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NAŠ KODEKS PONAŠANJA

SNAŽNIJI, BOLJI, ZAJEDNO
KAKO TO POSTIĆI



SADRŽAJ

VRIJEDNOSTI

UVOD

VAŽNOST KODEKSA I KAKO FUNKCIONIRA

KAKO SE PRIDRŽAVAMO KODEKSA

NAŠI LJUDI

NAŠA TVRTKA

NAŠI KLIJENTI I DOBAVLJAĆI

NAŠE ZAJEDNICE

i DALJNJE INFORMACIJE
Ovdje možete pronaći 
dodatne informacije o ovoj 
temi.

? PITANJA I ODGOVORI
Ovdje možete pronaći više 
pitanja i odgovora koji će vam 
poslužiti kao smjernice.

… PRIJAVLJIVANJE
Kliknite na ovu ikonu kako biste 
pronašli više pojedinosti o tome 
kako prijaviti prekršaj.
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NAŠE VRIJEDNOSTI

New thinking, new actions, 
exceed what’s possible

Listen, share,  
make connections

See it, seize it, make it happen

Thrive on challenge,  
make it fun

My contribution counts, think free,  
speak free, act with integrity

Everything is possible,  
together we win
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Složeni izazovi s kojima se susrećemo na svojim tržištima i na svjetskoj 
razini podrazumijevaju da smo pod stalnim nadzorom. Možda poslujemo na 
kontroverznom tržištu, ali naš način poslovanja nikada ne bi trebao biti takav.

Kolektivne i pojedinačne radnje mogu imati snažan učinak na naš ugled kod 
potrošača, klijenata, dioničara, zajednica i vlasti. U svijetu koji je sve više 
povezan nikada nije bilo važnije da se pobrinemo da se sve naše aktivnosti 
provode na pošten način.

Naš revidirani Kodeks ponašanja (kodeks) neophodan je za dugoročnu 
održivost i postavlja standarde odgovornog ponašanja kojih bismo se svi 
trebali pridržavati u svakom dijelu tvrtke Imperial Brands. Vaša predanost 
standardima koji su navedeni u kodeksu ključna je za pružanje podrške 
našoj poslovnoj strategiji, stoga vas molimo da pročitate kodeks i da nastojite 
potpuno shvatiti sve što se od vas očekuje.

Stefan Bomhard
Chief Executive Officer

DRAGE 
KOLEGE
ODGOVORNO PONAŠANJE KLJUĆNO JE U 
ODRŽAVANJU NAŠEG GLOBALNOG UGLEDA 
POUZDANOG PARTNERA I POSLODAVCA. 
KADA GOVORIMO O SVOJIM VRIJEDNOSTIMA, 
OBIĆNO KAŽEMO: „PONOSNI SMO NA ONO 
ŠTO RADIMO I KAKO TO RADIMO. ODGOVORNO 
I POŠTENO PONAŠANJE POMOGLO NAM 
JE DA STVORIMO I ODRŽIMO USPJEŠNO 
POSLOVANJE.“ 
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DRAGE 
KOLEGE

Svatko od nas odgovoran je za pošteno ponašanje bez obzira na našu ulogu. 
Služite se kodeksom kako bi vam pomogao u donošenju ispravnih odluka.

Kodeks biste trebali poštovati u svakom trenutku. Također biste trebali 
poštovati naša pravila i standarde te zakone i propise koji se odnose na  
vašu ulogu.

Međutim, kodeks te naša pravila i standardni nikada ne obuhvaćaju sve 
situacije. Ne zaboravite koristiti svoju prosudbu i slijediti vlastite vrijednosti. 
Ako u bilo kojem trenutku niste sigurni kako postupiti, zatražite pomoć. 

Razgovarajte sa svojim kolegama kako biste uvidjeli njihov pogled na situaciju 
ili razgovarajte sa svojim linijskim menadžerom ili drugim stručnjakom s 
odgovarajućom funkcijom. Oni će vam pomoći da pronađete pravo rješenje.

Ako ste zabrinuti ili ste vidjeli nešto što nije u skladu sa zakonom ili 
kodeksom, prijavite prekršaj. Pojedinosti o tome kako to učiniti možete 
pronaći u kodeksu.

John Downing
Tajnik tvrtke
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PRIDRŽAVANJE KODEKSA 
Od svih naših zaposlenika očekuje se da se pridržavaju 
kodeksa. Očekujemo da se osobe koje rade s nama 
upoznaju s kodeksom i da ga se pridržavaju kada djeluju 
u naše ime. 

Odjeljci kodeksa su sljedeći: Naši ljudi, Naša tvrtka,  
Naši klijenti i dobavljači te Naše zajednice. 

NAŠE OBVEZE
Svatko od nas ima svoju ulogu u stvaranju radnog 
okruženja koje promiče poštenje, timski rad i povjerenje. 
Svatko od nas odgovoran je za sljedeće:
• Poštovanje zakona i kodeksa te odgovorno i pošteno 

ponašanje u dobroj vjeri
• Pravedno i pošteno ponašanje prema svima, poticanje 

otvorene komunikacije i razmišljanje o tome kako naše 
odluke utječu na druge

• Stvaranje povjerenja postavljanjem pitanja, 
izražavanjem zabrinutosti i izjašnjavanjem.

OBVEZE LINIJSKIH MENADŽERA
Ako ste linijski menadžer:
• Podijelite i objasnite kodeks
• Pobrinite se da naši zaposlenici razumiju kodeks 
• Budite uzor u pridržavanju kodeksa
• Potičite ljude da postavljaju pitanja, izražavaju 

zabrinutost i prijave prekršaj. Kada to učine, trebali 
biste ih pažljivo slušati i djelovati na odgovarajući 
način. 

VAŽNOST KODEKSA I KAKO FUNKCIONIRA

SNAŽNIJI I BOLJI 
ZAJEDNIĆKI RAD
Svoju tvrtku izgradili smo 
snažnijim i boljim zajedničkim 
radom. 

Naše vrijednosti čine temelj 
kodeksa. Naše vrijednosti i 
kodeks pomažu nam donijeti 
ispravne odluke. Kodeks nam 
pomaže da riješimo situacije 
koje mogu potaknuti etička i 
zakonska pitanja.

WE CAN

...stvoriti sigurno, etično 
i pouzdano radno mjesto 
podržavajući svoje zaposlenike 
kada postavljaju pitanja i 
izražavaju zabrinutosti. 
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VAŽNOST TRAŽENJA POMOĆI I 
PRIJAVLJIVANJA PREKRŠAJA 
Izražavanjem mišljenja i zabrinutosti možemo 
inovirati, poboljšati i postati učinkovitiji. 
Upozoravajući ljude na nesigurne uvjete i 
neprikladno ponašanje možemo smanjiti rizike 
i riješiti probleme s ciljem stvaranja boljeg, 
sigurnijeg radnog mjesta.

Ako sumnjate na kršenje zakona ili kodeksa, trebali 
biste izraziti zabrinutost. Možete se obratiti: 
• Linijskom menadžeru
• Kadrovskoj službi
• Timu za upravu
• Pravnom savjetniku ili pravnoj službi Grupe
• Tajniku tvrtke.

Ako se ne osjećate ugodno prijaviti prekršaj 
nekome iz tvrtke, možete to učiniti neovisno 
pomoću naše usluge za prijavu.

NEMA TOLERANCIJE ZA ODMAZDU
Ne toleriramo odmazdu protiv pojedinca koji objavi 
stvarno kršenje kodeksa ili sumnju na kršenje ili koji 
pomaže u istrazi. Odmazda može rezultirati ukorom, 
uključujući i otkaz.

DONOŠENJE ETIĆKIH ODLUKA 
Važno je da donosimo odluke kojima ćemo se ponositi. Ako niste sigurni kako trebate reagirati u određenoj situaciji, upitajte se sljedeće:

Ne, nemojte nastaviti: ovo bi moglo imati ozbiljne posljedice. Potražite savjet ili smjernice 

Ako niste sigurni, zatražite pomoć: Razgovarajte sa svojim linijskim menadžerom, pravnim savjetnikom ili pravnom službom Grupe

Bismo li se tvrtka 
Imperial Brands ili 
ja osjećali ugodno 

kada bi drugi čitali o 
našim postupcima u 

medijima?

Bih li se osjećao/la 
ugodno kada bih  
svoje postupke 

objašnjavao svojim 
kolegama, obitelji ili 

prijateljima?

DA
Razumijem li 

posljedice?
DA

Postavljam li  
dobar primjer?

DA

Je li u skladu s 
našim kodeksom i 

vrijednostima?
DAJe li etički ispravno? DAJe li to legalno? DA

NISAM SIGURAN/NA

NE NE NE NE NE NE NE

NISAM SIGURAN/NA NISAM SIGURAN/NA NISAM SIGURAN/NA NISAM SIGURAN/NA NISAM SIGURAN/NA NISAM SIGURAN/NA
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KAKO SE PRIDRŽAVAMO KODEKSA

UPRAVA
Radimo pomoću integriranog pristupa upravi, 
usklađeni s modelom „triju linija obrane.“ Pružamo 
smjernice, obuku i alate koji nam pomažu da 
poštujemo kodeks, naša pravila i standarde te 
zakone i propise koji se odnose na nas.

Naš Tajnik tvrtke odgovoran je za nadzor 
struktura, kontrole i aktivnosti uprave Grupe. 
Centri stručnosti „druge linije“ pružaju jasno 
razumijevanje unutar čitave grupe kako bi 
potaknuli kvalitetno korporativno i pojedinačno 
ponašanje.

ISTRAGE
Imamo postupke kojima osiguravamo da se 
zabrinutosti dosljedno rješavaju u cijeloj tvrtki. Sve 
istrage provode se u skladu s našim zakonskim 
obvezama i štitit ćemo povjerljivost gdje je to moguće. 

DISCIPLINSKE MJERE
Pojedinci koji sudjeluju u kršenju kodeksa mogu biti 
podvrgnuti disciplinskim mjerama, koje uključuju 
i otkaz. Kršenje zakona također može biti podložno 
kaznama koje utvrdi sud ili drugo vladino tijelo.

I OWN
...sam odgovoran/na za 
pošteno ponašanje u 
svemu što radim.

1. LINIJA 
OBRANE

• Kontrola upravljanja
• Operacionalizacija 

pravila, postupaka, 
obuke i standarda

2. LINIJA 
OBRANE

• Centri stručnosti
• Financijski nadzor
• Grupni odbori

3. LINIJA 
OBRANE

•  Interna revizija

Upravljanje rizikom, implementacija postupaka i kontrole, pravna usklađenost i aktivnosti osiguranja

Kodeks Ponašanja: Postavlja standarde poslovne prakse unutar koje svi imamo svoje uloge
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SNAŽNIJI, BOLJI, ZAJEDNO 

S NAŠIM LJUDIMA 
10 |  Vrednovanje raznolikosti 

i uključivanja te 
sprečavanje zlostavljanja

11 |  Promicanje sigurnog i 
zdravog radnog mjesta

12 |  Poštovanje ljudskih prava
13 |  Odgovorna upotreba 

društvenih medija

IMAMO SNAŽAN UTJECAJ NA LJUDE S KOJIMA RADIMO. UVIJEK 
NASTOJIMO IZGRADITI RADNO OKRUŽENJE KOJE PROMIĆE POŠTENJE, 
TIMSKI RAD, RAZNOLIKOST I POVJERENJE.
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PREMA SVAKOME SE ODNOSIMO POŠTENO I S POŠTOVANJEM. PREPOZNAJEMO 
POJEDINCE PO ONOME ŠTO JESU I ŠTO MOGU UĆINITI.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Snažniji i bolji zajednički rad znači da poštujemo stavove 
i doprinos jedni drugih. Nije riječ samo o poštovanju; ovo 
činimo jer je ispravno. Ujedinjavanje raznolikih timova 
može pomoći u poticanju inovacije i učinka kroz stavove 
koji predstavljaju izazov.

MORAMO
• Stvarati radno okruženje koje pruža jednake 

mogućnosti tako da su naši ljudi zaposleni pošteno, 
sigurno i u skladu s važećim zakonima i propisima o 
zapošljavanju

• Surađivati s radničkim vijećima, sindikatima i 
radničkim udrugama u državama gdje postoje

• Pokazivati poštovanje prema drugima za vrijednosti 
koje donose bez obzira na njihovu kulturu, uvjerenja ili 
način života.

NE SMIJEMO
• Diskriminirati
• Prihvaćati ili pridonositi bilo kakvom djelovanju koje 

isključuje pojedinca ili skupinu
• Uznemiravati, zlostavljati ili vrijeđati, zastrašivati, 

imati zle namjere i vrijeđati
• Šutjeti kada se drugi zlostavljaju.

VREDNOVANJE RAZNOLIKOSTI I UKLJUČIVANJA 
TE SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA

WE ENJOY
... radno okruženje jednakih 
mogućnosti u kojem svaka 
osoba dobiva priznanje za ono 
što jest i što doprinosi.

LJUDI SU LJUDI
Poštujemo svaku osobu zbog 
onoga što jesu i što mogu 
učiniti, bez obzira na njihovu 
dob, rasu, podrijetlo, spol, 
spolnu orijentaciju, invaliditet, 
političke stavove, religiju, 
bračni status, tjelesno ili 
duševno zdravlje ili bilo koji 
drugi pravno zaštićeni status. 
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ŽELIMO ZDRAVO, SIGURNO I PRODUKTIVNO RADNO OKRUŽENJE ZA SVE 
ZAPOSLENIKE, POSLOVNE SURADNIKE, POSJETITELJE I OBLIŽNJE ZAJEDNICE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Važno je brinuti se o sebi i drugima koji su uključeni u 
naše poslovanje. To je ispravno i stvara pozitivno radno 
okruženje.

MORAMO
• Preuzeti odgovornost za svoje zdravlje, sigurnost i 

dobrobit te se brinuti za druge
• Pridržavati se zdravstvenih i sigurnosnih postupaka na 

ranom mjestu, čak i ako su stroži od lokalnih zakonskih 
zahtjeva

• Prijaviti prekršaj ako svjedočimo bilo kakvoj vrsti 
sigurnosnog problema (npr. nesreći, incidentu, 
incidentu koji se umalo dogodio ili kršenju pravila), 
zlouporabi droga ili nasilnom ponašanju te ako 
sumnjamo na bilo što od navedenog. 

NE SMIJEMO
• Dolaziti na posao pod utjecajem droga ili alkohola niti 

pokrivati one koji to čine
• Tolerirati nasilje, prijetnje ili fizičko zastrašivanje ili 

sudjelovati u takvom ponašanju
• Djelovati na način koji ugrožava naše zdravlje i 

sigurnost ili zdravlje i sigurnost drugih.

PROMICANJE SIGURNOG I ZDRAVOG RADNOG MJESTA

I AM
... da ću djelovati pošteno te  
da ću održavati sigurno i 
zdravo radno mjesto.

NADMAŠIVANJE 
VLASTITE ULOGE
Naše okruženje, zdravstveni 
i sigurnosni standardi 
često nadmašuju ono što je 
propisano zakonom jer svojim 
ljudima želimo omogućiti 
najbolju njegu.
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CIJENIMO SIGURNOST, DOSTOJANSTVO I DOBROBIT SVOJIH LJUDI I 
ONIH KOJI PODRŽAVAJU NAŠU TVRTKU.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Poštujemo ljudska prava u čitavom poslovanju i 
očekujemo od naših poslovnih partnera da čine isto. 
To ograničava reputacijski rizik i unapređuje poslovna 
partnerstva. Od svojih dobavljača i odgovarajućih 
organizacija tražimo da poštuju ili nadmašuju 
međunarodne standarde rada.

Poštovanje ljudskih prava važno je za naše ljude, 
vanjski ugled, održivost lanca opskrbe i dozvolu za rad. 
Poštujemo najosnovnija ljudska prava što podrazumijeva 
osudu dječjeg rada, prisilnog rada i potiče slobodu 
udruživanja.

MORAMO
• Brinuti se za zdravlje, sigurnost, dostojanstvo i dobrobit 

svojih zaposlenika
• Pridržavati se svoje politike zapošljavanja i smjernica
• Smatrati da su ljudska prava dio potencijalnih novih 

ulaganja i zajedničkih pothvata
• Surađivati sa svojim dobavljačima kako bismo 

poboljšali standarde lanca opskrbe.

POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA

WE CAN

...imati pozitivan utjecaj 
donoseći odgovorne poslovne 
odluke koje promiču sigurnost, 
dostojanstvo i dobrobit svih 
uključenih.

PRAVI ODABIR 
P: U postupku smo započinjanja 
partnerstva s novim dobavljačem, no 
brine nas da su njihovi radni uvjeti 
za zaposlenike ispod razine koju 
očekujemo. Dobavljač se obvezao da 
će napraviti potrebne promjene ako im 
dodijelimo svoj ugovor. S obzirom na 
njihovo obećanje, možemo li nastaviti?
O: Očekujemo da se naši dobavljači 
pošteno odnose prema svojim 
radnicima te sa poštuju naše standarde 
i zakon. Dobavljač možda nije prikladan 
poslovni partner. Trebali biste podijeliti 
svoje sumnje sa svojim linijskim 
menadžerom, službom na nabavu Grupe 
i pravnim savjetnikom. 

NE SMIJEMO
• Zapošljavati osobe mlađe od 15 godina ili mlađe od 

propisane lokalne minimalne dobi za zapošljavanje  
ili obvezne školske dobi – ovisno koja je od  
navedenih veća

• Zapošljavati osobe mlađe od 18 godina za poslove koji 
su opasni

• Šutjeti ako svjedočimo kršenju ljudskih prava.
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DRUŠTVENE MEDIJE KORISTIMO ODGOVORNO KAKO BISMO NA NAJBOLJI MOGUĆI 
NAĆIN PREDSTAVILI ONO ŠTO MOŽEMO PONUDITI.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Naš ugled ovisi o odgovornom i poštenom ponašanju. 
Društveni mediji pomažu nam da dijelimo informacije 
tvrtke, svoje položaje, podatke o svom brendu i 
proizvodima. Međutim, mala pogreška može se vrlo brzo 
negativno odraziti na naš ugled. 

MORAMO
• Pažljivo predstavljati sami sebe i svoju tvrtku 

u pozitivnom svjetlu kako bismo zaštitili svoje 
vrijednosti i ugled

• Razlikovati osobne i poslovne komunikacije
• Identificirati se kao zaposlenik kada podržavamo svoju 

tvrtku ili proizvode 
• Poštovati naše smjernice za društvene medije.

NE SMIJEMO
• Dopuštati da vrijeme provedeno na društvenim 

medijima ometa naš rad
• Davati negativne ili neistinite izjave koje se mogu 

shvatiti kao kršenje zakona
• Koristiti se društvenim mrežama za širenje netočnih 

informacija ili izradu lažnih računa
• Predstavljati Tvrtku na platformama društvenih 

medija osim ako nemamo dopuštenje to činiti putem 
službenih računa tvrtke na društvenim medijima kao 
što je npr. Twitter

• Objavljivati povjerljive, privatne ili vlasničke podatke o 
svojoj tvrtki, klijentima, dobavljačima ili kolegama

• Objavljivati nešto za što se čini da podržava naša tvrtka 
ili netko drugi u ime tvrtke ako to nije istina

• Koristiti se društvenim mrežama za prodaju ili 
stavljanje naših proizvoda na tržište, osim ako nije 
drugačije dopušteno lokalnim zakonima ili propisima i 
uz odobrenje tvrtke Global Brands.

ODGOVORNA UPOTREBA DRUŠTVENIH MEDIJA

PRAVI ODABIR
P: Moji prijatelji i ja veoma smo 
aktivni na društvenim mrežama. 
Objavljujemo slike i izvješća s putovanja 
i dogodovština. Idući tjedan idem na 
poslovni put kako bih prisustvovao 
radnoj konferenciji. Mogu li objaviti slike 
i izvješća tijekom putovanja?
O: Možete objavljivati o svojim 
putovanjima i onome što radite u 
slobodno vrijeme, no ne biste smjeli 
komentirati sadržaj radne konferencije 
ili prikazivati svoje fotografije na kojima 
je naša tvrtka negativno predstavljena.

.

WE ENJOY
...koristiti društvene medije 
na način koji podržava tvrtku 
Imperial Brands.
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SNAŽNIJI, BOLJI, ZAJEDNO 

S NAŠOM TVRTKOM
15 |  Jamčenje točnosti dokumenata 

tvrtke i njihovih objava
16 | Upotreba tvrtkinih resursa 
17 | Intelektualno vlasništvo 
18 | Izbjegavanje sukoba interesa
19 | Zaštita osobnih podataka
20 | Uspješno upravljanje podacima
21 |  Osiguravanje povjerljivosti 

podataka 

22 |  Upravljanje informacijskom 
sigurnošću

23 |  Izbjegavanje zloupotrebe 
povlaštenih informacija u 
prometu vrijednosnih papira 

VJERUJEMO U POVJERENJE, PRAVEDNOST I 
POŠTENJE, A SVE ŠTO RADIMO ODRAŽAVA 
UPRAVO TO.
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ISKRENO, PRECIZNO I OBJEKTIVNO IZVJEŠTAVAMO I EVIDENTIRAMO SVE 
SVOJE FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE PODATKE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Posjedovanje iskrene i potpune financijske i poslovne 
dokumentacije omogućuje nam da donosimo bolje 
poslovne odluke, zaštitimo svoja sredstva i poštujemo 
zakonske i regulacijske zahtjeve. Krivotvorenje evidencije 
i računa ili pogrešno prikazivanje činjenica je prijevara.

MORAMO
• Biti iskreni i precizni u svim izvješćima objavama, 

predviđanjima i analizama
• Pridržavati se svih zakona, vanjskih računovodstvenih 

zahtjeva i postupaka tvrtke koji su potrebni za 
izvješćivanje informacija

• Izbjegavati novčane transakcije kad god je to moguće. 
Ako ne postoji alternativa, svakako se pobrinite da 
su transakcije ovlaštene, ispravno evidentirane i 
dokumentirane

• Biti iskreni prilikom podnošenja i odobravanja putnih 
troškova

• Pobrinuti se da su sve obveze u ime naše tvrtke 
ispravno odobrene 

• Izražavati zabrinutost o ispravnosti i potpunosti naših 
financijskih izvješća

• Pridržavajte se svih primjenjivih poreznih zakona i 
regulativa u zemljama u kojima poslujemo te budite 
otvoreni i transparentni s nadležnim poreznim tijelima. 

NE SMIJEMO
• Pripremati ili dostavljati pogrešne informacije. 
• Izrađivati nepoštene ili obmanjujuće zapise i izvješće 

ili evidenciju
• Lažno prikazivati pravu svrhu bilo koje transakcije
• Stvarati neevidentiran ili neispravno opisan fond
• Prodavati, prenositi ili raspolagati imovinom tvrtke bez 

prethodnog dopuštenja i prikladne dokumentacije
• Predstavljati ili prebacivati lažan broj prodanih količina 

ili profita između izvještajnih razdoblja
• Neispravno mijenjati ili oštećivati evidenciju tvrtke 
• Pružati informacije o svojim transakcijama koje bi 

omogućile klijentu ili dobavljaču da pripreme netočna 
ili obmanjujuća financijska izvješća

• Nemojte sudjelovati u svjesnoj i nezakonitoj utaji 
poreza niti drugima pružati podršku pri utaji poreza.

JAMČENJE TOČNOSTI DOKUMENATA TVRTKE I 
NJIHOVIH OBJAVA

I AM
...izvještavam sve financijske 
podatke jer to pomaže da se 
osigura budući uspjeh naše 
tvrtke.

PRAVI ODABIR 
P: Posljednji je tjedan u ovom 
izvještajnom razdoblju. Kako bismo 
ostvarili izvrstan povrat, mogu li 
sada zabilježiti prodaju koja neće biti 
fakturirana i isporučena do sljedećeg 
tjedna?

O: Ne. Troškovi i prihodi moraju se 
bilježiti u ispravnim vremenskim 
razdobljima. Prodaja nije službeno 
dovršena dok ne postoji dokaz o 
prodajnom ugovoru, dok nije prošao 
naziv za robu i dok se ne može utvrditi 
i naplatiti prodajna cijena. Dotada bi 
uključivanje navedene prodaje bilo 
pogrešno predstavljanje.
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OSIGURAVAMO PRAVILNU I ODGOVARAJUĆU UPOTREBU TVRTKINIH RESURSA. 

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Tvrtkini resursi obuhvaćaju novac tvrtke, informacijske 
sustave (kao što su prijenosna računala i telefoni), 
opremu (kao što su vozila), objekte, informacije, 
intelektualno vlasništvo i vrijeme tvrtke. Navedeni 
resursi isporučuju nam se u poslovne svrhe. Neprikladna 
upotreba tvrtkinih resursa ima izravan utjecaj na 
profitabilnost našeg poslovanja.

MORAMO
• Koristiti tvrtkine resurse na prikladan, razuman i 

zakonit način
• Paziti da se novac tvrtke troši u najboljem interesu 

tvrtke
• Poštovati pravila tvrtke o putovanju i troškovima.
• Shvaćati da posao koji obavljamo za tvrtku pripada 

tvrtki
• Precizno izvještavati o upotrebi vremena tvrtke
• Informacijske sustave tvrtke kao što je e-pošta i 

telefoni koristiti razumno i u dopuštenim mjerama
• Poštovati vlasništvo i resurse koji pripadaju drugim 

organizacijama kao što su naši poslovni partneri
• Prijavljivati neprikladnu upotrebu tvrtkinih resursa.

NE SMIJEMO
• Koristiti tvrtkine resurse na način koji bi mogao 

ugroziti naše poslovanje
• Koristiti tvrtkine resurse za osobnu korist.

UPOTREBA TVRTKINIH RESURSA

I OWN ...odgovornost za zaštitu 
tvrtkinih resursa.

PRAVI ODABIR 
P: Radim kao računovođa i jedan od 
mojih ključnih zadataka je organizacija 
plaćanja faktura. Svaki mjesec platim 
predujam konzultantskoj tvrtki, ali čini 
mi se da nam tvrtka zapravo ne pruža 
nikakve proizvode ili usluge. Trebam li 
nastaviti plaćati predujam?

O: Plaćanje za usluge koje ne primamo 
predstavlja zloupotrebu tvrtkinih 
resursa. Trebali biste upitati osobu koja 
odobrava isplatu o čemu se radi. Ako ne 
dobijete zadovoljavajući odgovor, trebali 
biste porazgovarati sa svojim linijskim 
menadžerom, a možda biste trebali 
razgovarati i s članom financijskog tima.
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ŠTITIMO SVOJE INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I POŠTUJEMO 
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO DRUGIH.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Naši trgovački znakovi, prava na dizajn, patenti, autorska 
prava i povjerljive poslovne informacije štite rezultate 
našeg napornog rada i omogućuju nam konkurentsku 
prednost. Ako se naše intelektualno vlasništvo 
zloupotrebljava, naši interesi i interesi naših potrošača  
su oštećeni.

MORAMO
• Štititi intelektualno vlasništvo i prijavljivati sve 

proizvode koji kopiraju naše, proizvode za koje se 
sumnja da su krivotvoreni ili druge predmete koji krše 
naša prava intelektualnog vlasništva

• Poštovati intelektualno vlasništvo drugih
• Pobrinuti se da smo vlasnici prava na intelektualno 

vlasništvo svih materijala ili proizvoda koji se stvaraju 
ili razvijaju za nas.

NE SMIJEMO
• Koristiti imena, zaštitne znakove ili druge elemente 

dizajna koje potrošači mogu povezivati s drugima 
prilikom prodaje, marketinga ili promicanja naših 
proizvoda

• Koristiti tehnologiju, uključujući softver, koja može 
kršiti intelektualno vlasništvo drugih.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

WE CAN
...osigurati konkurentsku 
prednost tako da utvrdimo i 
zaštitimo svoje intelektualno 
vlasništvo.

PRAVI ODABIR 
P: Razvili smo novi proizvod koji ćemo 
uskoro pustiti u promet. Proizvod 
je proširenje linije jednog od naših 
postojećih međunarodnih brendova. 
Znam da smo vlasnici prava na ovaj 
brend, je li potrebno dovršiti pravne 
provjere?

O: Da. Čak i ako koristite naziv brenda 
koji već posjedujemo, vaš novi proizvod 
može sadržavati elemente kao što 
su logotipi, slike ili varijante naziva 
koje mogu kršiti prava i imovinu 
drugih. Provjerite sve nove proizvode 
ili promotivne razvoje s odjelom za 
intelektualno vlasništvo Grupe unutar 
pravne službe Grupe.
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DJELUJEMO POŠTENO I TRANSPARENTNO, DIJELIMO INFORMACIJE O SVOJIM 
ODNOSIMA, FINANCIJSKIM ULAGANJIMA, DRUGIM POSLOVIMA ILI OSTALIM 
MOGUĆNOSTIMA KOJE NA BILO KOJI NAĆIN MOGU UTJECATI NA NAŠE POSLOVANJE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Osobni odnosi i sukobi interesa mogu utjecati na našu 
mogućnost donošenja odluka koje su u najboljem 
interesu tvrtke.

MORAMO
• Izbjegavati situacije u kojima osobni interesi ili 

financijski interesi utječu ili se sukobljavaju s najboljim 
interesom naše tvrtke

• Objavljivati ili tražiti odobrenje prije bilo kakvog 
osobnog ulaganja koje može doći u sukob s najboljim 
interesima tvrtke

• Pridržavati se postupaka nabave za sve potencijalne 
poslovne prilike ili ulaganja.

NE SMIJEMO
• Zloupotrebljavati svoj položaj – za osobnu korist ili 

korist nekoga s kim smo u osobnom odnosu
• Skrivati osobne odnose, vezu ili zaposlenje koje bi se 

moglo smatrati sukobom
• Namjerno zanemarivati ili skrivati poslovne prilike od 

tvrtke. 

IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA

I OWN

...odgovornost izbjegavati sukobe 
interesa otkrivajući sve što bi 
moglo kršiti pravila tvrtke ili 
utjecati na moju sposobnost da 
obavljam svoj posao.

KAKO NASTAJE 
SUKOB?
Sukobi interesa mogu 
nastati iz nekoliko situacija, 
uključujući sljedeće:
•  Partnera, člana obitelji ili 

bliskog rođaka zaposlio je 
jedan od naših konkurenata, 
dobavljača ili klijenata. 

•  Ljubavna veza koja uključuje 
zaposlenika i njegovog ili 
njezinog linijskog menadžera. 

•  Između rođaka postoji linija 
izvještavanja. 

•  Zaposlenik, partner, član 
obitelji ili bliski rođak 
ima financijski interes za 
trenutačnog ili potencijalnog 
konkurenta, dobavljača ili 
klijenta. 

•  Drugi posao konkurira 
ili uzrokuje probleme sa 
zaposlenikovom sposobnošću 
da obavlja svoj posao.

Ako vjerujete da ste ili ćete biti 
u položaju gdje može nastati 
sukob interesa, trebali biste 
to objaviti svom linijskom 
menadžeru.
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POŠTUJEMO OSOBNE PODATKE I OBRAĐUJEMO IH PAŽLJIVO I U SKLADU S 
NAŠIM PRAVNIM OBVEZAMA.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Posjedujemo osobne podatke o ljudima, klijentima, 
dobavljačima i ostalima. Dužni smo štititi i poštovati te 
podatke kako bismo bili sigurni da postupamo u skladu sa 
zakonima o privatnosti. Pojedini osobni podaci osjetljivi 
su i mogu se obraditi na zakonit način samo s posebnom 
pažnjom.

MORAMO
• Prikupljati samo osobne podatke u opravdane svrhe 
• Objašnjavati zašto su nam potrebni osobni podaci i 

kako ćemo ih koristiti te tražimo pristanak tamo gdje je 
to potrebno

• Dijeliti osobne podatke samo uz dopuštenje i ako 
imamo prikladan stupanj kontrole

• Čuvati osobne podatke na sigurnom
• Ograničiti pristup osobnim podacima na one koji ih 

trebaju znati ili ih imaju pravo znati
• Održavati osobne podatke točnima i ažurirati ih
• Brisati ili uništavati osobne podatke čim to postane 

prikladno
• Poštovati prava pojedinaca na pristup, izmjenu, 

poništenje i prigovor na upotrebu svojih osobnih 
podataka

• Osmišljavati naše postupke i sisteme imajući na umu 
privatnost.

NE SMIJEMO
• Prenositi osobne podatke drugim zemljama, osim uz 

dopuštenje i uz prikladnu zaštitu
• Dopuštati ljudima da obrađuju osobne podatke osim 

ako ne razumiju svoje odgovornosti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

I ENGAGE ...u zaštitu osobnih podataka 
kojima imam pristup.

PRAVI ODABIR
P: Želio bih poslati kolegici 
rođendanski poklon u njezin 
dom kao iznenađenje. Upitao 
sam Ljudske resurse za 
njezinu kućnu adresu, no 
odbili su. Rekli su mi da mi 
ne mogu dati njezinu kućnu 
adresu jer bi tako prekršili 
zakone o zaštiti podataka. Je li 
to istina?
O: Da. Ljudski resursi nemaju 
dopuštenje podijeliti kućnu 
adresu vaše kolegice s 
vama bez njenog izričitog 
dopuštenja.
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PRAVI ODABIR
P: Dobio sam datoteke koje 
sadrže dokumente i e-poštu 
kolege koji više ne radi u 
tvrtki. Većina dokumenata je 
prilično stara i ne trebaju mi. 
Želim ih baciti, iako se odnose 
na starog klijenta. Mogu li?
O: Provjerite sa svojim 
kolegama i linijskim 
menadžerom. Upamtite, 
morate provjeriti da ne postoji 
zakonski ili poslovni razlog 
zbog kojeg bi trebalo zadržati 
dokumente prije nego što ih 
bacite.

KORISTIMO VLASTITU POSLOVNU EVIDENCIJU ZA HVATANJE VRIJEDNIH 
INFORMACIJA KOJE NAM OMOGUĆUJU DA POKAŽEMO DA ISPUNJAVAMO 
SVOJE REGULACIJSKE I ZAKONSKE OBVEZE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Poslovna evidencija može se voditi u različitim 
oblicima te se može pohraniti na različite načine, 
u našoj tvrtki i kod poslovnih partnera. Prema 
zakonu, propisima i poslovnim potrebama obvezni 
smo voditi evidenciju za određena vremenska 
razdoblja ovisno o njihovom sadržaju i prirodi. 

MORAMO
• Pažljivo i precizno evidentirati poslovne aktivnosti za 

koje smo odgovorni
• Paziti da su nam informacije organizirane, prepoznatljive 

i dostupne
• Paziti da se evidencija vodi tako da se može dijeliti na 

odgovarajući način
• Kad je moguće, klasificirati podatke kako bi se olakšalo 

njihovo upravljanje i kako bi se prikladno zaštitili
• Poštovati sve zakonske i poslovne zahtjeve za vođenje 

evidencije
• Redovito pregledavati evidenciju i na siguran način 

bacati ono što nam više ne treba ili ono što moramo baciti 
prema zakonu (uključujući kako bismo poštovali pravila o 
zaštiti podataka)

• Poštovati sve zahtjeve za obustavom odlaganja 
evidencije, uključujući odgovor na parnice koje su na 
čekanju ili regulacijsku istragu

• Poštovati zakonske dokumente i razdoblja za čuvanje 
evidencije.

NE SMIJEMO
• Dijeliti poslovnu evidenciju s onima koji je ne moraju 

vidjeti
• Pohranjivati evidenciju tamo gdje je ne mogu naći ljudi 

kojima je potrebna
• Bacati poslovnu evidenciju bez prethodne provjere.
• Zanemarivati klasifikacijske oznake.

USPJEŠNO UPRAVLJANJE PODACIMA

I ENGAGE
...u odgovorno upravljanje poslovnom 
evidencijom tako što provjeravam 
da su podaci koje tvrtka treba jasni i 
dostupni onima kojima su potrebni. 
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ŠTO SU POVJERLJIVE 
INFORMACIJE?
Primjeri povjerljivih podataka 
uključuju razvoj proizvoda i 
postupaka, prodaju, marketing 
i financijske podatke, 
poslovne planove, promjene 
u višem rukovodstvu, podaci 
o akvizicijama i spajanjima 
te poslovno osjetljivi podaci. 
Ako niste sigurni da se stavka 
smatra povjerljivom, upitajte 
svog linijskog menadžera.

POVJERLJIVE INFORMACIJE DIJELIMO SAMO S ONIMA KOJI IH MORAJU VIDJETI.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Svakodnevno stvaramo, koristimo i dijelimo povjerljive 
informacije. Važno je da štitimo povjerljivost kako bismo 
čuvali svoje i tvrtkine interese i ugled.

MORAMO
• Dijeliti povjerljive informacije samo s onima koji moraju 

znati ili imaju pravo znati
• Paziti da ljudi koji dijele povjerljive informacije razumiju 

ograničenja koja se odnose na njih
• Po potrebi poduzeti dodatne sigurnosne korake, 

primjerice dobre lozinke ili šifriranje
• Posebice paziti kada putujemo ili kada se nalazimo na 

javnim područjima
• Koristiti ugovore o tajnosti podataka kada dijelimo 

informacije s našim poslovnim partnerima
• Poštovati povjerljive informacije koje pripadaju drugima. 

NE SMIJEMO
• Objavljivati informacije koje nisu javno dostupne 

drugima u tvrtki osim ako nemaju poslovni razlog 
zašto bi trebali znati

• Objavljivati informacije ljudima ili organizacijama 
izvan tvrtke, osim ako objava nije nužna u poslovne 
svrhe ili zakonski

• Tražiti dobivanje ili upotrijebiti povjerljive informacije 
koje se odnose na druge ljude uključujući naše 
konkurente, čak i kada neizravno primimo informacije

• Koristiti povjerljive informacije bivšeg zaposlenika.

OSIGURAVANJE POVJERLJIVOSTI PODATAKA 

I OWN
... odgovornost zaštititi 
povjerljive informacije i dijeliti 
ih samo s onima koji imaju 
pravo znati.
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INFORMACIJE TVRTKE, POSLOVNE POSTUPKE I SUSTAVE ĆUVAMO 
NA SIGURNOM OD ZLOUPOTREBE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Informacije o našem poslovanju, ljudima, klijentima, 
dobavljačima i poslovnim partnerima čini središte našeg 
poslovnog uspjeha i obvezni smo ih zaštiti od gubitka ili 
oštećenja i neovlaštenog pristupa, upotrebe, promjene  
ili objave.

MORAMO
• Štititi informacijske sustave tvrtke od neovlaštene 

upotrebe ili krađe
• Koristiti dobre lozinke
• Štititi osjetljive informacije kada putujemo ili kada ih 

dijelimo s drugima
• Uvijek čuvati sigurnost svojih informacija kada 

koristimo internetske/web-usluge
• Pristup informacijama, poslovnim postupcima ili 

informacijskim sustavima dati samo onima koji imaju 
opravdane poslovne potrebe i koji imaju prikladna 
ovlaštenja

• Raditi s dobavljačima koji ispravno štite naše 
informacije i informacijske sustave

• Podnositi prijavu ako primijetimo da se naše 
informacije, poslovni postupci ili informacijski sustavi 
ne koriste ne ispravan način

• Prijaviti bilo kakav gubitak osjetljivih podataka tvrtke 
ili bilo kakav napad na naše informatičke sustave.

 NE SMIJEMO
• Koristiti e-poštu tvrtke ili internetske/web-usluge 

(usluge oblaka, hosting datoteka, društveni mediji, itd.) 
na način koji bi mogao oštetiti ugled tvrtke ili obvezati 
tvrtku na nešto nad čime nemamo ovlasti

• Instalirati neodobrene aplikacije na informacijske 
sustave tvrtke

• Onemogućiti ili zaobilaziti mjere na informacijskim 
sustavima tvrtke

• Pristupati, pohranjivati ili dijeliti sve što bi se mogli 
smatrati uvredljivo drugima ili bi moglo izložiti tvrtku 
pravnim postupcima.

UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠČU

I OWN
...odgovornost čuvanja naših 
informacijskih sustava, 
poslovnih postupaka i 
informacija.

PRAVI ODABIR
P: Imam hitan projekt i 
moram ponijeti kući određene 
podatke kako bih mogao 
raditi na njemu. Prenijet ću 
ih na svoju osobnu uslugu za 
pohranu na oblaku. Predstavlja 
li to problem za sigurnost 
informacija?
O: Da. Vaša osobna usluga za 
pohranu na oblaku nemaju 
zakonsku obvezu čuvati 
sigurnost informacija tvrtke. 
Ne smijete prenositi navedene 
podatke ni na koju uslugu 
pohrane na oblaku koju nije 
odobrila tvrtka. Razgovarajte 
sa svojim menadžerom za 
informacijske sustave ili 
Službom za informacijske 
sustave Grupe.
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MORAMO PAZITI DA NE KRŠIMO ZAKONE UNUTARNJE TRGOVINE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Naši ljudi imaju pristup informacijama o financijskom 
učinka ili budućim planovima tvrtke koji nisu javni. 
Ako navedene informacije mogu utjecati na naše cijene 
dionica ili odluka ulagača, onda mogu biti ‘povlaštene 
informacije’. Protuzakonito je koristiti povlaštene 
informacije (ili „materijalne povlaštene informacije“) za 
kupnju ili prodaju vrijednosnih papira kao što su dionice 
naše tvrtke.

MORAMO
• Povlaštene informacije čuvati unutar tvrtke
• Poštovati svoja pravila o objavi informacija
• Paziti da imamo dopuštenje za trgovanje dionicama 

tvrtke Imperial Brand (ako je potrebno).

NE SMIJEMO
• Trgovati dionicama tvrtke Imperial Brands ili drugim 

vrijednosnim papirima na temelju povlaštenih 
informacija. Dionice uključuju „Američke depozitne 
priznanice“ (ADS ili ADR)

• Savjetovati nikoga, bilo izvan ili unutar tvrtke, da kupi 
ili proda dionice na temelju povlaštenih informacija

• Koristiti povlaštene informacije povezane s drugim 
tvrtkama

• Širiti neistinite ili netočne informacije o tvrtki Imperial 
Brands ili drugim javno navedenim dionicama kako 
bismo utjecali na cijenu tih dionica, običaj poznat pod 
nazivom ‘zloupotreba tržišta’.

IZBJEGAVANJE ZLOUPOTREBE POVLAŠTENIH 
INFORMACIJA U PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA 

I AM
...da neću na neprikladan način 
koristiti financijske i poslovne 
informacije koje nisu javne.

KOJI SU PRIMJERI 
POVLAŠTENIH 
INFORMACIJA?
• Financijski rezultati prije 

objave
• Sadržaj našeg prijedloga 

Godišnjeg izvješća i računa
• Velike organizacijske 

promjene
• Zatvaranja tvornica i druge 

informacije o preustroju
• Novosti o mogućim 

akvizicijama, prodaji, 
preuzimanjima, spajanjima i 
zajedničkim pothvatima.
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25 |   Borba protiv nedopuštene 
trgovine

26 |  Pošteno tržišno natjecanje
27 |  Prikupljanje konkurentske 

inteligencije
28 |   Pružanje kvaliteta, vrijednosti i 

usluge
29 | Odgovoran marketing
30 |  Stvaranje uspješnih partnerstava 

s dobavljačima

31 |  Borba protiv mita i korupcije
32 |  Davanje i primanje darova i 

zabave
33 |  Izbjegavanje pranja novca
34 |  Poštovanje carinskih i poreznih 

obveza
35 |  Poštovanje međunarodnih 

sankcija i trgovinskih 
ograničenja

NAŠ ODNOS S KLIJENTIMA, DOBAVLJAĆIMA I 
POSLOVNIM PARTNERIMA MORA BITI OTVOREN, 
SNAŽAN, POŠTEN I TEMELJEN NA POVJERENJU; 
PRIMJENJUJEMO SVOJE VRIJEDNOSTI I 
STANDARDE KADA RADIMO S NJIMA.

JAĆI, BOLJI, ZAJEDNO 

S NAŠIM KLIJENTIMA I  
DOBAVLJAČIMA
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PROTIVIMO SE SVAKOM OBLIKU NEDOPUŠTENE TRGOVINE I SURAĐUJEMO 
S VLASTIMA NA GLOBALNOJ RAZINI KAKO BISMO SPRIJEĆILI DOSPIJEĆE 
ILEGALNIH DUHANSKIH PROIZVODA NA LEGITIMNO TRŽIŠTE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Postoje jasni dokazi da nedopuštena trgovina financira 
kriminal i terorizam diljem svijeta, stoga je ukidanje iste i 
dalje jedan od naših najviših prioriteta. Dobavljamo samo 
visokokvalitetne proizvode, a nedopuštena trgovina šteti 
našem ugledu i preuzima naše intelektualno vlasništvo. 

MORAMO
• Dobavljati proizvod samo u količinama primjerenim 

domaćoj potrošnji na odredišnom tržištu i dopustivim 
zahtjevima potrošača koji putuje

• Poslovati i dobavljati proizvode samo za klijente s 
kojima smo zadovoljni, koji djeluju s iskrenošću i 
integritetom te su ugledni i obvezuju se na poštovanje 
našeg Pravilnika o nabavi proizvoda

• Temeljito istražiti sve slučajeve zloupotrebe proizvode 
i poduzeti primjerene radnje kako bismo umanjili rizik 
od daljnje zloupotrebe

• Podizati klijentima svijest o našem stavu protiv 
nedopuštene trgovine i njihovoj odgovornosti za 
djelovanje u skladu sa zakonom i našim standardima

• Proaktivno surađivati s vlastima i agencijama za 
provođenje zakona diljem svijeta kako bismo omogućili 
usavršavanje, poduprli istrage i izvršili analizu 
dostupnih duhanskih proizvoda, kao i pružili smjernice 

za inicijative protiv nedopuštene trgovine, s ciljem 
da se zajamči poduzimanje radnji za zaštitu naših 
brendova

• Svake godine pregledavati podatke o klijentima.

NE SMIJEMO
• Izlagati se osobnom riziku ili opasnosti kod 

prikupljanja proizvoda kojima se nedopušteno trguje ili 
prijavljivanja sumnje o nedopuštenoj trgovini

• Nastaviti s dobavom proizvoda za klijente uključene u 
nedopuštenu trgovinu

• Zanemariti bilo kakvu sumnju da je klijent ili dobavljač 
uključen u preusmjeravanje naših proizvoda iz 
legitimnog lanca opskrbe.

SPRJEČAVANJE NEDOPUŠTENE TRGOVINE

WE CAN
...zaštititi naše brendove 
djelovanjem s ciljem 
sprječavanja nedopuštene 
trgovine.

PROIZVODI KOJI 
SU PREDMET 
NEDOPUŠTENE 
TRGOVINE 
OBUHVAĆAJU...
Krijumčarene proizvode. To 
su legitimni proizvodi kupljeni 
uz plaćanje ili bez plaćanja 
carine, ali prokrijumčareni i 
ilegalno prodani na drugim 
tržištima uz kršenje fiskalnih 
ili carinskih zakona. Ovi 
proizvodi također su poznati i 
kao ‘roba s crnog tržišta’.
Krivotvorine. To su proizvodi 
koji su ilegalne kopije 
postojećih brendova te su 
proizvedeni i/ili prodani uz 
povredu prava o zaštitnom 
znaku. Često se krijumčare i 
ilegalno prodaju na drugim 
tržištima.
„Illict whites“. To su 
cigarete koje proizvode 
mali proizvođači (koji u 
trenutku proizvodnje plaćaju 
minimalan porez). Često se 
krijumčare i ilegalno prodaju 
na drugim tržištima.
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OBVEZUJEMO SE NA POŠTENO I ISKRENO TRŽIŠNO NATJECANJE UZ PRIDRŽAVANJE SVIH ANTIMONOPOLSKIH 
ZAKONA TE ZAKONA O TRŽIŠNOM NATJECANJU KOJI VRIJEDE U NAŠEM POSLU.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Zakoni o tržišnom natjecanju sastavljeni su kako bi se poticalo slobodno tržište te kako bi 
se zaštitili potrošači i poduzeća. Iako su ovi zakoni složeni te se razlikuju ovisno o zemlji, 
trebamo ih poštovati i pridržavati ih se. U suprotnom, posljedice mogu biti vrlo ozbiljne, 
poput jako velikih novčanih kazni, nanesene štete ugledu ili čak zatvora. 

MORAMO
• Pobrinuti se da razumijemo zakone o tržišnom natjecanju koji vrijede za naše tržište te da ih se 

pridržavamo
• Razumjeti i poštovati našu Politiku konkurentnosti i tržišnog natjecanja te ostale relevantne materijale 

o konkurentnosti
• Djelovati i natjecati se neovisno o našim konkurentima
• Izbjegavati raspravu s konkurentima o komercijalno osjetljivim temama, kao što su određivanje cijene, 

uvjeti trgovine i puštanje novih proizvoda u prodaju
• Ograničiti interakciju s konkurentima i tražiti pravni savjet prije postizanja sporazuma s 

konkurentom
• Uposliti visoku razinu opreza na sastancima s trgovinskim udrugama —čak i neslužbene 

jednokratne/jednosmjerne razmjene podataka s konkurentima mogu prekršiti zakone o 
konkurentnosti

• Brinuti se za to da ne sudjelujemo u upitnim ili neprimjerenim raspravama koje konkurenti mogu 
pokušati započeti i zatim prijaviti slučaj

• U slučaju tržišta na kojem imamo dominantan položaj, savjetovati se s našim pravnim timom vezano 
uz tržišne aktivnosti ili inicijative prodaje poput eskontiranja, promocija ili trgovinskih programa, 
kako bismo izbjegli zloupotrebu našeg položaja i pobrinuli se da se pridržavamo mjerodavnih zakona

• Poštujte primjenjive zakone o tržišnom natjecanju prilikom prikupljanja ili razmjene informacija. 
Proučite odjeljak Prikupljanje informacija od konkurencije u Kodeks.

 

NE SMIJEMO
• Upotrebljavati svoj dominantan položaj na nepošten način, kojim se krše primjenjivi zakoni o 

tržišnom natjecanju
• Prisiliti konkurente da se povuku s tržišta ili spriječiti dolazak novih konkurenata na tržište
• Sklapati anti-kompetitivne sporazume s konkurentima, uključujući one kojima se:

• Ugovaraju fiksne cijene
• Manipulira licitacijama
• Dijele tržišta, klijenti ili kategorije proizvoda
• Bojkotira dobavljač, klijent ili distributer

• Razmjenjivanje podataka izravno s konkurentima ili putem posrednika bez zakonskog odobrenja 
(ovo se odnosi na sve oblike komunikacije uključujući društvene mreže, sustave za razmjenu poruka i 
neslužbene razgovore)

• Ograničavati područja u kojima naši klijenti i distributeri mogu preprodavati ili grupe klijenata kojima 
isti mogu preprodavati, osim ako za to nemamo valjano opravdanje

• Nametati klijentima ili distributerima fiksne ili minimalne pretprodajne cijene, pristati na navedene 
cijene ili određivati profitnu maržu klijenata ili distributera ili maksimalan popust koji mogu nuditi 
(osim ako to od nas ne zahtijevaju lokalni zakoni).

POŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE

WE CAN
...voditi posao do uspjeha 
uz pridržavanje zakona o 
tržišnom natjecanju. 



KOJI SU PRIHVATLJIVI 
IZVORI PRIKUPLJANJA 
INFORMACIJA O 
KONKURENCIJI? 
U nastavku slijedi popis opće 
prihvatljivih izvora prikupljanja 
informacija o konkurenciji:
• Mediji
• Internet i web-stranice tvrtke
• Uvaženi upitnici o industriji
• Godišnja izvješća
• Javni govori rukovoditelja tvrtke
• Javno dostupni podnesci vladinim 

agencijama
• Prikupljanje podataka u trenutku 

prodaje putem elektroničke opreme 
tvrtke

• Razgovor s klijentima (bez specifične 
svrhe pribavljanja povjerljivih 
informacija vezanih uz naše 
konkurente).

NADZIREMO SVOJU KONKURENTSKU OKOLINU I ANALIZIRAMO TRENDOVE KAKO 
BISMO RAZVILI POSLOVANJE I NA TAJ NAĆIN UDOVOLJILI ZAHTJEVIMA KLIJENATA. 

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA O KONKURENCIJI

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Razumijevanje okoline u kojoj djelujemo omogućuje nam 
da odgovorimo na zahtjeve svojih klijenata, no moramo 
se pobrinuti da se te informacije skupljaju i upotrebljavaju 
na legalan način. Dijeljenje informacija s konkurentima, 
uključujući putem posrednika, može se smatrati ozbiljnim 
kršenjem zakon o tržišnom natjecanju.

MORAMO
• Dobivati informacije na ispravan i zakonit način
• Postići odobrenje Odjela za pravne poslove, vanjskih 

pravnih savjetnika ili Pravnog odjela grupe prije 
započinjanja bilo kakvog postupka razmjene podataka 
koji uključuje pružanje podataka našim konkurentima 
ili primanje podataka od njih (uključuje razmjenu 
putem posrednika ili trećih strana)

• Pobrinuti se da su bilo koja izvješća o industriji / 
referentni upitnici za koje pružimo podatke (na primjer, 
podatke o cijenama/volumenima) na prikladan način 
prikupljeni i kronološki relevantni.

NE SMIJEMO
• Tražiti ili prhvatiti poslovne tajne konkurenta ili druge 

povjerljive informacije
• Sudjelovati u industrijskoj špijunaži ili tajnom nadzoru 

s ciljem pristupanja informacijama koje nisu javno 
dostupne

• Angažirati zaposlenike konkurenta u svrhu pribavljanja 
povjerljivih ili komercijalno osjetljivih informacija

• Pristupati klijentima ili zaposlenicima konkurenata s 
ciljem pribavljanja povjerljivih informacija

• Razmjenjivati komercijalno osjetljive informacije ili 
podatke (uključujući podatke o prodaji) s konkurentima 
(uključujući putem posrednika ili trećih strana) pritom 
kršeći zakone o tržišnom natjecanju.

I AM …da informacije o konkurentima 
prikupljamo na ispravan način.
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KONTINUIRANIM PONOVNIM RAZMATRANJEM I POBOLJŠANJEM NAŠE RADNE PRAKSE 
SVOJIM KLIJENTIMA I POTROŠAĆIMA PRUŽAMO VISOKOKVALITETNE PROIZVODE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Naša održivost, uspjeh i ugled ovise o našoj sposobnosti 
pružanja izvrsnih brendova i usluga našim klijentima i 
potrošačima.

MORAMO
• Usmjeravati se na kvalitetu svega što proizvodimo i 

radimo
• Neprestano pokušavati poboljšati učinkovitost u našim 

poslovnim postupcima, učinkovitost usluga i kvalitetu 
proizvoda

• Slijediti i pridržavati se naših definiranih postupaka
• Pobrinuti se da odnose s poslovnim partnerima, 

uključujući klijente, dobavljače i proizvođače treće 
strane održavamo u skladu s našim standardima

• Poticati timski rad kako bismo poboljšali standarde 
izvedbe

• Provoditi učinkovit nadzor kako bi se brzo uočio bilo 
koji problem vezan uz standard ili kvalitetu. 

NE SMIJEMO
• Prihvaćati ili zanemarivati slabe standarde 
• Zanemariti primijećeni problem vezan uz kvalitetu,  

već odmah reagirati.

PRUŽANJE KVALITETA, VRIJEDNOSTI I USLUGE

WE ENJOY ...pružati visokokvalitetne, 
izvrsne proizvode. 

PRAVI ODABIR
P: Odgovoran sam za prodajni prostor 
dok je uobičajeni predstavnik na 
godišnjem odmoru. Primio sam pritužbe 
klijenata koji tvrde da je uobičajeni 
predstavnik katkada neuljudan te da nije 
od pomoći. Moguće je da pretjeruju, no 
ne želim ih zanemariti. Što da radim?
O: Razgovarajte sa svojim kolegama 
o tome što vas zabrinjava kako 
biste vidjeli jesu li imali sličnih 
iskustava s istim klijentima. Kada se 
uobičajeni predstavnik vrati, podijelite 
svoje iskustvo s njim i s linijskim 
menadžerom na otvoren, iskren i 
činjenični način, kako bi oni zajedno 
mogli riješiti problem.
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NAŠI PROIZVODI NAMIJENJENI SU ODRASLIM OSOBAMA TE STOGA NA ODGOVORAN 
NAĆIN KOMUNICIRAMO S ODRASLIM POTROŠAĆIMA O NAŠIM PROIZVODIMA.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Obvezujemo se na marketing i oglašavanje naših proizvoda 
na odgovoran način te u skladu sa zakonima, kodeksima 
prakse i dobrovoljnim sporazumima onih zemalja u kojima 
djelujemo. Primjenjujemo naše marketinške standarde 
(MS) na oglašavanje potrošača / promotivne materijale i 
aktivnosti. Naš MS ima prednost osim u slučajevima kada 
lokalni zakon zahtjeva viši standard. 

MORAMO
• Postavljati jasno vidljiva zdravstvena upozorenja na 

sve naše duhanske proizvode
• Poštovati naš MS i lokalne kulture prisutne na našim 

tržištima
• Opisivati svoje proizvode na način koji je u skladu s 

relevantnim zakonima i propisima
• Potvrditi da su sve naše tvrdnje istinite i da se mogu 

potkrijepiti
• Pobrinuti se da se naši poslovni partneri obvezuju na 

odgovoran marketing.

NE SMIJEMO
• Oglašavati ili prodavati svoje duhanske proizvode 

osobama mlađim od 18 godina ili nepušačima
• Upotrebljavati slike ili drugi sadržaj za koji se smatra 

da bi mogao biti privlačan maloljetnicima
• Tvrditi da je konzumacija duhanskih proizvoda 

sigurna.

ODGOVORAN MARKETING

WE  
SURPRISE

...potrošače inovativnim 
marketinškim kampanjama 
koje su u skladu sa zakonom i 
našim standardom MS.

PRAVI ODABIR
P: Zakoni o marketingu i 
oglašavanju na mom tržištu 
mnogo su manje strogi od 
pravila našeg standarda 
IMS. Mogu li ignorirati 
Međunarodni marketinški 
standard?
O: Ne. Naša obveza odgovornog 
marketinga proizvoda počiva 
na standardu IMS. Ako su 
zakoni ili standardi na vašem 
tržištu manje strogi , trebali 
biste primijeniti IMS.
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ODABIREMO DOBAVLJAĆE I POSLUJEMO S DOBAVLJAĆIMA KOJI SVOJE POSLOVE 
OBAVLJAJU NA PROFESIONALAN I ETIĆKI NAĆIN.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Naš uspjeh ovisi o sklapanju i održavanju otvorenih, 
iskrenih i poštenih partnerstava s povjerljivim 
dobavljačima.

MORAMO
• Slijediti svoj uvriježeni postupak nabave
• Provoditi dubinsko snimanje pri odabiru dobavljača 

kako bismo se pobrinuli da njihove prakse neće 
naštetiti našem ugledu

• Pobrinuti se da se načela našeg kodeksa odražavaju u 
ugovorima za dobavljače

• Poticati svoje dobavljače i pružati im potporu za 
usvajanje primjerenih standarda

• Odnositi se prema svojim dobavljačima i poslovnim 
partnerima pravedno i pošteno.

NE SMIJEMO
• Prihvaćati ili zanemarivati aktivnosti dobavljača koje bi 

mogle predstavljati prekršaj kodeksa ili standarda
• Dopustiti da sukob interesa ili osobne predrasude 

utječu na naš odabir dobavljača ili rad s istima.

STVARANJE USPJEŠNIH PARTNERSTAVA S 
DOBAVLJAČIMA

WE ENJOY
...vjerodostojna i pouzdana 
partnerstva s dobavljačima 
koja nam omogućuju da 
poslujemo pošteno.

OCJENJIVANJE 
DOBAVLJAĆA
Redovito ocjenjujemo svoje 
dobavljače pomoću objektivnih 
kriterija, kao što su održivost 
proizvoda ili usluge, kvaliteta, 
izvedba, vjerodostojnost i 
pouzdanost.
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NE TOLERIRAMO PODMIĆIVANJE I KORUPCIJU.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Ponosni smo na ugled naše tvrtke koja posluje 
na ispravan način. Pridržavanje zakona o mitu i 
korupciji obvezno je u svakom području u kojem 
poslujemo, a neki od ovih zakona mogu se provesti 
i preko granica. Kršenje zakona o podmićivanju i 
korupciji ozbiljan je kriminalni prekršaj pojedinaca 
i tvrtke u pitanju, a posljedica toga mogu biti velike 
novčane kazne pa čak i zatvor.

MORAMO
• Uputiti na upozorenja koja označavaju mogući rizik 

od korupcije
• Poduzeti posebne mjere na tržištima na kojima rizik 

od korupcije može biti povećan
• Pri susretu s vladinim dužnosnicima djelovati s 

posebnim oprezom
• Brinuti se da savjetnici koji rade u naše ime 

potvrde provjere vezane uz dubinsko snimanje, da 
se savjetnike službeno odobri te da su ugovorom 
obvezani na udovoljavanje našim standardima 

• Aktivno obeshrabrivati korištenje mita ili 
neslužbenih isplata na našim tržištima

• Prijaviti bilo kakav upit ili zahtjev za potencijalno 
koruptivno plaćanje.

NE SMIJEMO
• Nuditi, platiti, odobriti ili prihvatiti mito, bez obzira 

na lokalni zakon ili kulturu
• Nuditi, platiti ili odobriti neslužbene isplate
• Ponašati se na koruptivan način
• Zatražiti od nekoga ili dopustiti nekome (kao što su 

distributeri, savjetnici ili predstavnici koji rade u 
naše ime) da za nas izvrše koruptivno plaćanje

• Nuditi ili davati nešto vrijedno u svrhu osiguravanja, 
zadržavanja ili pojednostavljenja posla (poput 
isplata za smanjenje poreza ili carinskih obveza)

• Dovesti se u opasnost od nastanka šteta kako bismo 
izbjegli plaćanje koje se može smatrati koruptivnim

• Zanemariti ili ne prijaviti koruptivne aktivnosti.

BORBA PROTIV MITA I KORUPCIJE

WE CAN

...zaštititi i povećati ugled naše 
tvrtke koja posluje na ispravan 
način tako da se odbijemo 
ponašati na koruptivan način ili 
ignorirati koruptivno ponašanje.

ŠTO JE MITO?
•  Podmićivanje nije uvijek očigledno. Može 

obuhvaćati novac, usluge, darove, neumjerenu ili 
neopravdanu zabavu ili ostale slične povlastice 
(uključujući usluge koje za nekoga radimo). 
Davanje, nuđenje ili prihvaćanje bilo čega od 
navedenog može se smatrati mitom ako je 
namjera osigurati ili zadržati posao ili postići 
bilo koji oblik prednosti.

SRAZ KOD NESLUŽBENIH 
ISPLATA
•  Neslužbene isplate su mala mita ili isplate javnim 

ili vladinim dužnosnicima koje se izvršavaju na 
izravan ili neizravan način s ciljem osiguravanja 
ili ubrzavanja izvedbe rutinske aktivnosti ili 
izbjegavanja kašnjenja u birokratskim postupcima. 
Na primjer, kako bi se postiglo puštanje robe u 
slobodan promet te kako bi se osigurala putovnica 
ili viza, uspostavila veza telefonom ili pružila usluga. 

•  Ni u kojim okolnostima, u kojem god području 
djelovali, nije nam dopušteno izvršiti ili ovlastiti 
neslužbenu isplatu. Razlog tome je što je naše 
sjedište u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje su sve 
neslužene isplate protuzakonite, neovisno o 
lokaciji, lokalnim zakonima ili kulturi.

•  Ako nastane situacija za koju smatrate da biste 
mogli biti izloženi osobnoj prijetnji ako odbijete 
izvršavanje neslužbene isplate, odmah potražite 
pomoć i savjet od osiguranja ili pravne službe Grupe.

•  Nikada se nemojte izlagati opasnosti. Ako se 
nađete u situaciji u kojoj je nužno izvršiti plaćanje 
kako biste spriječili neposrednu prijetnju vlastitoj 
sigurnosti, učinite to. Međutim, trebate odmah, 
pismenim putem prijaviti incident vašem 
linijskom menadžeru i osiguranju Grupe.
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ŠTO JE „JAVNI 
ILI VLADINI 
DUŽNOSNIK“?
Definicija „javnog ili vladinog 
dužnosnika“ vrlo je opširna i uključuje:
•  Dužnosnike i zaposlenike svih službi 

vlade, uključujući lokalna i regionalna 
državna tijela, suce, carinu i policiju

•  Dužnosnike političkih stranaka, 
zaposlenike političkih stranaka i 
kandidate za politički ured

•  Dužnosnike ili zaposlenike javnih 
međunarodnih organizacija

•  Osobe koje vode poduzeće ili rade 
za poduzeće u vlasništvu ili pod 
kontrolom vlade

• Članove kraljevske obitelji
• Članove obitelji vladinog dužnosnika
•  Osobe koje podržavaju ili utječu 

na vladine dužnosnike, kao što su 
savjetnici

RAZMJENJUJEMO DAROVE I ZABAVU KAKO BISMO IZGRADILI NAKLONOST U 
POSLOVNOM ODNOSU, A NE U BILO KOJU NEPRIKLADNU SVRHU.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Razmjena darova i zabave može nam pomoći 
izgraditi jače i bolje poslovne odnose, pokazati 
ljubaznost ili promovirati naklonost. Međutim, 
nikada ne bismo trebali nuditi ili prihvaćati 
darove i zabavu ako to može postati obveza 
ili se činiti obvezom. Neprikladna razmjena 
darova i zabave može se smatrati mitom. 

MORAMO
• Pobrinuti se da su darovi i zabava skromni i primjereni 

te da je njihova svrha poslovna i opravdana
• Izbjegavati davanje darova, usluga ili zabave javnim ili 

vladinim dužnosnicima
• Slijediti pravila sadržana u našim smjernicama

za darove i zabavu za ili od bilo kojeg entiteta u 
financijskoj godini čija vrijednost prelazi 100 funti ili 
ograničenje koje vrijedi za tržište

• Bilježiti darove i zabavu u zapisnik darova i zabave.

NE SMIJEMO
• Nuditi ili prihvaćati novac i novčane ekvivalente kao

darove
• Nuditi ili prihvaćati nešto što se može smatrati

protuzakonitim
• Nuditi ili prihvaćati nešto zbog čega bismo se osjećali

neugodno ako bi činjenica o primanju istog postala
poznata javnosti ili nešto što bi naštetilo ugledu tvrtke.

DAVANJE I PRIMANJE DAROVA I ZABAVE

I OWN

...odgovornost za razumijevanje i 
primjenjivanje naših smjernica za 
darove i zabavu te pristojno odbijanje 
darova i zabave koja krši pravila naše 
tvrtke.
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PODUZIMAMO AKTIVNE KORAKE KAKO BISMO IZBJEGLI RIZIK OD PRANJA NOVCA.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Pranje novca je postupak stvaranja dojma 
da su sredstva dobivena putem kriminalnih 
aktivnosti legitimna ili potječu iz zakonitog 
izvora. To je ozbiljna kriminalna aktivnost. 
Moramo se pobrinuti za to da nas druge osobe 
ne koriste za pranje novca. U suprotnom 
bismo mogli odgovarati za isto.

MORAMO
• Slijediti svoje postupke „Upoznajte svog klijenta“
• Primati samo uplate klijenata, distributera i drugih 

tvrtki ili pojedinaca s kojima obično poslujemo i koji su 
prošli provjere vezane uz dubinsko snimanje

• Imati definirane postupke za provjeru identiteta i 
legitimnog rada naših klijenata

• Održavati detaljne postupke koji sprječavaju primanje 
potencijalno sumnjivih uplata

• Učiti kako prepoznati vrste transakcije povezane s 
pranjem novca i prijaviti ih ako sumnjamo ili uočimo 
da se odvijaju.

NE SMIJEMO
• Primati novac ili novčane ekvivalente koji su ili bi 

mogli biti sredstva kriminalnih aktivnosti
• Namjerno ili bezobzirno zanemariti „upozoravajuće 

znakove“ koji upućuju na to da se odvijaju nepravilne 
financijske transakcije.

IZBJEGAVANJE PRANJA NOVCA

WE CAN

...zaštititi svoj integritet tako da 
pazimo na „upozoravajuće znakove“ ili 
druge sumnjive aktivnosti koje mogu 
ukazivati na kriminalnu aktivnost i tako 
da smo upoznati s postupcima „Upoznaj 
svog klijenta“.

„UPOZORAVAJUĆI 
ZNAKOVI“ ZA PRANJE 
NOVCA
Pripazite na sumnjivu 
aktivnost koja može ukazivati 
na moguće pranje novca, kao 
što su klijenti koji:
• Ne žele pružiti osobne 

ili poslovne pozadinske 
informacije

• Žele platiti velikom 
količinom novca

• Izgledaju nezainteresirani 
za cijene ili druge uvjete i 
odredbe kupnje

• Žele primiti uplatu na 
bankovni račun u državi 
koja nije njihova država 
prebivališta ili rada

• Vrše transakcije koje su 
neobične ili nedosljedne 
s njihovom djelatnošću ili 
poslovanjem ili se značajno 
razlikuju od prethodnih 
transakcija.
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POŠTUJEMO CARINSKE I POREZNE OBVEZE.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Naši proizvodi podliježu nizu carinskih i poreznih 
zakona i propisa. Moramo ih razumjeti i potpuno ih 
poštovati. 

MORAMO
• Poštovati propise koji navode uvozne carine, porez, 

trošarine i slične obveze koje mogu biti plative u vezi 
s našim proizvodom osim poreza, obveznica ili drugih 
propisa koji reguliraju porez, nultu stopu carine ili 
obustavljene pošiljke

• Paziti da se dokumentacija o uništavanju i povratu 
poreza ispravno dovrši, uključujući obujam i vrijednosti 
proizvoda

• Paziti da je naša dokumentacija u skladu s lokalnim 
poreznim i carinskim propisima

• Paziti da se naš proizvod uništi u nadziranom 
okruženju te da se lokalni računi i financijska 
evidencija precizno ažuriraju

• Prijaviti svaku razliku u primljenim proizvodima  
ili netočnosti u dokumentaciji mjerodavnom 
carinskom tijelu

• Biti iskreni, precizni i otvoreni u svim našim izjavama i 
certifikatima

• Poznavati i poštovati pravila i ograničenja vezana uz 
rad s javnim dužnosnicima.

NE SMIJEMO
• Postupati zalihama ovlaštenima za uništenje kao da se 

radi o novim ili „dobrim“ zalihama
• Propuštati vršenje uplate poreza i ne mijenjamo 

papirologiju kako bismo izbjegli plaćanje
• Nositi uzorke sa sobom kada putujemo u poslovne svrhe
• Prihvatiti ili zanemariti sumnju na kršenje naših 

standarda kada je u pitanju carina ili porez.

POŠTOVANJE CARINSKIH I POREZNIH OBVEZA

I OWN
...odgovornost savjetovati se s 
lokalnim carinskim stručnjacima 
ili Međunarodnim carinskim 
centrima stručnosti.

PRAVI ODABIR
P: Htio bih imenovati lokalnog agenta da 
rješava naše izjave o trošarini. Trebam 
li uzeti nešto u obzir prije nego što to 
učinim?
O: Da. Odgovorni smo za ono što agenti, 
posrednici ili savjetnici čine u naše ime. 
Agent mora proći sigurnosnu provjeru, a 
njegovu upotrebu potrebno je službeno 
odobriti. Uvjete odnosa potrebno je 
zabilježiti, a agenta, posrednika ili 
savjetnika potrebno je upozoriti da 
djeluje u skladu s kodeksom. Ako je 
odnos u tijeku, možda će biti nužne 
provjere. Također bi trebalo biti jasno 
kako će vas agent obavijestiti o svim 
problemima koji mogu nastati.
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POŠTUJEMO MEĐUNARODNE SANKCIJE I TRGOVINSKA OGRANIĆENJA.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Ujedinjeni narodi, Europska unija i mnoge pojedinačne 
države nameću stroge kontrole na izvoz određenim 
pojedincima, tvrtkama i državama te na trgovanje s 
njima. Povrede mogu uzrokovati kazne i novčane kazne 
za našu tvrtku i uključene pojedince.

Posebice su stroge sankcije Sjedinjenih Američkih 
Država. Američki državljani i stanovnici, kao i strani 
državljani koji se nalaze u SAD-u, ne mogu sudjelovati u 
aktivnostima koje obuhvaćaju određene kažnjene države. 
Američke sankcije zabranjuju čak i telefonske pozive ili 
e-poštu namijenjenu bilo kome u SAD-u o poslovanju s 
državama na koje se sankcije odnose.

MORAMO
• Razumjeti koje su sankcije i trgovinska ograničenja 

važna za naše uloge i odgovornosti
• Poštovati sankcije i trgovinska ograničenja 
• Paziti da se provodi probir sukladnosti.

NE SMIJEMO
• Prihvatiti ili zanemariti sumnje da se međunarodne 

sankcije ili trgovinska ograničenja ne poštuju
• Propustiti provjeriti vrijede li sankcije ili trgovinska 

ograničenja.

POŠTOVANJE MEĐUNARODNIH SANKCIJA I 
TRGOVINSKIH OGRANIČENJA

I OWN

... odgovornost poštovati 
međunarodne sankcije i 
trgovinska ograničenja te 
potražiti pomoć ako mi je 
potrebna.

ŠTO JE SANKCIJA?
Sankcije se mogu razlikovati od države 
do države i mijenjati tijekom vremena, 
no uglavnom obuhvaćaju ograničenja ili 
zabrane na sljedeće:
•  Komercijalne aktivnosti s imenovanim 

pojedincima i tvrtkama
• Uvoz proizvoda iz kažnjene države
• Izvoz proizvoda u kažnjenu državu
•  Kretanje proizvoda kroz nekažnjenu 

državu u kažnjenu državu
•  Financijske transakcije i aktivnosti 

koje obuhvaćaju kažnjenu državu ili 
pojedince i tvrtke u tim državama

• Novo ulaganje u kažnjenoj državi
• Putovanje u kažnjenu državu ili iz nje. 

Ograničenja mogu zahtijevati i 
pribavljanje izvozne dozvole za 
određeni proizvod.
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SNAŽNIJI, BOLJI, ZAJEDNO 

S NAŠIM ZAJEDNICAMA
37 |  Poštovanje okoliša
38 |  Doprinos unutar zajednica
39 |  Suradnja s vlastima i političkim 

tijelima
40 |  Komunikacija s investitorima, 

analitičarima i medijima

POŠTUJEMO SVOJ OKOLIŠ TE ZAJEDNICE U KOJIMA ŽIVIMO I RADIMO. 
NASTOJIMO PRIMIJENITI SVOJE VRIJEDNOSTI U ZAJEDNICAMA KAKO 
BISMO ZAŠTITILI OKOLIŠ I POZITIVNO DOPRINIJELI DRUŠTVU.
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ZALAŽEMO SE ZA UVOĐENJE EKOLOŠKI ODRŽIVIJIH NAĆINA RADA.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Svi igramo ulogu u smanjivanju utjecaja na naš 
okoliš i smanjivanju našeg doprinosa klimatskim 
promjenama. To nam omogućuje da najbolje 
iskoristimo ograničena sredstva te podržava 
operativnu učinkovitost i upravljanje troškovima. 

MORAMO
• Pridržavati se svojih smjernica i standarda za zaštitu 

okoliša te ih implementirati
• Pokazati naklonost upotrebi obnovljivih materijala i 

razvoju ekološki prihvatljivih pakiranja, proizvoda i 
načina rada, a pritom nastaviti ispunjavati preferencije 
klijenata i potrošača

• Smanjiti otpad, reciklirati i ponovno upotrijebiti tamo 
gdje je to moguće

• Čuvati vodu i energiju te izbjegavati nepotrebno 
putovanje

• Prijaviti svako izlijevanje ili neobične emisije u zrak ili 
vodu

• Surađivati sa svojim dobavljačima kako bismo 
poboljšali utjecaje lanca opskrbe.

NE SMIJEMO
• Bacati otpad bezobzirno
• Zanemariti ili prihvatiti sumnju na kršenje ili 

potvrđeno kršenje naših pravila i standarda za zaštitu 
okoliša.

POŠTOVANJE OKOLIŠA

PRAVI ODABIR
P: Male lokalne tvrtke nedavno 
su s žalile na mirise koji 
dolaze iz naše tvornice koja se 
nalazi u blizini. Mi ne osjetimo 
nikakve neobične mirise. 
Trebamo li zanemariti njihove 
pritužbe?
O: Ne. Moramo odgovoriti i 
istražiti sve susjedne pritužbe. 
Trebali biste utvrditi tko je 
odgovorna osoba za ekološko 
upravljanje i objasniti im 
situaciju. Oni će obaviti istragu 
u skladu s našim standardima 
i smjernicama te odgovoriti u 
skladu s time.

WE CAN
...utjecati na svoju budućnost 
tako što smo odgovorni u svom 
radnom okruženju.
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ZALAŽEMO SE ZA POZITIVAN DOPRINOS ZAJEDNICAMA U KOJIMA POSLUJEMO.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Pozitivan doprinos unutar zajednica dobar je za 
angažman zaposlenika, poslovne odnose i ugled naše 
tvrtke. To je dio naše šire uloge unutar društva. Uz 
ekonomske doprinose, naše dobrotvorne aktivnosti 
odražavaju naše vrijednosti. 

MORAMO
• Pridržavati se svojih smjernica za angažman u 

zajednici te ih implementirati
• Podržavati projekte zajednice kako bismo poboljšali 

ljudske živote
• Poticati svoje ljude i omogućiti im da volontiraju kako 

bi pomogli našim širim zajednicama
• Pokazati naklonost dobrotvornim interesima naših ljudi.

NE SMIJEMO
• Surađivati na projektima zajednice, dobrotvornim 

aktivnostima ili organizacijama koje nisu službeno 
priznate, registrirane ili regulirane

• Koristiti ulaganje u zajednicu ili dobrotvorne donacije 
za oglašavanje ili promicanje svojih brendova ili 
proizvoda

• Podržavati pojedince
• Podržavati projekte koji mogu dovesti do javne kritike 

naše tvrtke ili dobrotvorne organizacije, posebice kada 
su u pitanju maloljetnici, zdravlje, sport, umjetnost i 
kultura

• Prisiljavati druge da odvajaju svoje vrijeme, novac ili 
sredstva.

DOPRINOS UNUTAR ZAJEDNICA

PRAVI ODABIR
P: Uključen sam u lokalnu dobrotvornu 
organizaciju koja pruža potporu 
neizlječivo bolesnim odraslim osobama 
u našoj zajednici. Zamolili su za 
donaciju darova koji će se prodavati 
na aukciji na događaju za prikupljanje 
sredstava. Mogu li dati dobrotvornoj 
organizaciji neke predmete?
O: To u mnogočemu ovisi o veličini 
i prirodi molbe koju ste primili. 
Vaše kolege mogli bi vam pomoći 
da utvrdite što se obično događa na 
vašem tržištu, a njihovo iskustvo 
pomoći će vam da ponudite razumne 
preporuke svom linijskom menadžeru. 
Vaš linijski menadžer mora odobriti 
donaciju. Ovisno o vrijednosti, možda 
će biti potrebna dodatna odobrenja. 
Dobrotvorne donacije možemo dati 
samo registriranim/službeno priznatim 
dobrotvornim organizacijama.

I ENGAGE ...u aktivno podržavanje naših 
zajednica.
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PRAVI ODABIR
P: Zamolili su me da budem 
sponzor sastanku lokalne 
političke stranke. To će 
nas medijski eksponirati i 
omogućiti nam da surađujemo 
s ljudima koji donose političke 
odluke. Mogu li nastaviti?
O: Ne. Naša je tvrtka politički 
neutralna i kao zaposlenici ne 
smijemo favorizirati nijednu 
političku stranku.

KOMUNICIRAMO S VLADAMA, ZAKONODAVCIMA, INDUSTRIJSKIM TIJELIMA I JAVNE 
INTERESNE SKUPINE NA OTVOREN, ETIĆKI I TRANSPARENTAN NAĆIN KAKO BISMO 
STEKLI POTPORU ZA IZVRŠAVANJE POSLOVNIH CILJEVA.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Kontakt s vladama, zakonodavcima, industrijskim 
tijelima i javnim interesnim skupinama je važan i nužan 
element našeg poslovanja i od temeljne važnosti za 
poslovni uspjeh tvrtke Imperial Brands. Naša je uloga 
legitimna u svim razvojnim postupcima koji utječu na 
naše djelovanje.

MORAMO
• Provjeriti jesu li suradničke aktivnosti u skladu sa 

zakonom
• Paziti da suradničke aktivnosti obavljaju osposobljeni 

zaposlenici ili politički savjetnici koji su unaprijed 
službeno odobreni

• Slijediti smjernice tvrtke kada obavljamo suradničke 
aktivnosti

• Ostati politički neutralni u svim poslovnim 
suradničkim aktivnostima

• Paziti da se naši osobni stavovi i mišljenja ne 
protumače kao stavovi tvrtke

• Podržavati osnivanje odbora zaposlenika za političko 
djelovanje ili sličnih organizacija, pod uvjetom da 
su dobili odobrenje Upravnog odbora tvrtke Imperial 
Brands

• Pobrinuti se da steknemo pravni uvid prije bilo kakvog 
poduzimanja zajedničkih industrijskih koraka koji 
uključuju vlade/zakonodavce.

NE SMIJEMO
• Platiti za pristup ili utjecaj na zakonodavce ili posebne 

interesne skupine
• Vršiti donacije političkim strankama ili povezanim 

pojedincima
• Predstavljati tvrtku ili tvrditi da djelujemo u njezino 

ime kada je u pitanju bilo kakva politička aktivnosti u 
kojoj smo sudjelovali kao privatne osobe

• Koristiti tvrtkine resurse za podršku privatnim 
političkim aktivnostima.

SURADNJA S VLASTIMA I POLITIČKIM 
TIJELIMA

I ENGAGE
...na politički neutralan način u 
sve aktivnosti koje predstavljaju 
tvrtku.
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U KOMUNIKACIJI S INVESTITORIMA, ANALITIĆARIMA I MEDIJIMA ŠALJEMO 
DOSLJEDNU PORUKU.

ZAŠTO JE TO VAŽNO
Naš ugled ovisi o profesionalnom i etičkom ponašanju. 
Sve što činimo i kažemo te sve što naši vanjski dioničari 
govore o nama utječe na naš ugled.

Dioničari, financijski analitičari, klijenti i mnogi 
drugi ovise o našem pružanju preciznih i pouzdanih 
informacija o svom poslovanju, učinku i financijskim 
prognozama.

MORAMO
• Štititi integritet informacija koje pružamo tako što 

pazimo da svi imaju jednak pristup važnim i preciznim 
informacijama

• Paziti da samo osposobljeni i ovlašteni zaposlenici 
razgovaraju s ulagačima, analitičarima i medijima

• Sve medijske upite uputiti našem lokalnom timu za 
komunikacije ili službi za komunikacije Grupe

• Uputiti upite ulagača i analitičara timu za odnose s 
ulagačima u glavnom uredu.

NE SMIJEMO
• Predstavljati tvrtku eksterno osim ako nismo 

osposobljeni ili ovlašteni za to
• Dopustiti da se naši osobni stavovi poistovjećuju sa 

stavovima tvrtke.

KOMUNIKACIJA S INVESTITORIMA, ANALITIČARIMA I 
MEDIJIMA

WE CAN

...prezentirati dosljedan stav 
kada predstavljamo svoju tvrtku 
javnosti tako da uputimo sve 
upite medija, analitičara i ulagača 
odgovarajućim osobama.

PRAVI ODABIR
P: Nedavno sam primio poziv 
da održim predavanje kao 
glavni govornik na vanjskom 
događaju i želim govoriti 
o strategiji i financijskom 
učinku tvrtke Imperial Brands. 
Moram li najprije pitati za 
dopuštenje?
O: Da. Trebali biste 
porazgovarati sa svojim 
linijskim menadžerom ili 
se pobrinuti da predloženi 
prezentacijski materijal 
prije upotrebe odobri tim za 
odnose s ulagačima ili tim za 
komunikaciju Grupe.
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