných závierok
Ak máte podozrenie na podvodnú činnosť, ihneď oznámte svoje
podozrenie oddeleniu interného auditu, právnych predpisov, etiky a
dodržiavania súladu alebo na linku pomoci v záležitostiach týkajúcich sa
obchodnej etiky.

Čo to pre mňa znamená?
Buďte pozorní pri svojom hodnotení potenciálnych zákazníkov, dodávateľov a
iných partnerov, ktorí chcú obchodovať so spoločnosťou Wood. Všímajte si
indície, ktoré môžu signalizovať pranie špinavých peňazí alebo daňové úniky,
vrátane nasledovných:
• informácie o zákazníkovi alebo dodávateľovi, ktoré nie je možné overiť,
• zákazníci alebo dodávatelia, ktorí nie sú riadne registrovaní na daňové účely,
• ochota strany zaplatiť vyššiu než trhovú cenu,
• žiadosti o platbu na bankový účet, ktorý nie je vedený na meno zákazníka alebo
dodávateľa,
• žiadosti o odoslanie platby do inej krajiny, ako je krajina bydliska zákazníka alebo
dodávateľa,
• žiadosti o platbu v iných menách, ako sú meny uvedené na faktúre,
• schválenie platby od niekoho, kto nie je zmluvnou stranou,
• platby uskutočnené prostredníctvom iných kanálov ako sú bežné obchodné
vzťahy,
• žiadosti o vykonanie preplatku alebo o vykonanie platieb v hotovosti.
Ak máte podozrenie, že strana, s ktorou máte do činenia, perie špinavé peniaze,
okamžite oznámte svoje podozrenie oddeleniu právnych predpisov, etiky a
dodržiavania súladu alebo na linku pomoci v záležitostiach týkajúcich sa obchodnej
etiky. Okrem toho, ak máte podozrenie na daňové úniky, okamžite oznámte svoje
podozrenie Group Tax.

Pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom sa ľudia alebo skupiny snažia utajiť nelegálne finančné prostriedky alebo sa inak snažia, aby zdroje finančných
prostriedkov generované trestnou činnosťou, ako je terorizmus, podvody a obchodovanie s drogami, vyzerali legitímne.

21 Kódex správania
spoločnosti Wood

Presné finančné knihy a záznamy
Prečo je to dôležité?
Spoločnosť Wood je zo zákona povinná poskytovať investorom a akcionárom úplné, včasné a presné informácie
o našich obchodných aktivitách. Všetky naše obchodné operácie musia byť transparentné.
Čo to pre mňa znamená?
Každý, kto sa podieľa na vytváraní, spracovávaní a zaznamenávaní takýchto informácií v účtovných knihách a
záznamoch spoločnosti Wood, je zodpovedný za ich integritu. Naše účtovné knihy a záznamy musia úplne a
presne odrážať naše obchodné transakcie v súlade s naším systémom interných kontrol a príslušnými
finančnými účtovnými štandardmi. Vždy musíte predložiť príslušnú zmluvnú dokumentáciu v súlade so
Zásadami uzatvárania zmlúv.
Ak spozorujete nezrovnalosti v účtovníctve alebo porušenia internej kontroly, mali by ste svoje zistenie
okamžite nahlásiť oddeleniu interného auditu, právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu alebo na
linku
pomoci
v záležitostiach
sa obchodnej
etiky.
Presné
obchodné
záznamytýkajúcich
a obchodná
komunikácia
Prečo je to dôležité?
Naše postupy v oblasti správy záznamov, predaja, ponúk a marketingu musia byť presné, čestné a etické,
aby sme si udržali zdravé obchodné vzťahy a chránili našu povesť u našich zákazníkov, verejnosti a vlády.
Čo to pre mňa znamená?
Vlastnite svoj podpis. Nikdy neohrozujte integritu akéhokoľvek obchodného záznamu vedomým uvedením
nepravdivého alebo nepresného vyhlásenia. Dodržiavajte všetky príslušné zákony a nariadenia a uchovávajte
všetky relevantné záznamy pre prípad, že by ich spoločnosť potrebovala na súdne spory, audity alebo
vyšetrovania.

Odpoveď

Otázka

Thomas, ktorý pracuje v zahraničí, bol svedkom toho, ako jeho kolega
John vyplnil a zaprotokoloval inšpekčné správy o práci, ktorá nikdy
nebola vykonaná. Čo by mal Thomas urobiť?
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Thomas by sa mal ozvať a oznámiť to svojmu nadriadenému. Ak
to riadne neoznámi, môže to mať vážne následky, napríklad vládne
orgány pri rutinnom audite zistia nepravdivé správy alebo zostane
nepovšimnuté základné bezpečnostné riziko, ktoré môže viesť k
zraneniu alebo poškodeniu životného prostredia.

Je na vás, aby ste sa uistili, že každý údaj, ktorý uvediete v záznamoch
spoločnosti Wood – vrátane personálnej, časovej a nákladovej dokumentácie a
správ o kontrolách v spoločnosti Wood alebo zo strany zákazníkov – je
pravdivý a úplný. Musíte pravdivo informovať o kvalite a podrobnostiach o
produktoch, službách a schopnostiach spoločnosti Wood.

Otázka
Janie, projektová odhadkyňa, nedávno pracovala na
projektových odhadoch nákladov pre určitý projekt. Pri
zostavovaní nákladov si všimla chyby, ktorých sa zákazník
dopustil v žiadosti o predloženie návrhov, ktoré zbytočne
navýšili jeho náklady. Pochybuje, že si zákazník problém
všimne, a keďže to bude znamenať väčší príjem pre
spoločnosť Wood, nie je si istá, či by na to mala upozorniť.

Odpoveď

Janie musí o svojom zistení informovať zákazníka. Dbáme
na záujmy našich zákazníkov a vždy im poskytujeme
pravdivé a presné informácie.
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Dôverné informácie a obchodovanie s využitím dôverných interných
informácií
Prečo je to dôležité?
Nákup alebo predaj akcií Wood alebo akcií našich partnerov na základe
informácií, ktoré nie sú verejne známe, je nezákonný a môže poškodiť vzťahy s
investormi.
Čo to pre mňa znamená?
Počas práce pre spoločnosť Wood sa môžete dozvedieť informácie, ktoré sa
považujú za interné informácie. Ak máte interné informácie týkajúce sa hodnoty
alebo ziskovosti spoločnosti Wood alebo akejkoľvek inej spoločnosti, nesmiete
kupovať ani predávať akcie spoločnosti Wood alebo akcie našich partnerov.
Interné informácie sa môžu týkať rôznych tém vrátane nasledujúcich:
• významné nové produkty alebo objavy,
• nové obchodné vzťahy a zmluvy,
• ukončenie existujúcich zmlúv,
• obchodné spory,
• projekcie budúcich ziskov alebo strát,
• správy o prebiehajúcom alebo navrhovanom zlúčení alebo predaji,
• dôležité zmeny vo vedení.
Ste povinní chrániť informácie, ktoré sa dozviete o spoločnosti Wood, ako aj o
iných spoločnostiach vrátane našich zákazníkov a partnerov.
Interné informácie sú neverejné informácie, ktoré sa považujú za
„podstatné“, alebo informácie, ktoré by rozumný investor považoval
za dôležité pri rozhodovaní o kúpe, držbe alebo predaji akcií.

Otázka

Diego pracoval dlhé hodiny na ponuke pre potenciálny
priekopnícky projekt. Je taký nadšený a chce zdieľať svoju
radosť z návrhu a svojej tvrdej práci, a tak o tom povie
svojej priateľke Leticii. Urobil Diego niečo zlé?
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Odpoveď

Áno. Prezradiť priateľke materiálne, neverejne informácie je
porušením nášho Kódexu a môže predstavovať porušenie
zákonov o obchodovaní s využitím dôverných informácií.
Leticia by mohla kúpiť akcie v spoločnosti Wood a mať
nespravodlivú výhodu na trhu, pretože má informácie, ktoré
iní investori nemajú. Ak viete alebo sa domnievate, že došlo k
obchodovaniu s využitím dôverných interných informácií,
mali by ste svoje zistenie okamžite nahlásiť oddeleniu
právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu.

Zákony o
hospodárskej
Prečo je to dôležité?
súťaži
V krajinách, kde podnikáme, sa na nás vzťahujú rôzne zákony o

hospodárskej súťaži. Tieto zákony sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že
podniky budú súťažiť o poskytovanie kvalitných služieb za spravodlivé
ceny. Dôveru našich zákazníkov a globálnej obchodnej komunity si
zabezpečujeme pochopením a dodržiavaním všetkých platných zákonov o
hospodárskej súťaži.
Čo to pre mňa znamená?
Spolupracujte s našimi dodávateľmi a zákazníkmi v súlade so zákonom a
takým spôsobom, ktorý odráža naše hodnoty, a dodržiavajte zákony o
hospodárskej súťaži. Zákony o hospodárskej súťaži môžu byť zložité a
vzťahujú sa na každého na každej úrovni nášho podniku.
Zákony o hospodárskej súťaži vo všeobecnosti zakazujú fixovanie cien,
rozdeľovanie území a dohodnutie zmluvných podmienok s konkurentmi,
ktoré negatívne ovplyvnia trh. Ak sa s vami konkurent pokúsi diskutovať
o niektorej z týchto tém, okamžite namietajte, prerušte konverzáciu a
nahláste incident oddeleniu právnych predpisov, etiky a dodržiavania
súladu alebo vedúcemu tímu.

Ďalšie pokyny nájdete v našich Zásadách dodržiavania súladu so zákonom o
hospodárskej súťaži.

Odpoveď

Otázka
Louis sa teší, že sa môže zúčastniť konferencie SPE
Offshore Europe Conference. Keď tam dorazí, stretne
Matea, bývalého kolegu zo spoločnosti Wood, ktorý teraz
pracuje pre konkurenciu. Louis ho pozve na večeru, aby sa
porozprávali o živote a nových projektoch. Čo by mal mať
Louis na pamäti?
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Louis sa môže s Mateom pokojne porozprávať o
osobných záležitostiach, v žiadnom prípade by však
nemal hovoriť o zákazníkoch, stratégiách, zmluvách
alebo rozpracovaných projektoch spoločnosti Wood.
Podobne by Louis nemal klásť Mateovi žiadne otázky o
Mateovom zamestnávateľovi, aby získal informácie o
konkurencii.

Obchodné predpisy
Prečo je to dôležité?
Pri rokovaniach s určitými krajinami, subjektmi a jednotlivcami si musíme byť
vedomí kontrol vývozu, obchodných obmedzení, sankcií a zákonov proti bojkotu a
dodržiavať všetky miestne, národné a medzinárodné pravidlá a predpisy, ktoré sa
vzťahujú na našu medzinárodnú obchodnú činnosť. Nedodržanie týchto zložitých
zákonov môže mať vážne následky pre spoločnosť Wood.
Čo to pre mňa znamená?
Ak vaša práca zahŕňa predaj, zasielanie, elektronický prenos alebo zverejňovanie
technických informácií, softvéru, tovaru alebo služieb cez štátne hranice v rámci
spoločnosti Wood alebo s tretími stranami, musíte poznať príslušné zákony a
nariadenia.
Sankcie môžu obmedziť alebo zakázať obchodovanie s určitými krajinami,
spoločnosťami alebo jednotlivcami. So sankcionovanými krajinami,
spoločnosťami alebo jednotlivcami by sa nemalo žiadnym spôsobom
spolupracovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu oddelenia
právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu.
Viac informácií nájdete v Zásadách sankcií, kontroly vývozu a boja proti bojkotom.
K „exportu“ môže dôjsť, keď sa produkt, služba, technológia, softvér
alebo informácia odošle osobe v inej krajine. K exportu môže dôjsť aj
vtedy, keď sa technológia, technické informácie alebo softvér poskytujú
akýmkoľvek spôsobom (vrátane verbálne alebo online, v prípade
informácií) občanovi mimo USA so sídlom v Spojených štátoch alebo
inej krajine.

Otázka

Manažér požiadal Yanisu, aby zaslala technické podklady pre
nový projekt nášmu obchodnému partnerovi v krajine, kde sa
má projekt zrealizovať. Yanisa vie, že niektoré produkty a údaje
musia byť pred exportom licencované alebo schválené, no nie
je si istá, že to platí aj v prípade tohto projektu. Čo by mala
urobiť?
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Odpoveď

Yanisa by nemala tipovať. Mala by sa obrátiť na
oddelenie dodržiavania súladu a právnych predpisov a
požiadať o radu, ako zabezpečiť dodržanie všetkých
postupov pri exporte.

Vládne zmluvy
Prečo je to dôležité?
Keď sú našimi zákazníkmi národné, štátne alebo miestne vlády či vládne
subjekty alebo keď sú do projektu zapojené štátne fondy, musíme
dodržiavať prísnejšie pravidlá.
Čo to pre mňa znamená?
Je vašou zodpovednosťou uistiť sa, že ste oboznámení so zásadami a
postupmi spoločnosti Wood.
Ste tiež zodpovední za nasledujúce:
• Poznať a dodržiavať všetky zmluvné požiadavky.
• Zabezpečiť, aby všetky správy, certifikácie a vyhlásenia pre vládu boli
aktuálne, presné a úplné.
• Pochopiť pravidlá pri účtovaní času a nákladov na projekt.
• Priradiť všetky časové alokácie a náklady do správnej kategórie a k
príslušnej zmluve.
• Uchovávať záznamy v súlade so zmluvnými požiadavkami.
• Uchovávať písomné záznamy alebo inú dokumentáciu až do
skončenia požadovanej doby uchovávania.
• Používať vládny majetok len na určené účely.
Je tiež dôležité chrániť všetky vládou utajované informácie, o ktorých sa
dozviete. Tieto informácie by ste mali sprístupniť iba tým pracovníkom,
ktorí majú príslušné vládne povolenie z dôvodu potreby poznať takéto
informácie. Viac informácií nájdete vo Vládnom dodatku ku Kódexu
správania alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte oddelenie
právnych predpisov, etiky a dodržiavania súladu.
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