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TUGEVAM JA PAREM ÜHESKOOS
KUIDAS SEDA TEHA

MEIE KÄITUMISKOODEKS



SISUKORD

VÄÄRTUSED

SISSEJUHATUS

KOODEKSI TÄHTSUS JA TOIMIMINE

KUIDAS ME KOODEKSIT HALDAME

MEIE INIMESED

MEIE ETTEVÕTE

MEIE KLIENDID JA TARNIJAD

MEIE KOGUKONNAD

i TÄIENDAV TEAVE
Täiendava teabe saamiseks 
antud teema kohta klõpsake 
seda nuppu.

? KÜSIMUSED JA VASTUSED
Siit leiate abistavaid 
täiendavaid küsimusi ja 
vastuseid.

… ARVAMUSE AVALDAMINE
Arvamuse avaldamise kohta teabe 
saamiseks klõpsake seda ikooni.
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MEIE VÄÄRTUSED

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

SISUKORD Imperial Brands Käitumiskoodeks | 03



Turgudel meie ees seisvad keerulised ülesanded ja meie ülemaailmne ulatus 
tähendavad, et oleme pideva kontrolli all. Me võime tegutseda turul, mis on 
vastuoluline, kuid viis, kuidas me oma ettevõtlust ellu viime, ei tohi seda 
kunagi olla.

Kollektiivsetel ja individuaalsetel tegudel võib olla tugev mõju meie mainele 
tarbijate, klientide, aktsionäride, kogukondade ja valitsuste silmis. Üha 
enam omavahel seotud maailmas on ülima aususe tagamine kõikides meie 
tegevustes täna tähtsam kui kunagi varem.

Meie uuenenud käitumiskoodeks on oluline meie pikaajalise jätkusuutlikkuse 
tagamiseks ning see kehtestab vastutustundliku käitumise normid, mida 
me kõik peame Imperial Brands’i kõikides osakondades järgima. Teie 
pühendumine koodeksis toodud normide täitmisele mängib äristrateegia 
täitmisel olulist rolli. Seega paun teil koodeksit lugeda ja veenduda, et te 
mõistate, mida teilt oodatakse.

Stefan Bomhard
Chief Executive Officer

HEA
KOLLEEG

VASTUTUSTUNDLIK KÄITUMINE ON OLULISE 
TÄHTSUSEGA MEIE RAHVUSVAHELISE 
MAINE HOIDMISEL USALDUSVÄÄRSE 
PARTNERI JA TÖÖANDJANA. EHK, NAGU ME 
ÜTLEME OMA VÄÄRTUSTEST RÄÄKIDES: 
„ME TUNNEME UHKUST SELLE ÜLE, MIDA 
ME TEEME JA KUIDAS ME SEDA TEEME. 
VASTUTUSTUNDLIK KÄITUMINE JA 
AUSUS ON AIDANUD MEIL LUUA JA HOIDA 
JÄTKUSUUTLIKKU ETTEVÕTLUST.“ 
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HEA
KOLLEEG

Sõltumata oma rollist vastutame kõik ausa käitumise eest. Palun kasutage 
koodeksi abi õigete valikute tegemisel.

Koodeksit tuleb järgida kogu aeg. Samuti peate järgima meie poliitikat ja  
norme ning seadusi ja määrusi, mis teie rolli puudutavad.

Samas ei saa koodeks ega meie poliitikad ja standardid hõlmata 
kõiki olukordi. Kasutage kindlasti meie väärtustel põhinevat isiklikku 
otsustusvõimet. Alati, kui kahtlete, mida teha, küsige abi. Vestelge oma 

kolleegidega, et saada teada nende vaatenurk küsimusele, või rääkige oma 
vahetu juhi või vastava funktsiooni spetsialistiga. Nemad aitavad teil leida 
õige tee.

Ja kui teil on mure või näete midagi, mis on vastuolus seaduse või koodeksiga, 
siis teatage sellest. Selle kohta leiate teavet koodeksist.

John Downing
Company Secretary (Ettevõtte sekretär)
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KOODEKSI JÄRGIMINE 
Koodeksit peavad järgima kõik meie töötajad. Me 
eeldame, et inimesed, kes meiega töötavad, on 
koodeksiga tuttavad ja järgivad seda.

Koodeksi osad on Meie inimesed, meie ettevõte, meie 
kliendid ja tarnijad ja meie kogukonnad. 

MEIE KOHUSTUSED
Igaühel meist on roll ausust, meeskonnatööd ja usaldust 
soodustava töökeskkonna loomisel. Me kõik vastutame:
• Seaduste ja koodeksi järgimise ning vastutustundliku, 

ausa ja heas usus käitumise eest
• Kõigi õiglase ja austava kohtlemise eest, avatud 

suhtlemise soodustamise ja selle eest, kuidas meie 
otsused teisi mõjutavad

• Usalduse loomise eest, esitades küsimusi, tõstatades 
probleeme ja avaldades arvamust.

JUHTIDE ÜLESANDED
Kui olete juht, siis:
• Jagage ja selgitage koodeksit
• Veenduge, et inimesed koodeksit mõistaksid
• Olge koodeksi järgimisel rollimudeliks
• Julgustage oma inimesi esitama küsimusi, tõstatama 

probleeme ja avaldama arvamust. Kuulake neid 
hoolikalt ja tegutsege vastavalt.

KOODEKSI TÄHTSUS JA TOIMIMINE

TUGEVAM JA PAREM 
KOOSTÖÖ
Oleme oma ettevõtte üles 
ehitanud tugevama ja parema 
koostöö tulemusena. 

Koodeksi aluseks on meie 
väärtused. Väärtused ja 
koodeks aitavad meil ühiselt 
teha paremaid otsuseid. 
Koodeks aitab meil lahendada 
olukordi, mis võivad tõstatada 
nii moraalseid kui ka 
õiguslikke küsimusi.

WE CAN

...luua ohutu, eetilise ja 
usaldusväärse töökoha, 
toetades oma inimesi nende 
küsimuste esitamisel või 
probleemide tõstatamisel. 
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ARVAMUSE 
AVALDAMINE

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE



ABI KÜSIMISE JA ARVAMUSE 
AVALDAMISE TÄHTSUS 
Oma arvamuste ja murede jagamine võimaldab 
meil uueneda, paraneda ja tõhusamaks muutuda. 
Rääkides inimestele ohtlikest oludest või 
ebasobivast käitumisest, saame vähendada riske 
ja lahendada probleeme, et luua parem ja ohutum 
töökoht.

Kui teil on kahtlusi, et seadust või koodeksit on 
rikutud, peaksite selle probleemi tõstatama. Te 
võite rääkida: 
• Juhiga
• Personaliosakonnaga
• Juhtimismeeskonnaga
• Õigusnõuniku või grupi õigusosakonnaga
• Ettevõtte sekretäriga.

Kui tunnete, et teil on ebamugav rääkida kellegagi 
ettevõttest, võite probleemi tõstatada iseseisvalt,  
kasutades arvamuse avaldamise teenust.

KÄTTEMAKSU SALLIMATUS
Me ei salli kättemaksu kellegi vastu, kes teeb 
avalduse koodeksi tegeliku või võimaliku rikkumise 
kohta või pakub kaasabi selle uurimisel. Kättemaksu 
tagajärg võib olla distsiplinaarkaristus või isegi 
vallandamine.

EETILISTE OTSUSTE TEGEMINE 
On oluline, et me teeksime otsuseid, mille üle saame uhked olla. Kui tunnete muret, millise tegevusviisi peaksite mõnes konkreetses olukorras valima, küsige endalt:

Ei, ärge jätkake – sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Küsige nõu ja suuniseid

Kui kahtlete, küsige abi – rääkige oma vahetu juhi, õigusnõuniku või grupi õigusosakonnaga

Kas mina või 
Imperial Brands’i 

töötajad tunneksid 
end mugavalt, kui 

teised minu tegudest 
ajakirjandusest 

loeksid?

Kas tunneksin ennast 
hästi, kui peaksin oma 
tegevust kolleegidele, 

perekonnale ja 
sõpradele selgitama?

JAH
Kas ma mõistan 

tagajärgi?
JAH

Kas ma olen heaks 
eeskujuks?

JAH

Kas see vastab 
meie koodeksile ja 

väärtustele?
JAH

Kas see on  
eetiline?

JAH
Kas see on 
seaduslik?

JAH

EI OLE KINDEL

EI EI EI EI EI EI EI

EI OLE KINDEL EI OLE KINDEL EI OLE KINDEL EI OLE KINDEL EI OLE KINDEL EI OLE KINDEL
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KUIDAS ME KOODEKSIT HALDAME

JUHTIMINE 
Me kasutame juhtimiseks integreeritud 
lähenemisviisi, pidades kinni „kolme kaitseliini“ 
mudelist. Pakume juhiseid, koolitusi ja vahendeid, 
et aidata järgida koodeksit, meie poliitikaid 
ja norme ning seadusi ja määrusi, mis meid 
puudutavad.

Meie ettevõtte sekretär vastutab grupi 
juhtimisstruktuuride, kontrollide ja tegevuste 
järelevalve eest. Nn teine kaitseliin ehk 
teadmuskeskused tagavad, et kontsernis saadakse 

asjadest ühtviisi aru, tänu millele on nii ettevõtte 
kui ka igaühe isiklik käitumine laitmatu.

UURIMISED
Oleme kehtestanud tegevuskavad, mis 
kindlustavad, et probleeme käsitletakse kogu 
ettevõttes ühetaoliselt. Kõik uurimised viiakse 
läbi vastavalt meie õiguslikele kohustustele ja 
võimalusel säilitame me konfidentsiaalsuse. 

DISTSIPLINAARMEETMED
Isikute suhtes, kes koodeksit rikuvad, võidakse 
rakendada distsiplinaarmeetmeid või nad 
vallandatakse. Seaduserikkumiste korral kohaldatakse 
kohtu või muu valitsusasutuse seatud karistusi.

I OWN
...vastutan ausa 
käitumise eest kõiges, 
mida ma teen.

1. 
KAITSELIIN

• Juhtimiskontroll
• Poliitikate, protseduuride, 

koolitamise ja standardite 
kasutamine

2. 
KAITSELIIN

• Teadmuskeskused
• Finantsjärelvalve
• Grupi komiteed

3. 
KAITSELIIN

• Siseaudit

Riskijuhtimine, protsessi ja kontrolli rakendamine, seadustele vastavus ja tagamistoimingud

käitumiskoodeks: Määrab äritegevuse standardid, mille raames me kõik täidame oma rolle
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TUGEVAM, PAREM, KOOS 

MEIE INIMESTEGA 
10 |  Mitmekesisuse ja 

kaasatuse hindamine ning 
ahistamise tõkestamine

11 |  Ohutu ja tervisliku töökoha 
soodustamine

12 | Inimõiguste austamine
13 |  Sotsiaalmeedia 

vastutustundlik 
kasutamine

MEIL ON SUUR MÕJU INIMESTE ÜLE, KELLEGA ME KOOS TÖÖTAME. 
PÜÜAME ALATI LUUA SELLISE TÖÖKESKKONNA, KUS VÄÄRTUSTATAKSE 
AUSUST, MEESKONNATÖÖD, MITMEKESISUST JA USALDUST.
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KOHTLEME KÕIKI ÕIGLASELT JA AUSTUSEGA. TUNNUSTAME INIMESI 
SELLE EEST, KES NAD ON JA MIDA NAD TEHA OSKAVAD.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Tugevama ja parema koostöö tegemine tähendab, et me 
austame igaühe vaateid ja panust. See ei tähenda ainult 
seaduste järgimist, vaid me teeme seda, sest nii on õige. 
Mitmekesiste meeskondade loomine aitab uute põnevate 
väljavaadete valguses edendada innovaatilisust ja 
tulemusi.

MIDA ME TEEME
• Loome töökeskkonna, mis annab meie inimestele 

võrdsed võimalused nii, et nende töötingimused 
oleksid õiglased, turvalised ja kooskõlas kõikide 
kohaldatavate tööseaduste ja määrustega

• Teeme koostööd töönõukogude, ametiühingute ja 
töötajate liitudega riikides, kus need on olemas

• Näitame üles austust teiste vastu nende väärtuste eest, 
mis nad kaasa toovad, sõltumata nende kultuurist, 
veendumustest ja elustiilist.

MIDA ME EI TEE
• Me ei diskrimineeri
• Me ei aktsepteeri midagi ega anna oma panust 

millessegi, mis välistab mõne isiku või isikute rühma 
• Me ei ahista ega kuritarvita ega jäta muljet, et me 

oleme solvavad, hirmutavad, kuritahtlikud või teotavad
• Me ei jää kõrvalseisjaks, kui kedagi väärkoheldakse.

MITMEKESISUSE JA KAASATUSE HINDAMINE NING 
AHISTAMISE TÕKESTAMINE

WE ENJOY
...võrdsete võimalustega 
töökeskkond, kus iga inimest 
tunnustatakse selle eest, kes ta 
on ja millise panuse ta annab.

INIMESED ON 
INIMESED
Me austame iga inimest selle 
eest, kes ta on ja mida ta teha 
oskab, arvestamata tema 
vanust, rassi, päritolu, sugu, 
seksuaalset orientatsiooni, 
puuet, poliitilisi vaateid, 
religiooni, perekonnaseisu, 
füüsilist või vaimset tervist 
või muud õiguslikult kaitstud 
seisundit. 

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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ME SOOVIME LUUA TURVALISE JA VILJAKA TÖÖKESKKONNA KÕIKIDELE OMA 
TÖÖTAJATELE, ÄRIPARTNERITELE, KÜLALISTELE JA ÜMBERKAUDSETELE 
KOGUKONDADELE.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Enda ja teiste, meie ettevõttega seotud inimeste eest 
hoolitsemine on tähtis. See on õige teguviis ja loob 
positiivse töökeskkonna.

MIDA ME TEEME
• Võtame vastutuse omaenda tervise, ohutuse ja heaolu 

eest ja rakendame nõuetekohast hoolsust teiste suhtes
• Järgime töötervishoiu- ja tööohutuse eeskirju ka siis, 

kui need on rangemad kui seadusega nõutud
• Võtame sõna, kui näeme või kahtlustame mis tahes 

ohutust puudutavat probleemi (näiteks õnnetus, 
intsident, ohtlik olukord või vägivaldne käitumine). 

MIDA ME EI TEE
• Me ei tule tööle narkootiliste ainete või alkoholi mõju 

all ega varja neid, kes seda teevad.
• Me ei salli vägivalda ega osale vägivallas, ähvardavas 

käitumises ega füüsilises hirmutamises
• Me ei tegutse ühelgi viisil, mis seaks ohtu meie või 

kellegi teise tervise või turvalisuse.

OHUTU JA TERVISLIKU TÖÖKOHA SOODUSTAMINE

I AM
...võtnud endale kohustuse 
tegutseda ausalt ning 
hoida töökohta turvalise ja 
tervislikuna.

KAUGEMALE JA 
KÕRGEMALE
Meie keskkonna-, tervise- 
ja ohutusnormid on sageli 
rangemad, kui seda nõuab 
seadus, sest me soovime 
pakkuda oma inimestele 
parimat hoolt.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE

Imperial Brands Käitumiskoodeks | 11



VÄÄRTUSTAME OMA TÖÖTAJATE JA MEIE ETTEVÕTLUST 
TOETAVATE INIMESTE TURVALISUST, VÄÄRIKUST JA HEAOLU.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Austame inimõigusi kõikides oma tegevustes ning 
ootame oma äripartneritelt sama. See piirab maineriski 
ja soodustab paremaid töösuhteid partneritega. Nõuame, 
et meie tarnijad ja vastavad organisatsioonid vastaksid 
rahvusvahelistele töönormidele või ületaksid neid.

Inimõiguste austamine on tähtis nii meie inimeste, meie 
välise maine, meie tarneahela jätkusuutlikkuse kui ka 
meie tegevuslubade osas. Austame kõige tähtsamaid 
inimõigusi, sh ühinemisvabadust ning lapstööjõu ja 
sunniviisiline töö mittekasutamist.

MIDA ME TEEME
• Hoolitseme oma inimeste tervise, turvalisuse, 

väärikuse ja heaolu eest
• Järgime oma töötavasid ja suuniseid
• Arvestame inimõigustega võimalike uute 

investeeringute ja ühisettevõtete puhul
• Teeme koostööd oma tarnijatega, et parandada 

tarneahela standardeid.

INIMÕIGUSTE AUSTAMINE

WE CAN

...avaldada positiivset mõju, 
tehes vastutustundlikke 
ärialaseid otsuseid, mis 
edendavad kõigi asjaosaliste 
turvalisust, väärikust ja heaolu.

ÕIGE VALIK
K: Oleme loomas partnerlussuhteid 
uue tarnijaga, kuid me oleme mures, 
et nende töötajate töötingimused 
on alla meie oodatud taset. Tarnija 
on kinnitanud meile, et nad teevad 
vastavad muudatused, kui me nendega 
lepingu sõlmime. Kas võime seda 
kinnitust arvestades lepingu sõlmida?

V: Me ootame, et meie partnerid 
kohtleksid oma töötajaid õiglaselt 
ning meie standardeid ja seadusi 
järgides. See tarnija ei pruugi olla 
sobiv äripartner. Te peaksite arutama 
seda muret oma vahetu juhi, grupi 
hankeosakonna ja õigusnõunikuga.

MIDA ME EI TEE
• Me ei võta tööle isikuid, kes on nooremad kui 15 

aastat või kelle vanus on alla kohaliku tööea või 
koolikohustuse alampiiri, vastavalt sellele, mis on 
kõrgem

• Me ei võta ohtlikule tööle isikuid, kes on nooremad kui 
18 aastat

• Me ei jää kõrvalseisjaks, kui näeme inimõiguste 
rikkumist.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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KASUTAME SOTSIAALMEEDIAT VASTUTUSTUNDLIKULT, ET ESITLEDA PARIMAT, 
MIS MEIL JA MEIE ETTEVÕTTEL PAKKUDA ON.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meie maine sõltub vastutustundlikust ja ausast 
käitumisest. Sotsiaalmeedia aitab meil jagada teavet oma 
ettevõtte, seisukohtade, kaubamärgi ja toodete kohta. 
Samas võib lihtne viga avaldada meie mainele väga 
kiiresti negatiivset mõju. 

MIDA ME TEEME
• Oleme hoolikad, et esitleda ennast ja oma ettevõtet 

positiivsel viisil, et kaitsta oma väärtusi ja mainet
• Teeme vahet isiklikul ja ärialasel suhtlemisel
• Esitleme end töötajana, kui tutvustame oma ettevõtet 

või tooteid
• Järgime oma sotsiaalmeedia suuniseid.

MIDA ME EI TEE
• Me ei lase sotsiaalmeediale kulutatud ajal oma tööd 

segada 
• Me ei tee negatiivseid ega valeavaldusi, mida võidakse 

tajuda seaduserikkumisena
• Sotsiaalmeedia kasutamine valeinfo levitamiseks või 

võltsitud kontode loomiseks
• Me ei esinda ettevõtet sotsiaalmeedias, v.a kui meil 

on selgesõnaline luba teha seda ettevõtte ametlikul 
sotsiaalmeedia kontol, näiteks Twitteris

• Me ei avalikusta konfidentsiaalset, isiklikku ega 
ärisaladuse alla kuuluvat teavet oma ettevõtte, 
klientide, tarnijate või kolleegide kohta

• Me ei postita midagi, mis võiks paista meie ettevõtte 
poolt või nimel antud kinnitusena, kui see seda ei ole

• Sotsiaalmeedia kasutamine toodete müümiseks või 
turundamiseks, v.a juhul, kui seda lubavad kohalikud 
seadused või määrused ja see on Global Brandsiga 
kooskõlastatud.

SOTSIAALMEEDIA VASTUTUSTUNDLIK KASUTAMINE

ÕIGE VALIK 
K: Mina ja mu sõbrad oleme 
sotsiaalvõrgustiku lehel väga aktiivsed. 
Me postitame pilte ja jutte oma reiside 
ja seikluste kohta. Järgmisel nädalal 
lähen ma töökonverentsi asjus ärireisile. 
Kas ma võin reisil olles pilte ja jutte 
postitada?

V: Reisil olles võite postitada oma reisi 
ja vaba aja tegemiste kohta, kuid te ei 
tohiks kommenteerida töökonverentsi 
sisu ega avaldada endast pilte, kus meie 
ettevõte on negatiivselt kajastatud.

WE ENJOY ...sotsiaalmeediat viisil, mis 
toetab meie Imperial Brands’i.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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TUGEVAM, PAREM, KOOS

MEIE ETTEVÕTTEGA
15 |  Ettevõtte finantsandmete ja 

avalikustatud teabe täpsuse 
tagamine

16 | Ettevõtte ressursside kasutamine
17 | Intellektuaalomand
18 | Huvide konfliktide vältimine

19 | Isikuandmete kaitsmine
20 |  Teabe edukas haldamine
21 |  Teabe konfidentsiaalsuse 

hoidmine 
22 | Infoturbe haldamine
23 | Siseringitehingutest hoidumine

ME USUME USALDUSSE, ÕIGLUSSE JA AUSUSSE 
JA SEE KAJASTUB KÕIKIDES MEIE TEGEVUSTES.
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REGISTREERIME AUSALT, TÄPSELT JA OBJEKTIIVSELT KOGU OMA 
FINANTS- JA MITTE-FINANTSTEABE.

MIKS SEE ON TÄHTIS 
Ausate ja täielike finants- ja äridokumentide koostamine 
tähendab, et me saame teha paremaid äriotsuseid, 
kaitsta oma ressursse ja täita oma seadusest tulenevaid 
ja regulatiivseid nõudeid. Dokumentide ja andmete 
võltsimine või faktide moonutamine on pettus.

MIDA ME TEEME
• Oleme ausad ja täpsed kõikides aruannetes, avaldatud 

näitajates, prognoosides ja analüüsides
• Järgime teabe avaldamisel kõiki seadusi, väliseid 

raamatupidamisarvestuse nõudeid ning ettevõtte 
tegevuskordi

• Võimalusel väldime sularahatehinguid. Kui 
alternatiivi ei ole, siis veendume, et sularahatehingud 
on heakskiidetud, vastavalt registreeritud ja 
dokumenteeritud

• Näitame üles ausust reisi- ja kulunõuete esitamisel ja 
kinnitamisel 

• Tagame, et kõik meie poolt ettevõtte nimel võetavad 
lepingulised kohustused oleksid nõuetekohaselt 
heakskiidetud 

• Tõstatame iga probleemi, mis on seotud 
finantsaruannete täpsuse või terviklikkusega 

• Kõigis tegevusriikides kõikide kehtivate 
maksuseaduste ja regulatsioonide järgimine ning 
avatud ja läbipaistev suhtlus maksuametnikega.

MIDA ME EI TEE
• Me ei koosta ega esita eksitavat teavet 
• Me ei tee ebaausat ega segadust tekitavat kannet 

aruandesse või dokumenti
• Me ei moonuta ühegi tehingu tegelikku eesmärki.
• Me ei asuta registreerimata või ebaõigesti kirjeldatud 

fonde 
• Me ei müü, loovuta ega võõrandada ettevõtte vara ilma 

eelneva loata ning nõuetekohase dokumentatsioonita. 
• Me ei suurenda ega muuda müügimahte ega kasumit 

aruandeperioodide vahel
• Me ei muuda ega hävita ettevõtte dokumente 
• Me ei esita oma tehingute kohta teavet, mis võimaldaks 

kliendil või tarnijal koostada ebatäpseid või segadust 
tekitavaid raamatupidamisaruandeid

• Tegelda sihipärase ebaseadusliku maksudest 
kõrvalehiilimisega või lihtsustada nendest 
kõrvalehiilimist teiste palvel.

ETTEVÕTTE FINANTSANDMETE JA 
AVALIKUSTATUD TEABE TÄPSUSE TAGAMINE

I AM
...aus finantsalase teabe 
kajastamisel, sest see aitab 
kindlustada meie ettevõtte edu 
tulevikus.

ÕIGE VALIK 
K: On aruandeperioodi viimane nädal. Et 
me saaksime suurepärased tulemused, 
siis kas ma võin kajastada praegu 
müügi, mille kohta arve esitatakse alles 
järgmisel nädalal?

V: Ei. Kulud ja tulud tuleb kajastada 
õigetel perioodidel. Müük ei ole 
ametlikult teostatud, kuni ei ole olemas 
tõendit müügilepingu näol, omandiõigus 
kaubale ei ole veel üle läinud ja 
müügihind ei ole kindlaks määratud ja 
sissenõutavaks muutunud. Kuni sinnani 
oleks antud müügitehingu kajastamine 
valeandmete esitamine.
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TAGAME ETTEVÕTTE RESSURSSIDE KORREKTSE JA ASJAKOHASE KASUTAMISE. 

MIKS SEE ON TÄHTIS
Ettevõtte ressursside hulka kuuluvad ettevõtte raha, 
infosüsteemid (nt sülearvutid ja telefonid), seadmed 
(nt sõidukid), ruumid, teave, intellektuaalomand ja 
ettevõtte aeg. Need ressursid antakse meie kasutusse 
ärilistel eesmärkidel. Ettevõtte ressursside mis tahes 
ebakohasel kasutusel on otsene mõju meie äritegevuse 
kasumlikkusele.

MIDA ME TEEME
• Kasutame ettevõtte ressursse asjakohasel, mõistlikul ja 

seaduslikul viisil
• Jälgime, et me kulutame ettevõtte raha ettevõtte 

parimates huvides
• Järgime ettevõtte reisi- ja kulupoliitikat
• Mõistame, et töö, mida me ettevõtte heaks teeme, 

kuulub ettevõttele
• Kajastame täpselt ettevõtte aja kasutamise
• Kasutame ettevõte infosüsteemi, nt e-posti ja telefone 

ainult mõistlikul ja lubatud viisil
• Austame vara ja ressursse, mis kuuluvad teistele 

organisatsioonidele, nt meie äripartneritele
• Teatame kohe, kui märkame ettevõtte ressursside 

ebaõiget kasutamist.

MIDA ME EI TEE
• Me ei kasuta ettevõtte ressursse viisil, mis võiks meie 

äritegevust ohtu seada
• Me ei kasuta ettevõtte ressursse isikliku hüve saamise 

eesmärgil.

ETTEVÕTTE RESSURSSIDE KASUTAMINE

I OWN ...vastutav ettevõtte ressursside 
kaitsmise eest.

ÕIGE VALIK 
K: Ma töötan raamatupidajana ja üks 
minu peamisi ülesandeid on korraldada 
arvete tasumine. Iga kuu tasun ma 
konsultatsioonifirmale teenustasu, 
kuid ma ei tea, kas ettevõte meile ka 
tegelikult mingeid tooteid või teenuseid 
pakub. Kas ma peaksin selle tasu 
maksmist jätkama?

V: Maksta teenuste eest, mida me ei saa, 
võib tõlgendada ettevõtte ressursside 
väärkasutamisena. Te peaksite uurima 
inimeselt, kes antud makse kinnitab, 
mille eest see on. Kui te rahuldavat 
vastust ei saa, peaksite rääkima 
oma vahetu juhiga ja võib-olla ka 
finantsosakonna töötajaga.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE

Imperial Brands Käitumiskoodeks | 16



KAITSEME OMA INTELLEKTUAALOMANDIT JA AUSTAME TEISTE 
INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSI.

MIKS SEE ON TÄHTIS 
Meie kaubamärgid, tööstusdisainilahenduse õigused, 
patendid, autoriõigused ja konfidentsiaalne äriinfo 
kaitsevad meie suure töö tulemusi ning annavad meile 
konkurentsieelise. Kui meie intellektuaalomandit 
väärkasutatakse, kahjustatakse meie ja meie tarbijate 
huve.

MIDA ME TEEME
• Kaitseme oma intellektuaalomandit ja teatame 

kõikidest ‘jäljendatud’ toodetest, võltsimiskahtlustest 
või muudest toodetest, mille osas meil on kahtlusi, et 
need võivad rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi

• Austame teiste intellektuaalomandiõigusi
• Kindlustame, et intellektuaalomandi õigused kõikide 

materjalide või toodete osas, mis on meie jaoks loodud 
või välja töötatud, kuuluvad meile.

MIDA ME EI TEE
• Oma tooteid müües, turustades või reklaamides 

ei kasuta me nimesid, kaubamärke ega muid 
kujunduselemente, mida tarbijad võiksid seostada 
teiste ettevõtetega

• Me ei kasuta ühtegi tehnoloogiat, sh tarkvara, mis võib 
rikkuda teiste isikute intellektuaalomandi õigusi.

INTELLEKTUAALOMAND

WE CAN

...kindlustada 
konkurentsieelise, 
määrates kindlaks oma 
intellektuaalomandi ja kaitstes 
seda. 

ÕIGE VALIK 
K: Oleme välja töötanud uue toote, mille 
me peatselt turule toome. Toode on 
ühe meie olemasoleva rahvusvahelise 
tootemargi valiku täiendus. Ma tean, et 
meil on selle kaubamärgi õigused, seega 
kas on vaja teha selle seaduslikkuse 
kontroll?

V: Jah. Isegi kui te kasutate juba meile 
kuuluvat tootemargi nime, võib teie 
uus toode sisaldada elemente, näiteks 
logosid, kujutisi või nimeversioone, mis 
võivad rikkuda teiste õigusi ja varasid. 
Võrrelge kõiki uusi tootearendusi 
või reklaamide uuendusi grupi 
intellektuaalomandi osakonnaga või 
grupi õigusosakonnaga.
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TEGUTSEME AUSALT JA LÄBIPAISTVALT, JAGADES TEAVET OMA SUHETE, 
FINANTSINVESTEERINGUTE, TEISTE TÖÖKOHTADE VÕI MUUDE VÕIMALUSTE 
KOHTA, MIS VÕIVAD MEIE ÄRITEGEVUST MIS TAHES VIISIL MÕJUTADA.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Isiklikud suhted ja huvide konfliktid võivad mõjutada 
meie võimet teha otsuseid ettevõtte parimaid huve 
silmas pidades.

MIDA ME TEEME
• Väldime olukordi, kus isiklikud suhted või finantshuvid 

mõjutavad meie ettevõtte parimaid huvisid või on 
nendega vastuolus

• Avalikustame või küsime heakskiitu mis tahes liiki 
isiklikule investeeringule, mis võib olla vastuolus meie 
ettevõtte parimate huvidega

• Järgime hankemenetluse korda mis tahes 
ärivõimaluse või investeeringu osas.

MIDA ME EI TEE
• Me ei kuritarvita oma ametikohta – ei isikliku hüve 

ega kellegi teise (kellega meil on isiklikud suhted) hüve 
saamise eesmärgil 

• Me ei varja isiklikke suhteid, sidemeid või töösuhteid, 
mida võidakse lugeda huvide konfliktiks

• Me ei eira ega varja ettevõtte eest tahtlikult 
ärivõimalusi. 

HUVIDE KONFLIKTIDE VÄLTIMINE

I OWN

...vastutav huvide konflikti 
vältimise eest, avalikustades 
kõik, mis võiks olla vastuolus 
ettevõtte poliitikaga või 
mõjutada minu võimet teha 
oma tööd.

MIS PÕHJUSTAB 
HUVIDE KONFLIKTI?
Huvide konflikt võib 
esile kerkida erinevates 
olukordades, näiteks kui:
• Teie partner, pereliige või 

lähisugulane töötab meie 
konkurendi, tarnija või 
kliendi juures

• Töötajal ja tema vahetul 
juhil on romantilised suhted; 

• Sugulaste vahel on ülemus-
alluvussuhted

• Teie pereliikmel, partneril 
või lähisugulasel on 
rahalised huvid seoses 
praeguse või tulevase 
konkurendi, tarnija või 
kliendiga

• Teine töökoht konkureerib 
töötaja töökohaga või 
mõjutab tema võimet teha 
oma tööd.

 Kui teil on põhjust uskuda, et 
olete või võite olla olukorras, 
kus esineb või võib tekkida 
huvide konflikt, peate sellest 
teatama oma vahetule juhile.
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AUSTAME ISIKUANDMEID NING KÄSITLEME NEID VASTAVA HOOLEGA NING 
VASTAVALT SEADUSEST MEILE TULENEVATELE KOHUSTUSTELE.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meie valduses on meie töötajate, klientide, tarnijate ja 
teiste isikuandmed. Me oleme kohustatud kaitsma ja 
austama neid andmeid, et kindlustada meie vastavus 
andmekaitse seadustele. Mõned isikuandmed on 
tundlikud ja neid tuleb töödelda vastavalt seadusele 
erilist hoolt kandes.

MIDA ME TEEME
• Kogume või kasutame isikuandmeid ainult seaduslikel 

eesmärkidel 
• Selgitame, miks me isikuandmeid vajame ja kuidas 

neid kasutatakse, paludes vajadusel selleks nõusolekut
• Isikuandmete jagamine ainult juhul, kui meil on selleks 

luba ja rakendatakse asjakohaseid kontrollmeetmeid
• Hoiame isikuandmeid turvaliselt
• Isikuandmetele juurdepääsu piiramine isikurühmaga, 

kel on vaja või õigus andmeid teada
• Kindlustame, et isikuandmed on täpsed ja 

ajakohastatud
• Kustutame või hävitame isikuandmed niipea, kui see 

asjakohane on
• Iga isiku isikuandmetele juurdepääsu-, muutmis-, 

kustutamis- ja kasutamise keelamise õiguse austamine
• Protsessi ja süsteemide väljatöötamine privaatust 

silmas pidades.

MIDA ME EI TEE
• Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse, v.a 

juhul, kui see on lubatud ja rakendatakse küllaldasi 
kaitsemeetmeid

• Me ei luba töötajatel käsitleda isikuandmeid, v.a kui 
nad mõistavad oma vastutust.

ISIKUANDMETE KAITSMINE

I ENGAGE ...kaitsma mulle kättesaadavaid 
isikuandmeid.

ÕIGE VALIK 
K: Ma sooviksin saata oma 
kolleegile koju üllatusena 
sünnipäevakingi. Ma palusin 
personaliosakonnal anda 
mulle tema postiaadress, kuid 
nad keeldusid. Nad ütlesid 
mulle, et nad ei saa mulle tema 
kodust aadressi anda, sest 
rikuksid sellega isikuandmete 
kaitse seadust. Kas see on 
tõsi?
V: Jah. Personaliosakonnal 
ei ole lubatud jagada 
teie kolleegide koduseid 
aadresse ilma vastava töötaja 
selgesõnalise loata.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE

Imperial Brands Käitumiskoodeks | 19



ÕIGE VALIK 
K: Mulle anti failid, mis 
sisaldavad töölt lahkunud 
inimese dokumente ja 
elektroonilist kirjavahetust. 
Enamik dokumente tunduvad 
üsna vanad ja neist ei ole 
mulle kasu. Ma sooviksin need 
hävitada, kuigi need on seotud 
ühe vana kliendiga. Kas ma 
tohin?
V: Küsige oma kolleegidelt 
ja vahetult juhilt. Pidage 
meeles, et enne dokumentide 
hävitamist peate te olema 
veendunud, et nende 
hoidmiseks ei ole seaduslikke 
või ärilisi põhjuseid.

KASUTAME OMA ÄRITEGEVUSE DOKUMENTE VÄÄRTUSLIKU INFO SAAMISEKS, MIS 
VÕIMALDAB MEIL NÄIDATA, ET ME TÄIDAME OMA SEADUSANDLIKKE JA JURIIDILISI 
KOHUSTUSI.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Äritegevuse dokumendid võivad esineda erinevas 
vormis ja neid võidakse säilitada erineval viisil nii 
meie ettevõttes kui meie äripartnerite juures. Meil 
lasub seadustest, määrustest ja ärilistest vajadustest 
tulenev nõue säilitada dokumente teatud aja jooksul 
sõltuvalt nende sisust ja iseloomust. 

MIDA ME TEEME
• Dokumenteerime hoolikalt ja täpselt äritegevuse, mis 

kuulub meie vastutusalasse
• Hoiame teavet organiseeritud, tuvastataval ja 

kättesaadaval viisil
• Kindlustame, et dokumente hoitakse viisil, mis võimaldab 

neid asjakohaselt jagada
• Teabe liigitamine igal võimalikul juhul, et hõlbustada selle 

käitlemist ja rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid
• Järgime kõiki dokumendihaldust puudutavaid õiguslikke 

ja ärilisi nõudeid
• Kontrollime dokumente regulaarselt ning kõrvaldame 

turvaliselt need, mille hoidmine ei ole enam vajalik või 
mis tuleb seadusest (sh ka andmekaitse eeskirjadest) 
tulenevalt likvideerida

• Täidame kõik grupi õigusosakonnast või kohalikelt 

õigusnõunikelt saadud taotlused peatada dokumentide 
hävitamine, sh vastused pooleliolevatele kohtuvaidlustele 
või määrusega pandud juurdlusülesannetele

• Peame kinni kohustuslikest dokumentide ja andmete 
säilitustähtaegadest.

MIDA ME EI TEE
• Me ei jaga ettevõtte dokumente inimestega, kellel ei ole 

selleks vajadust
• Me ei säilita ettevõtte dokumente kohas, kus inimesed, 

kes neid vajavad, neid ei leia
• Me ei hävita ettevõtte dokumente enne nende 

kontrollimist
• Me ei eira dokumentide salastusmärkeid.

TEABE EDUKAS HALDAMINE

I ENGAGE

...vastutama meie ettevõtte 
dokumentide vastutustundliku 
haldamise eest, veendudes, et teave, 
mida ettevõte vajab, on selge ja 
kättesaadav neile, kes seda vajavad. 
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MIS ON 
KONFIDENTSIAALNE 
TEAVE?
Konfidentsiaalne teave 
hõlmab informatsiooni toote- 
ja protsessiarenduse, müügi, 
turundus- ja finantsandmete, 
äriplaanide, tippjuhtkonna 
muudatuste, ülevõtmiste 
ja ühinemiste kohta ning 
äriliselt salajast teavet. Kui 
te ei ole kindel, kas teave on 
konfidentsiaalne, pöörduge 
oma vahetu juhi poole.

JAGAME KONFIDENTSIAALSET TEAVET AINULT NENDEGA, KES SEDA PEAVAD 
NÄGEMA.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Me loome, kasutame ja jagame konfidentsiaalset 
informatsiooni iga päev. On oluline, et me seda 
informatsiooni kaitseksime, et tagada meie enda ja 
ettevõtte huvide ja maine kaitse.

MIDA ME TEEME
• Jagame konfidentsiaalset teavet ainult nendega, kes 

seda teadma peavad või kellel on selleks õigus
• Kindlustame, et inimesed, kellega me konfidentsiaalset 

teavet jagame, mõistaksid piiranguid, mis neile kehtivad
• Vajadusel rakendame täiendavaid kaitsemeetmeid, 

näiteks salasõnu ja krüpteerimist
• Oleme eriti hoolikad reisides või avalikes kohtades 

viibides 
• Teabe jagamisel oma äripartneritega kasutame teabe 

mitteavalikustamise kokkuleppeid
• Austame teistele isikutele kuuluvat konfidentsiaalset 

teavet. 

MIDA ME EI TEE
• Me ei avalda teistele isikutele ettevõttes teavet, mis ei 

ole avalikult kättesaadav, välja arvatud juhul, kui neil 
on selle teadmiseks äriline põhjus

• Me ei avalda infot inimestele või organisatsioonidele 
väljaspool ettevõtet, välja arvatud juhul, kui selline 
avaldamine on nõutav ärilistel eesmärkidel või 
seadusega

• Me ei püüa saada ega kasutada konfidentsiaalset 
teavet teiste inimeste, sh meie konkurentide kohta, 
isegi kui me saame sellist teavet kaudsel teel

• Me ei kasuta eelmiste tööandjate konfidentsiaalset 
teavet.

TEABE KONFIDENTSIAALSUSE HOIDMINE 

I OWN

...vastutav konfidentsiaalse 
teabe turvalisuse 
kindlustamise ja selle jagamise 
eest ainult nendega, kes seda 
teadma peavad.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE

Imperial Brands Käitumiskoodeks | 21



KAITSEME OMA ETTEVÕTTE INFOT, ÄRIPROTSESSE JA SÜSTEEME 
VÄÄRKASUTAMISE EEST.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Info ettevõtte, töötajate, klientide, tarnijate ja äripartnerite 
kohta on meie ettevõtte edus kesksel kohal ja oleme 
kohustatud hoidma seda turvaliselt, kaitstes seda kadude 
või kahjude ning volitamatu juurdepääsu, kasutuse, 
muutmise või avalikustamise eest.

MIDA ME TEEME
• Kaitseme ettevõtte infosüsteeme volitamatu 

kasutamise või varguse eest
• Kasutame tugevaid salasõnu 
• Kaitseme tundlikku infot reisides või seda teistega 

jagades
• Interneti või veebiteenuste kasutamisel kindlustame 

alati oma info turvalisuse
• Anname juurdepääsu oma infole, äriprotsessidele 

või infosüsteemidele ainule neile, kellel on selleks 
õigustatud ärialane vajadus ja kes on selleks 
nõuetekohaselt volitatud

• Loome ärisuhted tarnijatega, kes kaitsevad meie infot 
ja infosüsteeme nõuetekohaselt

• Anname kohe teada, kui märkame, et meie 
infot, äriprotsesse või infosüsteeme kasutatakse 
mittevastavalt

• Teatamine salajase äriteabe kaotusest või 
infosüsteemide ründest.

MIDA ME EI TEE
• Me ei kasuta ettevõtte meiliaadressi või internetti/

veebiteenuseid (pilveteenused, failihaldus, 
sotsiaalmeedia jne) viisil, mis võib kahjustada ettevõtte 
mainet või kohustada ettevõtet millekski, mille üle 
meil ei ole volitusi 

• Me ei paigalda ettevõtte infosüsteemidesse volitamata 
rakendusi ega tarkvara

• Me ei deaktiveeri ega hiili mööda ettevõtte 
infosüsteemide turvameetmetest

• Me ei külasta, salvesta ega jaga midagi, mida võidakse 
lugeda teistele solvavaks või mis võib tuua ettevõttele 
kaasa õiguslike meetmete rakendamise.

INFOTURBE HALDAMINE

I OWN
...vastutav meie 
infosüsteemide, äriprotsesside 
ja info turvalisuse tagamise 
eest.

ÕIGE VALIK 
K: Mul on käsil kiire projekt ja 
ma pean mõned andmed töö 
jätkamiseks koju kaasa võtma. 
Ma laadin need üles oma 
isiklikule pilvekontole. Kas see 
on infoturbe mõttes probleem?
V: Jah. Teie isikliku 
pilvekonto pakkujal ei ole 
mingit seaduslikku vastutust 
ettevõtte info turvaliseks 
hoidmiseks. Te ei tohi neid 
andmeid üles laadida ühegi 
pakkuja pilveteenusesse, mis 
ei ole ettevõtte poolt heaks 
kiidetud. Rääkige sellest oma 
kohaliku infosüsteemi juhi või 
grupi infosüsteemi juhiga.
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PEAME TAGAMA, ET ME EI RIKUKS SISERINGITEHINGUID REGULEERIVAD SEADUSI.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meie inimestel võib olla juurdepääs mitteavalikule 
teabele, mis puudutab ettevõtte finantstulemusi või 
tulevikuplaane. Kui see info võib mõjutada meie aktsia 
hinda või investorite otsuseid, võib tegemist olla 
siseinfoga. Siseinfo (või olulise siseinfo) kasutamine 
selliste väärtpaberite nagu meie ettevõtte aktsiate 
ostmiseks või müümiseks on ebaseaduslik.

MIDA ME TEEME
• Hoiame siseinfot ettevõtte sees
• Järgime oma eeskirju, mis puudutavad teabe 

avaldamist
• Veendume, et meil on luba kaubelda Imperial Brands’i 

aktsiatega (kui see nõutav on).

MIDA ME EI TEE
• Me ei kauple Imperial Brands’i aktsiate ega muude 

väärtpaberitega siseinfo alusel. Aktsiate hulka 
kuuluvad ‘American Depositary Shares’ (ADS-id või 
ADR-id)

• Me ei anna nõu teisele isikule ei ettevõtte siseselt ega 
väljaspool ettevõtet aktsiate ostmiseks või müümiseks 
siseinfo põhjal

• Me ei kasuta teisi ettevõtteid puudutavat siseinfot
• Me ei levita vale- või ebatäpset infot Imperial Brands’i 

või teiste börsil noteeritud aktsiate kohta eesmärgiga 
mõjutada nende aktsiate hinda; mida nimetatakse ‘turu 
kuritarvitamiseks’.

SISERINGITEHINGUTEST HOIDUMINE

I AM
...et ma ei kasuta avaldamata 
finants- või ärialast teavet 
ebaõigel viisil.

MILLISED OLEKSID 
SISEINFO NÄITED?
• Majandustulemused enne 

avaldamist
• Majandusaasta aruande 

ja raamatupidamise 
aastaaruande sisu.

• Suuremad 
organisatsioonilised 
muutused

• Tehaste sulgemine või muu 
ümberkorraldusi puudutav 
info

• Uudised võimalikest 
omandamistest, 
võõrandamistest, 
ülevõtmistest, ühinemistest 
või ühisettevõtete 
asutamisest.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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25 |  Ebaseadusliku kaubanduse 
tõkestamine

26 |  Ausa konkurentsi pakkumine
27 |  Konkurente puudutava info 

kogumine
28 |  Kvaliteedi, väärtuse ja teenuse 

lubaduste täitmine
29 |  Vastutustundlik turundus
30 |  Edukate partnerlussuhete 

loomine tarnijatega

31 |  Altkäemaksude ja korruptsiooni 
tõkestamine

32 |  Kingituste ja meelelahutuse 
pakkumine ja vastuvõtmine

33 |  Rahapesu tõkestamine
34 |  Tolli- ja maksualaste nõuete 

täitmine
35 |  Rahvusvaheliste sanktsioonide 

ja kaubanduspiirangute täitmine

MEIE SUHTED KLIENTIDE, TARNIJATE JA 
ÄRIPARTNERITEGA PEAVAD OLEMA AVATUD, 
TUGEVAD, ÕIGLASED NING TUGINEMA 
USALDUSEL; OMA KOOSTÖÖS NENDEGA 
JÄRGIME ME OMA VÄÄRTUSI JA NORME.

TUGEVAM, PAREM, KOOS 

MEIE KLIENTIDE JA TARNIJATEGA
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ME VÕITLEME EBASEADUSLIKU KAUBANDUSE KÕIKIDE VORMIDE VASTU JA 
TEEME KOOSTÖÖD VASTAVATE ASUTUSTEGA ÜLE MAAILMA, ET VÄLTIDA 
EBASEADUSLIKE TUBAKATOODETE SEADUSLIKULT TURULE JÕUDMIST.

MIKS SEE ON TÄHTIS
On selgeid tõendeid, et ebaseaduslik kaubandus rahastab 
organiseeritud kuritegevust ja terrorismi kogu maailmas; 
seega jääb selle tõkestamine meie üheks peamiseks 
prioriteediks. Me tarnime ainult kvaliteetseid tooteid ning 
ebaseaduslik kaubandus kahjustab nii meie mainet kui ka 
varastab meie intellektuaalomandi. 

MIDA ME TEEME
• Tarnime tooteid ainult kogustes, mis on vastavuses 

siseriikliku tarbimisega sihtturul ning reisivale tarbijale 
lubatud nõuetega

• Teeme koostööd ja tarnime tooteid vaid heakskiidetud 
klientidele, kes tegutsevad ausalt, on tunnustatud ja 
järgivad meie toodete tarnetele vastavuse poliitikat

• Uurime põhjalikult kõiki toodete ümbersuunamise 
juhtumeid ja võtame kasutusele nõuetekohased 
meetmed, et vähendada edasise kõrvalejuhtimise riski

• Teatame klientidele meie seisukoha ebaseadusliku 
kauplemise vastu ja nende kohustuse järgida seadusi ja 
meie norme

• Teeme koostööd valitsuste ja õiguskaitseorganitega 
kogu maailmas, et pakkuda koolitust, toetust 
juurdlustes ja viia läbi kohtulikku analüüsi kinnipeetud 
tubakatoodete osas ning anda suuniseid ebaseadusliku 
kaubanduse vastu võitlemise algatusteks, et kindlustada 
meetmete rakendamine meie tootemarkide kaitsmiseks

• Vaatame kord aastas üle kõik kliendiandmed.

MIDA ME EI TEE
• Me ei sea ennast isiklikult ohtu, kogudes infot oletatava 

ebaseadusliku kauplemise kohta või sellest teada andes
• Me lõpetame ebaseadusliku kaubandusega seotud 

klientide toetamise
• Me ei eira kahtlusi, et klient või tarnija võib olla 

seotud meie toodete ümbersuunamisega seaduslikust 
tarneahelast.

EBASEADUSLIKU KAUBANDUSE TÕKESTAMINE

WE CAN
...kaitsta oma tootemarke, 
võideldes ebaseadusliku 
kaubanduse vastu.

EBASEADUSLIK 
KAUBANDUS HÕLMAB 
ALLJÄRGNEVAID 
NÄHTUSI.
Salakaubandus. Seaduslikke 
tooteid ostetakse 
tollimaksuvabalt või 
tollimaksuga, kuid need 
toimetatakse teistele turgudele 
ja müüakse seal ebaseaduslikult, 
fiskaal- või tolliseadusi rikkudes. 
Neid tooteid tuntakse ka  
musta turu kaupadena.
Võltsitud kaup. Tooted, mis 
ebaseaduslikult jäljendavad 
olemasolevaid tootemarke ja 
mida toodetakse ja/või müüakse 
kaubamärgi õigusi rikkudes. 
Sageli viiakse need salakaubana 
muudele turgudele ja müüakse 
seal ebaseaduslikult.
„Ebaseaduslikud valged 
(Illicit Whites)“. Väiketootjate 
toodetud sigaretid (tasudes 
tootmiskohas minimaalse 
maksu). Sageli viiakse 
need salakaubana muudele 
turgudele ja müüakse seal 
ebaseaduslikult.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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ARVAMUSE 
AVALDAMINE

ME OLEME VÕTNUD KOHUSTUSE PAKKUDA ÕIGLAST JA AUSAT KONKURENTSI, TÄITES SEEJUURES KÕIKI MEIE 
ETTEVÕTTELE KEHTIVAD MONOPOLIDEVASTASEID JA KONKURENTSISEADUSI.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Konkurentsiseaduse eesmärk on tugevdada vaba turumajandust ning kaitsta tarbijaid ja 
ettevõtteid. Kuigi need seadused on keerulised ja riigiti erinevad, peame neid austama ja 
neid täitma. Nende rikkumise tagajärjed võivad olla väga tõsised, hõlmates suuri trahve, 
maine kaotust ja ka vangistust. 

MIDA ME TEEME
• Kindlustame oma turul kehtivatest konkurentsiseadustest arusaamise ning järgime neid
• Konkurentsi- ja kartellivastaste ning muude asjakohaste konkurentsieeskirjade tundmine ja nende 

järgimine
• Tegutseme ja konkureerime sõltumatult oma konkurentidest
• Hoidume aruteludest konkurentidega mis tahes äriliselt tundlikel teemadel, näiteks hind, 

kauplemistingimused ja uute toodete turuletoomine
• Piirame suhtlemist konkurentidega ning küsime õigusalast nõu enne mis tahes liiki kokkuleppe 

sõlmimist konkurendiga
• Osalemine kaubandusühenduse koosolekutel äärmise ettevaatlikkusega – isegi tavaline ühekordne/

ühesuunaline infovahetus konkurendiga võib osutuda konkurentsiseaduse rikkumiseks
• Kindlustame, et tagandame end koheselt mis tahes küsitavast või ebasobivast arutelust, mida 

konkurendid võivad püüda algatada, ja teatame juhtunust tagantjärele
• Kui me oleme turuvalitseja, peame nõu oma õigusosakondadega osas, mis puudutab turutegevusi 

või müügialgatusi, nagu allahindlused, tooteedendused või kaubandusprogrammid, et vältida oma 
positsiooni kuritarvitamist ja kindlustada, et järgiksime vastavaid seadusi

• Asjakohastele konkurentsiseadustele vastamine info kogumisel või vahetamisel. Palun vaadake 
koodeksi jaotist „Konkurente puudutava info kogumine“.

MIDA ME EI TEE
•  Me ei kasuta oma turgu valitsevat seisundit ebaõiglaselt, rikkudes kehtivaid konkurentsiseadusi
• Me ei sunni konkurente turult lahkuma ega tee takistusi uute konkurentide turule sisenemiseks
• Me ei sõlmi konkurentsivastaseid lepinguid konkurentidega, sh selliseid, mis

• fikseerivad hindu
• manipuleerivad pakkumisi
• jagavad turge, kliente või tootekategooriaid
• boikoteerivad tarnija, kliendi või edasimüüja

• Teabe vahetamine otse konkurentidega või vahendajate kaudu ilma seadusliku heakskiiduta 
(see kehtib igasugusele suhtlusele, sealhulgas sotsiaalmeedia, kiirsõnumiside ja mitteametlik 
infovahetus)

• Me ei sea nõuetekohase õigustuseta piiranguid piirkondade või kliendirühmade osas, kuhu meie 
kliendid või edasimüüjad võivad meie tooteid müüa

• Me ei kehtesta klientide ja edasimüüjatega ega lepi kokku fikseeritud või minimaalseid 
edasimüügihindu, dikteeri neile kasumimarginaali või maksimaalset allahindlust, mida nad võivad 
pakkuda (v.a kui seadused meil seda nõuavad).

AUSA KONKURENTSI PAKKUMINE

WE CAN
...oma ettevõtte edukust 
juhtida ka siis, kui järgime 
konkurentsiseadusi. 



MILLISED ON LUBATUD 
KONKURENTSILUURE 
ALLIKAD?
Siin on nimekiri konkurentide kohta 
teabe saamise üldiselt tunnustatud 
allikatest:
• Ajakirjandus
• Internet ja ettevõtete kodulehed
• Usaldusväärsed majandusharu 

uuringud
• Aastaaruanded
• Ettevõtte juhtide avalikud kõned
• Avalikult kättesaadavad 

deklaratsioonid valitsusasutustele
• Müügikohas andmete kogumine, 

kasutades ettevõtte tarnitud 
elektroonilisi seadmeid

• Vestlused klientidega (kuid mitte 
konkreetse eesmärgiga saada 
konfidentsiaalset infot meie 
konkurentide kohta).

JÄLGIME OMA KONKURENTSIKESKKONDA NING ANALÜÜSIME SUUNDI, ET OMA 
ETTEVÕTLUST ARENDADA NII, ET SAAKSIME OMA KLIENTIDE NÕUDEID TÄITA. 

KONKURENTE PUUDUTAVA INFO KOGUMINE

MIKS SEE ON TÄHTIS
Kui mõistame keskkonda, milles tegutseme, lubab see 
meil vastata klientide nõudmistele, aga me peame 
tagama, et teavet kogutakse ja kasutatakse seaduslikult. 
Info jagamine oma konkurentidega, sh vahendaja kaudu, 
võib olla konkurentsiseaduse jäme rikkumine.

MIDA ME TEEME
• Kogume infot õigesti ja seaduslikult
• Kooskõlastuse küsimine õigusnõuniku, ettevõtteväliste 

õigusnõustajate või kontserni juristi käest enne, kui 
alustate mistahes andmevahetusega, mis hõlmab 
andmete pakkumist meie konkurentidele või andmete 
saamist neilt (sh vahendajate või kolmandate isikute 
kaudu)

• Veendumine, et kõik tootmisharu aruanded/
võrdlusuuringud, mille kohta andmeid pakume, (nt 
hinnakujundus/mahud) oleks asjakohaselt koondatud 
ja vastavad tõele.

MIDA ME EI TEE
• Ei taotle juurdepääsu ega võta vastu konkurendi 

ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet
• Ei kasuta mitteavaliku teabe saamiseks 

tööstusspionaaži või salajast jälgimist
• Ei palka konkurentide töötajaid eesmärgiga saada 

konfidentsiaalset või tundlikku äriinfot
• Ei võta ühendust konkurendi klientide või töötajatega 

konfidentsiaalse info saamiseks
• Ei vaheta konkurentidega (sh vahendajate või 

kolmandate isikute kaudu) äriliselt tundlikku 
teavet või andmeid (sh müügiandmeid), rikkudes 
konkurentsiseadusi.

I AM
...kindel, et meie kogutav 
konkurentsiinfo on kogutud 
õigesti.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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PAKUME OMA KLIENTIDELE JA TARBIJATELE KVALITEETSEID TOOTEID JA TEENUSEID, 
VAADATES PIDEVALT ÜLE NING TÄIUSTADES OMA TÖÖTAVASID.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meie jätkusuutlikkus, edu ja maine sõltuvad meie 
suutlikkusest pakkuda suurepäraseid tootemarke ja 
teenuseid nii oma klientidele kui ka tarbijatele.

MIDA ME TEEME
• Keskendume kvaliteedile kõiges, mida toodame ja 

teeme
• Püüame pidevalt parandada tõhusust äriprotsessides, 

teenustes ja toodete kvaliteedis
• Järgime ja säilitame kindlaksmääratud meetmeid
• Tagame, et meie suhted äripartneritega, sh klientide, 

tarnijate ja kolmandatest osapooltest tootjatega, 
oleksid vastavuses meie standarditega 

• Toetame meeskonnatööd, et parandada oma 
tegevusstandardeid

• Säilitame tõhusa kontrolli nii, et kõik standardi või 
kvaliteediga seonduvad probleemid tuvastatakse 
kiiresti. 

MIDA ME EI TEE
• Me ei aktsepteeri ega eira madalaid standardeid
• Me ei jää kõrvalseisjaks kvaliteediprobleemi 

ilmnemisel.

KVALITEEDI, VÄÄRTUSE JA TEENUSE LUBADUSTE 
TÄITMINE

WE ENJOY ... pakkuda kvaliteetseid ja 
suurepäraseid tooteid. 

ÕIGE VALIK 
K: Ma vastutan müügivaldkonna eest 
müügiesindaja puhkuse ajal. Olen 
saanud kaebusi klientidelt, kes väidavad, 
et tavapärane müügiesindaja on vahel 
jäme ja ei ole vastutulelik. Nad võivad 
küll liialdada, kuid ma siiski ei taha neid 
eirata. Mida ma peaksin tegema?

V: Räägi oma murest kolleegidele, 
et näha, kas neil on samasugused 
kogemused nende klientidega. Kui 
tavapärane müügiesindaja naaseb, jaga 
oma kogemust avatud, ausal ja faktidel 
põhineval viisil müügiesindaja ja oma 
vahetu juhiga nii, et nad saaksid seda 
koos lahendada.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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MEIE TOOTED ON MÕELDUD TÄISKASVANUTELE NING ME RÄÄGIME OMA 
TOODETEST TÄISKASVANUD TARBIJATEGA VASTUTUSTUNDLIKUL MOEL.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Me oleme endale võtnud kohustuse turustada ja 
reklaamida oma tooteid vastutustundlikult, järgides 
nende riikide seadusi, tegevusjuhiseid ja vabatahtlikke 
kokkuleppeid, kus me tegutseme. Oma reklaam- ja 
tooteedendusmaterjalides klientidele ja tegevustes 
rakendame oma turunduse standardeid (MS). Meie MS 
on ülimuslik, v.a neil juhtudel, kus kohalik seadus nõuab 
kõrgemat standardit. 

MIDA ME TEEME
• Kõik meie tubakatooted on varustatud selgelt 

nähtavate terviseohu hoiatustega
• Austame oma MS-i ja arvestame meie turgudel 

esinevate kohalike kultuuridega
• Kirjeldame oma tooteid viisil, mis vastab kõikidele 

asjakohastele seadustele ja eeskirjadele
• Tagame, et kõik meie esitatud väited on tõesed ja 

tõestatavad
• Veendume, et meie äripartnerid on võtnud turunduse 

alase vastutuse.

MIDA ME EI TEE
• Me ei reklaami ega turusta oma tubakatooteid alla 18 

aasta vanustele isikutele või mittesuitsetajatele
• Me ei kasuta alaealistele atraktiivseid kujutisi või 

muud sarnast sisu
• Me ei väida, et tubakatoodete tarbimine on ohutu.

VASTUTUSTUNDLIK TURUNDUS

WE  
SURPRISE

...tarbijaid innovaatiliste 
turunduskampaaniatega, mis 
on vastavuses seaduse ja meie 
MS-iga.

ÕIGE VALIK 
K: Turunduse ja reklaami alane 
seadusandlus minu turul on 
palju leebem kui meie IMS-is 
sisalduvad reeglid. Kas ma 
võin eirata rahvusvahelisi 
turunduse standardeid (IMS)?
V: Ei. Meie IMS toetab meie 
pühendumust turustada meie 
tooteid vastutustundlikult. 
Kui teie turu seadused või 
standardid on leebemad, siis 
tuleb rakendada IMS-i.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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VALIME JA TEEME ÄRIALAST KOOSTÖÖD AINULT USALDUSVÄÄRSETE 
TARNIJATEGA, KES VIIVAD OMA ÄRITEGEVUST LÄBI PROFESSIONAALSELT JA 
EETILISELT.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meie edukus sõltub avatud, ausate ja õiglaste 
partnerlussuhete loomisest ja hoidmisest 
usaldusväärsete tarnijatega.

MIDA ME TEEME
• Järgime oma hankemenetluse korda
• Viime tarnijaid valides läbi nõuetele vastavuse 

analüüsi, et tagada, et nende tavad ei kahjusta meie 
mainet

• Tagame, et meie käitumiskoodeks oleks kajastatud 
kõikides tarnelepingutes

• Innustame ja toetame kõiki tarnijaid võtma kasutusele 
nõuetekohaseid standardeid

• Kohtleme oma tarnijaid ja äripartnereid õiglaselt ja 
ausalt.

MIDA ME EI TEE 
• Me ei aktsepteeri ega eira tarnijate tegevusi, mis meie 

arvates võivad rikkuda meie käitumiskoodeksit või 
standardeid

• Me ei luba huvide konfliktil ega isiklikel eelarvamustel 
mõjutada seda, kuidas me tarnijaid valime või nendega 
koostööd teeme.

EDUKATE PARTNERLUSSUHETE LOOMINE 
TARNIJATEGA

WE ENJOY
...usaldusväärsed ja kindlad 
partnerlussuhted tarnijatega, 
mis võimaldavad meil oma 
äritegevust ausalt läbi viia.

TARNIJATE 
ÜLEVAATUS
Me peame oma tarnijaid 
regulaarselt hindama, 
kasutades objektiivseid 
kriteeriume, nagu toote 
või teenuse sobivus, hind, 
kvaliteet, tulemuslikkus, 
usaldusväärsus ja töökindlus.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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ME EI SALLI ALTKÄEMAKSU EGA KORRUPTSIOONI.

MIKS SEE ON TÄHTIS 
Me oleme uhked oma maine üle, et viime oma äritegevust 
läbi õigel viisil. Altkäemaksu- ja korruptsioonivastaste 
seaduste täitmine on kohustuslik igal pool, kus 
me tegutseme, ja mõnda neist seadustest saab 
täitmisele pöörata ka piiriüleselt. Altkäemaksu- ja 
korruptsioonivastaste seaduste rikkumine on tõsine 
kriminaalkuritegu nii asjaosaliste isikute kui ka 
ettevõtte jaoks ja selle tagajärgedeks võivad olla suured 
trahvisummad ja isegi vangistus.

MIDA ME TEEME
• Paneme tähele võimalikule korruptsiooniriskile 

viitavaid ohumärke
• Pöörame erilist tähelepanu võimaliku suurenenud 

korruptsiooniohuga turgudele
• Oleme eriti ettevaatlikud valitsusametnikega suheldes
• Veendume, et meie heaks töötavad konsultandid 

on läbinud nõuetekohase vastavuskontrolli, nad 
on ametlikult heakskiidetud ja on lepingu alusel 
kohustatud meie standardeid järgima 

• Tõkestame aktiivselt altkäemaksu või toetustasude 
kasutamist meie turgudel

• Teatame kõikidest võimaliku korruptiivse makse 
tegemiseks esitatud taotlustest või nõudmistest.

MIDA ME EI TEE
• Me ei paku, maksa, luba ega võta vastu altkäemaksu 

sõltumata kohalikust seadusest või kultuurist
• Me ei paku, maksa ega luba toetustasusid
• Me ei tegele korruptsiooniga
• Me ei palu ega luba kellelgi teisel (näiteks meie 

nimel tegutsevatel edasimüüjatel, konsultantidel või 
esindajatel) teha meie nimel korruptiivseid makseid

• Me ei paku ega anna kellelegi midagi väärtuslikku 
eesmärgiga äritehingut kindlustada või hõlbustada (nt 
maksed maksude või tollilõivude vähendamiseks)

• Me ei sea end ohtu, et vältida makse tegemist, mida 
võidakse lugeda korruptsiooniks

• Me ei eira korruptiivset tegevust ega väldi sellest 
teatamist.

ALTKÄEMAKSUDE JA KORRUPTSIOONI TÕKESTAMINE

WE CAN

...kaitsta ja parandada oma 
mainet, viies oma äritegevust 
läbi õigel viisil, keeldudes 
korruptsioonis osalemast või 
sellisest käitumist mitte eirates.

MIS ON 
ALTKÄEMAKS?
•  Altkäemaks ei pruugi olla ilmne. 

See võib hõlmata raha, teenuseid, 
kingitusi, liialdatud või põhjendamatut 
meelelahutust ja muid sarnaseid hüvesid 
(sh teeneid). Ülalloetletud hüvede 
andmist, pakkumist või vastuvõtmist 
võidakse lugeda altkäemaksuks, kui 
eesmärk on äritegevuse kindlustamine 
või säilitamine või mingis vormis eelise 
saamine.

TOETUSTASU 
KONFLIKT
• Toetustasud on üks altkäemaksu 

tüüp. Näitena võib tuua selle, 
kui valitsusametnikule antakse 
olemasoleva kohuse täitmiseks (või 
täitmise kiirendamiseks) raha või asju 

• Toetustasud on sõltumatult asukohast, 
kohalikest seadustest või kultuurist 
alati keelatud

• Kui peaks tekkima olukord, kus te võite 
enda arvates isiklikult sattuda ohtu, kui 
keeldute toetustasu maksmast, peate 
viivitamatult sellest teada andma

• Kui leiate ennast olukorrast, kus on 
vaja anda tasu, et vältida otsest ohtu 
oma turvalisusele, tuleb seda teha ja 
seejärel teatada viivitamatult juhtumist 
kirjalikult oma vahetule juhile ja grupi 
turvaosakonnale.
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KES ON RIIGI- VÕI 
VALITSUSAMETNIK?
Riigi- või valitsusametniku mõiste on 
väga lai ja hõlmab järgmisi isikuid:
•  Kõikide valitsusasutuste, sh kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste ametnikud 
ja töötajad, kohtunikud, tolli ja politsei 
töötajad

• Poliitiliste parteide ametnikud, 
töötajad ja poliitilise ameti töötajate 
kandidaadid

• Avalik-õigusliku rahvusvahelise 
organisatsiooni ametnikud või töötajad

• Riigiettevõtte või riigi kontrollitava 
ettevõtte juhid või töötajad

• Kuningliku perekonna liikmed
• Valitsusametniku perekonna liikmed
• Inimesed, kes toetavad või mõjutavad 

valitsusametnikke, nt konsultandid.

VAHETAME KINGITUSI JA MEELELAHUTUST FIRMAVÄÄRTUSE LOOMISEKS 
OMA ÄRISUHETES JA MITTE EBASOBIVATEL EESMÄRKIDEL.

MIKS SEE ON TÄHTIS 
Kingituste ja meelelahutuse vahetamine võib aidata meil 
luua tugevamaid ja paremaid ärisuhteid, näidata meie 
viisakust ja soodustada firmaväärtuse kujunemist. Samas 
ei tohi me kunagi pakkuda ega vastu võtta kingitusi 
ja meelelahutust, mis võiksid anda põhjust kohustuse 
tekkimisele või jätta kohustuse muljet. Ebasobivat 
kingituste ja meelelahutuse vahetamist võidakse näha 
altkäemaksuna. 

MIDA ME TEEME
• Kindlustame, et iga kingitus või meelelahutus on 

tagasihoidlik ja sobiv ning sellel on õigustatud äriline 
eesmärk

• Väldime kingituste, teenete või meelelahutuse 
pakkumist riigi- või valitsusametnikele

• Järgime oma kingituste ja meelelahutuse suunistes 
toodud eeskirju, mille kohaselt nende pakkumine või 
saamine ühelt ettevõttelt majandusaastas ei tohi oma 
väärtuselt ületada 100 GBP või turulimiiti

• Kajastame kingitused ja meelelahutuse oma kingituste 
ja meelelahutuse registris.

MIDA ME EI TEE
• Me ei paku ega võta kingitusena vastu raha ega raha

ekvivalente
• Me ei paku ega võta vastu midagi, mida võidakse

pidada ebaseaduslikuks
• Me ei paku ega võta vastu midagi, mille osas me end

ebamugavalt tunneme, kui see avalikuks saab või kui
see võib kahjustada ettevõtte mainet.

KINGITUSTE JA MEELELAHUTUSE PAKKUMINE JA 
VASTUVÕTMINE

I OWN

...vastutav meie kingituste ja 
meelelahutuse suunistest arusaamise 
ja nende rakendamise eest ja nendest 
kingitustest või meelelahutusest 
keeldumise eest, mis rikuvad meie 
ettevõtte eeskirju.
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ME TEGUTSEME AKTIIVSELT, ET VÄLTIDA RAHAPESU RISKI.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Rahapesu on protsess, kus luuakse mulje, et 
kuritegelikul teel saadud raha on seaduspärane 
või pärineb seaduslikust allikast. See on tõsine 
seaduserikkumine. Peame tagama, et teised ei 
kasutaks meid rahapesuks, sest meid võidakse 
selle eest vastutavaks pidada.

MIDA ME TEEME
• Järgime oma klientide tundmise toiminguid
• Võtame makseid vastu ainult neilt klientidelt, 

edasimüüjatelt ja teistelt ettevõtetelt või üksikisikutelt, 
kellega me tavaliselt äri ajame ning kes on läbinud 
äritegevuse kontrolli 

• Meil on määratletud tegevuskord, et kontrollida 
klientide identiteeti ja tegutsemise seaduslikkust

• Rakendame üksikasjalikku tegevuskorda võimalike 
kahtlaste maksete vastu võtmise vältimiseks

• Õpime ära tundma tehingute tüüpe, mida seostatakse 
rahapesuga, ja teavitame nendest, kui kahtlustame või 
märkame neid.

MIDA ME EI TEE
• Me ei aktsepteeri raha või raha ekvivalente, mis on või 

võivad olla saadud kuritegelikul teel
• Ei eira teadlikult või hooletusest mõnda ohumärki, mis 

viitavad ebaõigete finantstehingute võimalusele.

RAHAPESU TÕKESTAMINE

WE CAN
...oma ausust kaitsta, otsides ohumärke 
või teisi kriminaalsele tegevusele 
viidata võivaid kahtlasi tegevusi ja 
järgides klientide tundmise toiminguid.

RAHAPESU 
OHUMÄRGID
Olge tähelepanelik kahtlase 
tegevuse suhtes, mis võib 
viidata võimalikule rahapesule, 
näiteks kliendid, kes:
• Ei soovi anda taustainfot 

oma isiku või äritegevuse 
kohta

• Soovivad maksmisel 
kasutada suurt kogust 
sularaha

• Ei näi olevat huvitatud 
ostuhinnast või muudest 
tehingutingimustest

• Soovivad saada makseid 
pangaarvele riigis, mis ei 
ole nende asukoha- või 
tegevusriik

• Teostavad tehinguid, mis 
on ebatavalised või ei 
vasta nende kaubandus- 
või äritegevusele või on 
eelnevatest tehingutest 
oluliselt erinevad.
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ME TÄIDAME TOLLI- JA MAKSUSEADUSEID JA -MÄÄRUSEID.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meie toodete osas kehtivad erinevad tolli- ja 
maksuseadused ja -määrused. Peame neid mõistma 
ja täielikult järgima. 

MIDA ME TEEME
• Täidame kõiki määrusi, millega kehtestatakse 

impordilõivud, lisandväärtusmaks, aktsiisimaks ja 
muud sarnased maksud, mida tuleb tasuda seoses meie 
toodetega lisaks makse, tolliladusid puudutavatele 
või muudele määrustele, mis reguleerivad makse- ja 
tollivabu või peatatud aktsiisiga veoseid

• Tagame, et kogu dokumentatsioon toodete hävitamise 
ja maksude tagasinõudmise kohta on korrektselt 
täidetud, sisaldades toodete koguseid ja väärtusi

• Tagame, et dokumentatsioon on koostatud kooskõlas 
kohalike maksu- ja tollieeskirjade ning määrustega

• Tagame, et tooted hävitatakse kontrollitud 
keskkonnas ning et kohalikud aruanded ja 
raamatupidamisdokumendid oleks täpselt uuendatud

• Teatame asjakohasele tolliasutusele mis tahes 
erinevustest saadud toodetes või dokumentides 
esinevate ebatäpsustest

• Oleme ausad, täpsed ja avatud kõikides oma ütlustes ja 
kinnitustes 

• Teame ja täidame kõiki eeskirju ja piiranguid, mis on 
seotud riigiametnikega koos töötamisega.

MIDA ME EI TEE
• Me ei käsitse hävitamisele kuuluvaid laovarusid uue 

või kõlbuliku kaubana
• Me ei jäta makse tasumata ega muuda tasumisest 

kõrvalehiilimiseks dokumente
• Me ei kanna ärilistel eesmärkidel reisides kaasas 

näidiseid
• Me ei aktsepteeri ega ignoreeri tolli ja maksude osas 

kehtivate standardite rikkumise kahtluseid.

TOLLI- JA MAKSUALASTE NÕUETE TÄITMINE

I OWN

...kohustatud vajaliku nõu 
saamiseks konsulteerima 
kohaliku tollieksperdiga 
või kompetentsikeskusega 
International Customs.

ÕIGE VALIK
K: Soovin määrata kohaliku 
agendi tegelema meie 
aktsiisideklaratsioonidega. Kas ma 
peaksin enne selle tegemist millegagi 
arvestama?

V: Jah. Vastutame selle eest, mida 
agendid, vahendajad või nõustajad 
meie nimel teevad. Agent peab 
olema hoolikalt kontrollitud ja tema 
kasutamine ametlikult kinnitatud. 
Suhte tingimused tuleb registreerida 
ja agenti, vahendajat või nõustajat 
tuleb juhendada vastavalt koodeksile 
käituma. Kui suhe on jätkuv, võib 
vajalik olla kontrollimine. Samuti peab 
selge olema see, kuidas agent teile 
võimalikest probleemidest teada annab.
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ME TÄIDAME RAHVUSVAHELISI SANKTSIOONE JA KAUBANDUSPIIRANGUID.

MIKS SEE ON TÄHTIS
ÜRO, Euroopa Liit ja paljud üksikud riigid rakendavad 
ranget kontrolli ekspordile ja kauplemisele teatud 
üksikisikute, äriettevõtete ja riikidega. Rikkumised võivad 
meie ettevõttele ja seotud üksikisikutele kaasa tuua 
kriminaalkaristusi ja trahve.

USA sanktsioonid on eriti ranged. USA kodanikud ja 
residendid, samuti ka füüsiliselt USAs asuvad isikud ei 
tohi osaleda tegevustes, mis hõlmavad teatud riike, mille 
suhtes on sanktsioonid rakendatud. USA sanktsioonid 
keelavad isegi USAs asuvatele isikutele sanktsioonide 
mõjualas olevates riikides äritegevust puudutavad 
telefonikõned ja meilid.

MIDA ME TEEME
• Mõistame, millised sanktsioonid ja 

kaubanduspiirangud on meie ülesannete ja vastutuse 
suhtes olulised

• Täidame sanktsioone ja kaubanduspiiranguid 
• Tagame vastavuskontrolli läbiviimise.

MIDA ME EI TEE
• Me ei aktsepteeri ega ignoreeri ühtegi kahtlust, et 

rahvusvahelisi sanktsioone või kaubanduspiiranguid 
rikutakse

• Ei jäta kontrollimata, kas sanktsioone või 
kaubanduspiiranguid rakendatakse.

RAHVUSVAHELISTE SANKTSIOONIDE JA 
KAUBANDUSPIIRANGUTE TÄITMINE

I OWN

...vastutav rahvusvaheliste 
sanktsioonide ja 
kaubanduspiirangute täitmise 
eest ja vajaduse korral palun 
abi.

MIS ASI ON 
SANKTSIOON?
Sanktsioonid võivad riigiti erineda ja aja 
jooksul muutuda, aga tavaliselt hõlmavad 
need järgmisi piiranguid või keelde:
•  Äritegevus nimetatud üksikisikute või 

ettevõtetega
• Toodete import riigist, mille suhtes on 

sanktsioonid rakendatud
• Toodete eksport riiki, mille suhtes on 

sanktsioonid rakendatud
• Toodete viimine riiki, mille suhtes on 

sanktsioonid rakendatud, läbi teise riigi
• Finantstehingud ja -tegevused, 

milles osaleb riik, mille suhtes on 
sanktsioonid rakendatud, või nende 
riikide üksikisikud või äriühingud

• Uued investeeringud riiki, mille suhtes 
on sanktsioonid rakendatud

• Reisimine riiki või riigist, mille suhtes 
on sanktsioonid rakendatud

• Piirangud võivad ka nõuda, et 
hangiksime teatud toodetele 
ekspordilitsentsi.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE

Imperial Brands Käitumiskoodeks | 35



TUGEVAM, PAREM, KOOS 

MEIE KOGUKONDADEGA
37 |  Keskkonnahoid
38 |  Kogukondadesse panustamine
39 |  Koostöö valitsuse ja poliitiliste 

organitega
40 |  Suhtlemine investorite, 

analüütikute ja ajakirjandusega

ME AUSTAME OMA KESKKONDA JA KOGUKONDI, MILLES ME ELAME 
JA TÖÖTAME. PÜÜAME RAKENDADA OMA VÄÄRTUSI KÕIKIDES OMA 
KOGUKONDADES, ET KAITSTA KESKKONDA JA ANDA ÜHISKONNALE OMA 
PANUS.
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OLEME PÜHENDUNUD KESKKONNASÕBRALIKUMATE TÖÖMEETODITE 
JUURUTAMISELE.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meil kõigil on oma roll keskkonnamõju vähendamisel 
ja kliimamuutustele kaasaaitamise minimeerimisel. 
See aitab kõige paremini kasutada piiratud ressursse 
ning toetab tööefektiivsust ja kulude haldamist. 

MIDA ME TEEME
• Järgime ja rakendame keskkonnaga seotud juhiseid ja 

standardeid
• Eelistame taaskasutatavaid materjale ning 

keskkonnasõbralikke pakendeid, tooteid ja 
töömeetodeid, samas jätkuvalt rahuldades klientide 
ootusi ja tarbijaeelistusi

• Vähendame jäätmeid; kus võimalik, töötleme ümber ja 
taaskasutame

• Säästame vett ja energiat ning väldime vajaduseta 
reisimist

• Kanname ette kõikidest reostusjuhtumitest või 
ebatavalistest õhku või vette lastavatest heitmetest

• Teeme koostööd oma tarnijatega, et parandada 
tarneahela mõjusid.

MIDA ME EI TEE
• Me ei kõrvalda jäätmeid hoolimatult
• Me ei ignoreeri ega aktsepteeri 

keskkonnakaitsepoliitika ja standardite võimalikke või 
teadaolevaid rikkumisi.

KESKKONNAHOID

ÕIGE VALIK 
K: Kohalikud väikeettevõtted 
on viimasel ajal kaevanud meie 
lähedalasuvast tehasest tuleva halva 
lõhna üle. Meie ise ei tunne midagi 
tavapäratut. Kas peaksime nende 
kaebusi eirama?
V: Ei. Meie kohus on vastata kõigile 
naabruskonna kaebustele ja neid uurida. 
Peaksite välja selgitama, kes on tehases 
keskkonnajuhtimise eest vastutav 
inimene, ja neile olukorda selgitama. 
Nemad viivad läbi meie standarditele ja 
juhistele vastava uuringu ning vastavad 
sellest tulenevalt.

WE CAN
...oma tulevikku muuta, 
olles oma töökeskkonnas 
vastutustundlikud.
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PÜÜAME ANDA POSITIIVSEID PANUSEID KOGUKONDADESSE, KUS TEGUTSEME.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Positiivne panustamine kogukondadesse on hea 
töötajate kaasamisele, ärisuhetele ja ettevõtte mainele. 
See on osa meie laiemast ühiskondlikust rollist. Lisaks 
majanduslikele panustele peegeldab heategevus meie 
väärtusi. 

MIDA ME TEEME
• Järgime ja rakendame kogukonna kaasamisega seotud 

juhiseid
• Toetame inimeste elu parandamiseks 

kogukonnaprojekte
• Julgustame ja võimaldame oma inimestel 

vabatahtlikena aidata laiemaid kogukondi
• Toetame oma töötajate heategevuslikke huvisid.

MIDA ME EI TEE
• Me ei tööta kogukonnaprojektide, heategevusega või 

organisatsioonidega, mis on ametliku tunnustuseta, 
registreerimata või reguleerimata

• Me ei kasuta investeeringuid kogukonda või 
heategevuslikke annetusi oma kaubamärkide või 
toodete reklaamimiseks või propageerimiseks

• Me ei toeta üksikisikuid
• Me ei toeta projekte, mis võivad põhjustada 

avalikku kriitikat kas meie ettevõtte või 
heategevusorganisatsiooni suhtes, eriti seoses 
alaealiste, tervise, spordi, kunsti ja kultuuriga

• Me ei survesta teisi aega, raha või ressursse eraldama.

KOGUKONDADESSE PANUSTAMINE

ÕIGE VALIK 
K: Ma olen seotud kohaliku 
heategevusorganisatsiooniga, mis 
toetab meie kogukonna ravimatult 
haigeid täiskasvanuid. Nad 
palusid annetada kingitusi, mida 
on võimalik rahakogumisürituse 
oksjonile panna. Kas ma võin 
heategevusorganisatsioonile midagi 
anda?

V: Palju oleneb esitatud palve suurusest 
ja olemusest. Teie kolleegid peaksid 
oskama teil aidata kindlaks teha, 
mis tavaliselt turul toimub, ja nende 
kogemus võimaldab teil pakkuda oma 
vahetule juhile mõistlikke soovitusi. 
Teie vahetu juht peab annetuse 
heaks kiitma. Sõltuvalt väärtusest 
võivad vajalikud olla täiendavad 
kinnitused. Heategevuslikke annetusi 
saab teha ainult registreeritud 
/ ametlikult tunnustatud 
heategevusorganisatsioonidele.

I ENGAGE ...võttes aktiivselt osa 
kogukondade toetamisest.
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ÕIGE VALIK 
K: Mul paluti sponsoreerida 
kohaliku poliitilise partei 
kohtumist. Selle tegemine 
tõstab meie profiili ja annab 
meile võimaluse suhelda 
poliitiliste otsustajatega. Kas 
ma tohin sellega edasi minna?
V: Ei. Meie ettevõte on 
poliitiliselt neutraalne ja 
töötajatena ei tohi me üht 
poliitilist gruppi teisele 
eelistada.

KOOSTÖÖ TEGEMINE VALITSUSTE, AMETIASUTUSTE, TOOTMISHARU 
ESINDUSORGANITE JA AVALIKE HUVIRÜHMADEGA AVATUD, EETILISEL JA 
LÄBIPAISTVAL VIISIL, ET TOETADA MEIE ÄRIEESMÄRKIDE SAAVUTAMIST.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Koostöö tegemine valitsuste, ametiasutuste, tootmisharu 
esindusorganite ja avalike huvirühmadega on oluline 
ja vajalik osa meie äritegevusest ning Imperial Brandsi 
äriedu seisukohalt otsustava tähtsusega. Meil on 
seaduslik õigus lüüa kaasa kogu arendustegevuses, mis 
puudutab meie tööd.

MIDA ME TEEME
• Veendume, et kõik kaasamistegevused on seaduslikud
• Tagame, et kaasamistegevusi viivad läbi väljaõppe 

saanud töötajad või poliitilised konsultandid, kes on 
eelnevalt ametlikult kinnitatud

• Järgime kaasamistegevustes ettevõtte juhiseid.
• Jääme kõikides ärikontaktides poliitiliselt neutraalseks
• Tagame, et meie isiklikud vaated ja arvamused ei oleks 

tõlgendatavad ettevõtte omadena
• Toetame töötajate poliitiliste aktsioonikomiteede 

või sarnaste organisatsioonide loomist tingimusel, 
et selleks on saadud eelnev luba Imperial Brands’i 
juhatuselt

• Veendumine, et oleme pidanud nõu juristidega iga 
kord enne tootmisharu ühiste kokkulepete sõlmimist 
valitsuse/ametiasutustega.

MIDA ME EI TEE
• Tasu pakkumine ametiasutustele või erihuvirühmadele 

või nende mõjutamine juurdepääsu saamiseks
• Me ei tee annetusi poliitilistele parteidele või nendega 

seotud isikutele
• Me ei kinnita ega väida, et tegutseme ettevõtte 

nimel mõnes poliitilises tegevuses, milles osaleme 
üksikisikuna

• Me ei kasuta ettevõtte vahendeid isikliku poliitilise 
tegevuse toetamiseks.

KOOSTÖÖ VALITSUSE JA POLIITILISTE ORGANITEGA

I ENGAGE
...poliitiliselt neutraalsena kõigis 
äritegevust puudutavatest 
asjatoimetustes.
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INVESTORITE, ANALÜÜTIKUTE JA AJAKIRJANDUSEGA SUHELDES ESITAME 
ÜHTSET SÕNUMIT.

MIKS SEE ON TÄHTIS
Meie maine sõltub meie professionaalsest ja eetilisest 
käitumisest. Kõik, mis me teeme ja ütleme ning see, mida 
välisosanikud meie kohta räägivad, mõjutab meie mainet.

Aktsionärid, finantsanalüütikud, kliendid jpt sõltuvad 
meie täpsest ja usaldusväärsest infost ettevõtte tegevuse, 
tulemuste ja finantsväljavaate kohta.

MIDA ME TEEME
• Kaitseme enda pakutava info terviklikkust, tagades 

kõigile võrdse juurdepääsu asjakohasele ja täpsele 
teabele

• Tagame, et investorite, analüütikute ja ajakirjandusega 
suhtlevad ainult väljaõppe saanud ja volitatud töötajad

• Suuname kõik ajakirjandusest tulnud päringud 
kohalikule kommunikatsiooni meeskonnale või grupi 
kommunikatsiooniosakonnale 

• Suuname kõik investorite või analüütikute päringud 
peakontori investorsuhete osakonda.

MIDA ME EI TEE
• Me ei esinda ettevõtet väljaspool, välja arvatud siis, kui 

selle tegemiseks on väljaõpe ja volitus
• Me ei lase segamini ajada oma isiklikke ja ettevõtte 

vaateid.

SUHTLEMINE INVESTORITE, ANALÜÜTIKUTE JA 
AJAKIRJANDUSEGA

WE CAN

...ettevõtet avalikkuse ees 
esindades esitada ühtset vaadet, 
kui suuname kõik ajakirjanduse, 
analüütikute ja investorite 
päringud asjakohastele 
osapooltele.

ÕIGE VALIK 
K: Sain hiljuti kutse tulla 
välisüritusele peaesinejaks 
ja soovin rääkida Imperial 
Brands’i strateegiast ja 
finantstulemustest. Kas ma 
pean eelnevalt kellegi käest 
luba küsima?
V: Jah. Peaksite kutset 
arutama oma vahetu juhiga ja 
veenduma, et investorsuhete 
osakond või grupi 
kommunikatsiooniosakond 
on kogu kavandatud 
esitlusmaterjali enne 
kasutamist heaks kiitnud.

SISUKORD

?

KÜSIMUSED JA 
VASTUSED

i
TÄIENDAV 

TEAVE

…

ARVAMUSE 
AVALDAMINE
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