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Etični kodeks

Pošteno in lojalno vedenje, izmenjava informacij, pripravljenost poslušati in sposobnost
zavedanja, da so problemi tistih, s katerimi imamo stike, naši problemi, zavedanje, da
mora gospodarski proces vedno usklajevati sistem vrednot.
To je bil vedno naš cilj.
Kar zadeva notranjo organizacijo, menimo, da mora operativna struktura omogočiti,
da vsaka oseba deluje v okviru svojih dolžnosti neodvisno, podprto z močnimi odnosi s
Skupino, ki temeljijo na zaupanju. Vsak zaposleni mora sprejeti tudi spodbudo, nadzor
in usklajevanje, ki jih zagotavlja vodstvena struktura, ob upoštevanju njene povezovalne
in regulativne vloge.
Prepričani smo, da uspeh ne izhaja le iz zasledovanja donosnih ciljev, temveč tudi iz
spoštovanja družbenih funkcij, ki so del zunanjega okvira, znotraj katerega se
vzpostavljajo zapleteni odnosi.
Tako je sposobnost združevanja finančnega vidika družbe z družbenimi, pravnimi in
etičnimi vprašanji bistvenega pomena pri zagotavljanju, da vse korporativne dejavnosti
resnično prispevajo k povečanju kolektivne blaginje z ustvarjanjem tako kvantitativnih
kot kvalitativnih izboljšav.
Ko ocenjujemo delo družb članic skupine, ne moremo zgolj meriti učinkovitosti, temveč
moramo uporabiti tudi parametre, primerne za merjenje prispevkov k skupni blaginji
tako družbe kot vseh nas. Naša Skupina je okvir, v katerem morajo nekatere najvišje
človeške ambicije (samouresničevanje, predanost, solidarnost, ustvarjalnost in
odgovornost) najti svoje pravo mesto. Prav zato poleg zgolj finančnih pomislekov ni
mogoče prezreti tudi etičnega vpliva Skupine.
Le z izmenjevanjem in ravnanjem v skladu s temi prepričanji ter z izboljšanjem
kakovosti, preglednosti in poštenosti naše poklicne uspešnosti se bomo lahko s svojo
Skupino uspešno soočili s svetovnim trgom. Celotna zgodba je podkrepljena z močnim
prepričanjem, da nam ta načela omogočajo, da se bolje odzivamo na potrebe naših
strank, da nenehno preizkušamo svoje sposobnosti, se izpopolnjujemo in
izboljšujemo kot Skupina, kot posamezne družbe in kot posamezniki.

Aldo Fumagalli Romario			
Chairman of the SOL Group			

Marco Annoni		
Vice-chairman of the SOL Group
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Uvod

1. Introduction

Etični kodeks

Dejavnosti skupine SOL
Skupina SOL, ustanovljena leta 1927 v Italiji, deluje v sektorjih proizvodnje,
uporabnih raziskav ter trženja tehničnih in medicinskih plinov, oskrbe na domu,
biotehnologije in proizvodnje energije iz obnovljivih virov.
V sektorju tehničnih plinov (industrijski in medicinski, čisti in zelo čisti plini)
Skupina SOL poleg stisnjenih in utekočinjenih plinov ponuja opremo, objekte in
storitve, stranke v številnih industrijskih panogah (jeklarska, kemična, farmacevtska,
prehrambna in naftna panoga ter okoljske storitve) ter vodilne javne in zasebne
bolnišnice pa jo priznavajo za usposobljenega partnerja.
Na področju oskrbe na domu Skupina SOL nudi celovite storitve pacientom, ki
prejemajo zdravstveno oskrbo in pomoč na domu, in sicer zdravljenje s kisikom,
zdravljenje spalne apneje, umetno prehrano, telemedicino itd
Te sta v zadnjem času dopolnila biotehnološki sektor (diagnostika, storitve
konzerviranja in prevoza bioloških vzorcev, raziskave in razvoj bioloških zdravil itd.)
in sektor proizvodnje energije iz obnovljivih virov (hidroelektrarne).

Tehnični in medicinski plini

Biotehnologija

Storitve oskrbe na domu

Obnovljivi viri energije
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1. Uvod

Poslanstvo
Poslanstvo Skupine SOL je zagotoviti strankam stalno in neprekinjeno ponudbo
inovativnih in tehnološko naprednih rešitev ter pacientom ponuditi najboljšo
oskrbo na domu, kar prispeva k izboljšanju kakovosti življenja po vsem svetu.

Vrednote
Skupina SOL se dobro zaveda, da je treba pričakovanja delničarjev uravnotežiti s
pričakovanji vseh strank, ki sodelujejo z družbo, saj imajo vsi zakonite interese.
Skupina zato meni, da so vrednote, na katerih mora temeljiti njeno vsakdanje
poslovanje, naslednje:
• etično vedenje: v medosebnih odnosih do zaposlenih, kupcev in dobaviteljev ter
vseh zainteresiranih strani;
• varnost: za vse zaposlene; varnost na delovnem mestu ter blaga in storitev mora biti
glavna prednostna naloga;
• zadovoljstvo kupcev: zavzemamo se, da strankam zagotavljamo stalno in
neprekinjeno ponudbo inovativnih in tehnološko naprednih rešitev ter izboljšujemo
kakovost življenja pacientov z zagotavljanjem najboljšega zdravljenja in najboljše
oskrbe na domu;
• uravnotežen razvoj: prizadevamo si ustvariti uravnoteženo gospodarsko rast in
stalni razvoj na dolgi rok, pri čemer učinkovito uporabljamo vire in jih nenehno
usmerjamo v spremembe;
• varstvo okolja: le-to moramo zasledovati tako z optimizacijo procesov in najboljšo
uporabo energetskih virov kot tudi z razvojem tehnologij in storitev, ki strankam
pomagajo izboljšati njihovo okoljsko učinkovitost;
• razvoj človeških virov: menimo, da so privabljanje in zadržanje novih talentov ter v
širšem smislu usposabljanje in krepitev zmogljivosti posameznikov temeljno orodje
za uspeh Skupine SOL; mladim smo posvetili veliko pozornosti, ne da bi zanemarili
pošteno in občutljivo upravljanje starejših zaposlenih.

1. Uvod

Etični kodeks

Nova izdaja Etičnega kodeksa
Od prve izdaje Etičnega kodeksa Skupine SOL je minilo več kot deset let. Skupina in
zunanji kontekst sta se v tem obdobju precej spremenila.
Ta revidirana različica Etičnega kodeksa upošteva vse te vidike, da poudarja načela in
vedenje, ki morajo zaznamovati odnose z vsemi zainteresiranimi stranmi.
Cilj je, da Etični kodeks postane nepogrešljivo regulativni instrument za Skupino, ki
deluje kot smernice za izvajanje trajnosti znotraj Skupine SOL ter za aktivno in
informirano upravljanje etičnih vprašanj kar se tiče z delom povezanih dejavnosti.

Prejemniki Etičnega kodeksa
Etični kodeks velja za vse, ki opravljajo dela za Skupino SOL (vključno z vsemi
zaposlenimi, pripravniki, agencijskim osebjem) in upravitelji družb skupine SOL.
Etični kodeks velja tudi za vse tiste, ki na različnih delovnih mestih prihajajo v stik s
Skupino (kot so dobavitelji, partnerji, kupci itd.) in tako prispevajo k doseganju
korporativnih ciljev v skladu s poslanstvom Skupine SOL.
Vsaka družba Skupine SOL se zavzema za razvoj svojih ukrepov in dejavnosti, ki
temeljijo na načelih in vrednotah, opredeljenih v tem Etičnem kodeksu. Vsaka družba
skupine SOL je zato neposredno odgovorno, ko je to potrebno in v okviru svojih
pristojnosti, za opredelitev in formalizacijo namenskih notranjih postopkov.
Če je že samo ena od določb tega Etičnega kodeksa v nasprotju z določbami,
določenimi v takšnih postopkih, potem bo Etični kodeks prevladal nad katero koli od
teh določb.
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Etični kodeks

Spoštovanje človekovih pravic
V skladu z načeli globalnega dogovora, ki so ga spodbujali OZN (Združeni narodi),
se Skupina SOL zavezuje, da bo podpirala zaščito in obrambo človekovih pravic v
skladu z načeli, določenimi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948), in
priznava načela, določena z osnovnimi konvencijami MOD (Mednarodna
organizacija dela).
Skupina SOL se zlasti zavezuje, da bo zaščitila pravico do združevanja in
kolektivnih pogajanj, zagotovila prepoved prisilnega dela, suženjskega dela,
nezakonitega dela ali otroškega dela in zagotovila vse oblike nediskriminacije v
poklicnem okviru.

Varovanje varnosti, zdravja in okolja
Skupina SOL meni, da je za vse zaposlene in druge tretje osebe, ki dostopajo do
delovnih mest, nujno najti udobno in varno okolje, in meni, da je okolje dobrina, ki
jo je treba zaščititi in je v interesu vseh, prihodnjih generacij in same družbe.
Skupina se zato zavezuje, da bo s stalnim usposabljanjem in sprejetjem sistemov
upravljanja širila kulturo varnosti in spoštovanja okolja ter spodbujala odgovorno
vedenje.
Vse osebje mora poznati in spoštovati zakone, predpise in notranje postopke,
povezane z njihovimi dejavnostmi.
Skupina SOL spodbuja sodelovanje vsakega zaposlenega v procesu preprečevanja
tveganj, varovanja okolja, promoviranja zdravja in varnosti ter varovanja sebe,
svojih sodelavcev in tretjih oseb.

Preprečevanje korupcije in boj proti korupciji
Skupina SOL se v vseh svojih dejavnostih zavzema za boj proti korupciji in
preprečevanje tveganj nezakonitih ravnanj na vseh ravneh zaposlovanja in v vseh
geografskih okvirih.
To si prizadeva z razširjanjem in spodbujanjem etičnih vrednot in načel, z določanjem
pravil ravnanja in z dejanskim izvajanjem nadzornih procesov skladno z zahtevami, ki
jih določajo veljavni predpisi, in najboljšimi mednarodnimi praksami (smernice
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj in protikorupcijska načela, ki so jih
leta 2003 opredelili Združeni narodi).
Skupina SOL ne dovoljuje nezakonitih ali tajnih ravnanj in vedenj, nezakonitih plačil,
poskusov korupcije in favoriziranja za pridobitev ali ohranitev posla ali za
pridobivanje nepoštene prednosti za korporativne dejavnosti.
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2. Načela in smernice

Odnosi s konkurenco in skladnost s
protimonopolnimi predpisi
Skupina SOL trdno verjame v načela prostega trga in konkurence. Poleg tega je
Skupina sprejela Protimonopolni zakonik in Program za zagotavljanje skladnosti, da
bi povečala ozaveščenost in dostopnost protimonopolnih predpisov ter zagotovila, da
vse osebje, ki dela za Skupino, pri opravljanju svojega dela upošteva ta načela.
Skupina je ustanovila tudi poseben »Oddelek za konkurenco«, imenovan za
usklajevanje in spremljanje izvajanja Programa za zagotavljanje skladnosti ter za
sprejemanje in upravljanje morebitnih poročil na to temo.

Varstvo osebnih podatkov
Skupina SOL zagotavlja zaupnost osebnih podatkov, s katerimi razpolaga, in
njihovo pravilno obdelavo. Podatki se uporabljajo izključno za namene, povezane z
izvajanjem dejavnosti, v skladu s sprejetimi varnostnimi ukrepi in veljavnimi
predpisi.

Preglednost računovodskih evidenc
Preglednost, poštenost, jasnost in natančnost morajo biti ključne besede za procese
upravljanja denarnih in računovodskih tokov, ki zagotavljajo pravilnost informacij v
računovodskih izkazih.
Vsaka operacija in transakcija, ki jo opravi bodisi Skupina SOL bodisi vsaka družba v
njenem imenu, mora biti pravilno evidentirana, pooblaščena, preverljiva, zakonita,
dosledna in ustrezna, vedno pa mora biti mogoče preveriti postopek odločitve,
pooblastila in izvedbe.
Za vsako dejavnost morajo biti vedno na voljo ustrezni dokumentarna dokazila za
izvajanje pregledov.

2. Načela in smernice

Etični kodeks

Preprečevanje pranja denarja
Skupina SOL se zavezuje, da bo z vsemi sredstvi preprečila uporabo svojega
ekonomskega in finančnega sistema za pranje denarja, lastno pranje denarja ali
financiranje kakršne koli kriminalne dejavnosti.
Skupina tudi preprečuje vse posle, ki ovirajo pravilno identifikacijo izvora denarja,
blaga in drugih sredstev

Sodelovanje v združenjih, pobudah in prireditvah
Skupina SOL spodbuja sodelovanje v združenjih, pobudah in prireditvah, če je to
združljivo s poklicno dejavnostjo zaposlenega.
Skupina ima zlasti odnose z združenji zainteresiranih strani (npr. Federchimica,
EIGA in druga industrijska združenja), da razvije svoje dejavnosti, opredeli oblike
obojestransko koristnega sodelovanja in uveljavi svoje stališče glede tem skupnega
interesa.
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2. Načela in smernice

Obveznosti zaposlenih in zaveze Skupine SOL pri
uporabi Etičnega kodeksa
Vsi zaposleni v Skupini SOL se morajo do skupine in tretjih oseb vesti lojalno, skrbno
in odgovorno. To zajema:
• uresničevanje ciljev, ki jih je zastavila Skupina in njihovi nadzorniki, s
profesionalno predanostjo, točnostjo in skrbnostjo;
• delo v skladu s korporativnimi postopki ter zakoni in predpisi, ki veljajo v državah, v
katerih delajo;
• poznavanje in spoštovanje načel, opredeljenih v Etičnem kodeksu, in, za tiste, ki
so odgovorni za upravljanje ljudi, zagotavljanje skladnosti njihovega osebja, s da
jim pomagajo pri spoštovanju teh načel
• obveščanje, na podlagi njihovih odgovornosti, tretjih oseb, s katerimi sodelujejo, o
načelih, določenih v Etičnem kodeksu in korporativnih standardih vedenja, za
zagotavljanje skladnosti;
• takojšnje poročanje o vsakršnem pomanjkanju ali morebitnem pomanjkanju
skladnosti z Etičnim kodeksom, s katerim se seznanijo.
Najvišje vodstvo (člani upravnega odbora, generalni direktorji, direktorji),
direktorji korporativnih oddelkov in vsi, ki upravljajo z osebjem, morajo:
• sprejeti vzorno vedenje za vse zaposlene;
• usmeriti vse osebje, naj spoštuje standarde Etičnega kodeksa, spodbujati njegovo
razumevanje in razširjanje;
• skrbno izbrati osebje in dobavitelje, pri čemer morajo upoštevati stopnjo
zanesljivosti glede njihove zmožnosti upoštevanja standardov Etičnega kodeksa;
• dodati etične zahteve kriterijem, ki jih je treba preveriti pri preverjanju in
ocenjevanju zaposlenih, dobaviteljev in izvajalcev.
Za pomoč svojim zaposlenim pri izpolnjevanju njihovih obveznosti se Skupina SOL
zavezuje::
• zagotoviti razširjanje Etičnega kodeksa in ga posodabljati;
• izobraževati zaposlene o načelih in pravilih ravnanja;
• izvajati preglede po poročilih o kršitvah ali morebitnih kršitvah;
• zagotoviti, da ni nihče žrtev diskriminacije ali povračilnih ukrepov zaradi
poročanja o primerih neskladnosti z načeli in pravili ravnanja, navedenimi v
Etičnem kodeksu;
• če se ugotovi kršitev, uporabiti ustrezne sankcije.

3.
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Zaščita delničarjev
Skupina SOL vzdržuje stalen dialog, tudi prek korporativne spletne strani, s
skupnostjo delničarjev, zlasti v skladu z zakoni in predpisi, ki zahtevajo, da ima vsak
vlagatelj in potencialni vlagatelj pravico do enakih informacij za sprejemanje z
naložbami povezanih odločitev.

Pravilno upravljanje »cenovno občutljivih«
informacij
Skupina SOL se zavzema za pregledno zagotavljanje resničnih in hitrih informacij
zunaj družbe.
Skupina spodbuja pravilne informacije, da bi zagotovila, da odločitve institucionalnih
vlagateljev, vključno z delničarji, finančnimi analitiki in donatorji, temeljijo na
poznavanju strateškega pristopa družbe in poslovnih rezultatov.
Komunikacija se izvaja v skladu z merili, določenimi s sklepi Consob (Italijanska
komisija za družbe in borzo), in v skladu z notranjimi postopki na tem področju.

Zloraba notranjih informacij
Direktorji in zaposleni v Skupini SOL, ki se med dodeljenimi odgovornostmi
seznanijo s »cenovno občutljivimi« informacijami, ki niso dostopne javnosti in ki se
neposredno ali posredno nanašajo na obveznice Skupine SOL ali družbe SOL, morajo
z njimi pošteno upravljati.
V zvezi s tem je Skupina SOL sprejela poseben postopek, ki ureja obdelavo in
sporočanje dokumentov in informacij v zvezi z družbo SOL Spa in njenimi
hčerinskimi družbami znotraj in zunaj korporativnega okvira.

Preglednost poslovanja
Za zagotovitev največje preglednosti morajo osebe s strateško pomembnimi
pooblastili v Skupini SOL na način in v rokih, določenih z veljavnimi predpisi, trg
obvestiti o poslovanju z obveznicami SOL ali drugimi vrednostnimi papirji, ki jih izda
Skupina. V zvezi s tem je družba za ureditev tega vidika opredelila »Postopek o
notranjem trgovanju«.
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Zaščita ljudi in enakih možnosti
Skupina SOL ne dopušča nobene oblike diskriminacije, ne glede na fizično stanje,
invalidnost, mnenje, narodnost, etnično skupino, vero, spol, spolno usmerjenost in
spolno identiteto ali katero koli drugo stanje, ki bi lahko povzročilo diskriminacijo.
Skupina SOL zagotavlja skladnost s to zaščito v vseh fazah upravljanja človeških virov,
od pregledovanja do zaposlovanja, usposabljanja, ocenjevanja in plač.
Vsi zaposleni morajo do svojih sodelavcev sprejeti odnos, ki temelji na medsebojnem
spoštovanju ter zaščiti pravic in dostojanstva ljudi.
Skupina preprečuje, onemogoča in obvladuje kakršno koli krivico ali diskriminacijo
na delovnem mestu ter vse druge primere ustrahovanja, nasilja ali nadlegovanja.

Odprtost in udeležba
Skupina SOL se zavezuje, da bo spodbujala razprave in sodelovanje med vsemi
zaposlenimi, pri čemer bo upoštevala talente vseh virov v odprtem okolju sodelovanja.
Odgovorno sodelovanje zaposlenih je potrebno v korporativnih procesih, da bodo
občutili, da so del projekta rasti Skupine SOL, ki bo zagotovil tudi njihov strokovni in
osebni napredek.

Kar najboljše izkoriščanje virov
Skupina SOL se zavezuje, da bo razvijala veščine in kompetence svojih zaposlenih ter
spodbujala njihovo ustvarjalnost, da bo lahko vsak izrazil svoj potencial v skladu s
potrebami organizacije.
Usposabljanje je osnovni dejavnik Skupine, ki se zavezuje združiti korporativne
potrebe po rasti s potrebo po usposabljanju, ki ga izrazijo zaposleni.

Ravnotežje med zasebnim in poklicnim življenjem
Skupina SOL se zavezuje, da bo spodbujala projekte in orodja, ki so koristni za
izboljšanje kakovosti življenja njenih zaposlenih, ter jim pomagala pri usklajevanju
poklicnega in zasebnega življenja. Skupina SOL je prepričana, da je dobro ravnovesje
med zasebnim in poklicnim življenjem ključni motivacijski dejavnik za zaposlene.
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4. Odnosi z zaposlenimi

Navzkrižje interesov
Vsi zaposleni v Skupini SOL se morajo izogibati vsem situacijam in vsem dejavnostim,
ki bi lahko škodile njihovi neodvisni presoji ali ustvarile prednost njim samim,
njihovim odnosom ali znancem na škodo korporativnega interesa.

Zaščita celostne podobe
Podoba in ugled Skupine SOL sta vrednoti, ki ju vsi zaposleni morajo podpirati s
svojim vedenjem v vseh situacijah, ob upoštevanju tehnološkega napredka in
najnovejših razpoložljivih komunikacijskih orodij (družabna omrežja).

Spoštovanje industrijske in intelektualne lastnine
Skupina SOL spodbuja raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki jih izvajajo zaposleni,
vsako v okviru svojih funkcij in odgovornosti. Intelektualno premoženje, ustvarjeno s
to dejavnostjo, je bistveno sredstvo za Skupino.
Vsi zaposleni morajo zagotoviti zaupnost vsega, kar predstavlja industrijsko in
intelektualno lastnino Skupine, vključno s tehničnimi informacijami, pogodbenimi
dokumenti, strokovnim znanjem (vključno z informacijami, znanjem in podatki,
pridobljenimi ali obdelanimi med opravljanjem svojih nalog), patenti in blagovnimi
znamkami.
Prav tako morajo spoštovati zakonske pravice industrijske in intelektualne lastnine
tretjih oseb, pri tem pa se morajo vzdržati nepooblaščene uporabe teh pravic.

Zaupnost informacij
Zaupne informacije, tj. informacije, katerih razširjanje, tudi nehoteno, lahko škoduje
Skupini SOL, so bistveni del korporativnega premoženja in jih je treba ustrezno
zaščititi.
Te informacije morajo upravitelji in zaposleni obdelovati v skladu s korporativnimi
postopki Skupine.

Uporaba korporativnih virov
Vsak zaposleni je odgovoren za pravilno uporabo in zaščito premoženja družbe, tako
materialnega kot nematerialnega, ki mu je dodeljeno, in mora zagotoviti njegovo
uporabo v skladu z interesi Skupine. Prav tako mora v primeru groženj ali škodljivih
dogodkov za Skupino SOL nemudoma obvestiti pristojni oddelek.

Etični kodeks
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Središče pozornosti morajo biti potrebe strank in
pacientov
Skupina SOL svoje dejavnosti osredotoča na izpolnjevanje najboljših in legitimnih
pričakovanj svojih strank in pacientov z zagotavljanjem izdelkov in kakovostnih
storitev po konkurenčnih pogojih v skladu s standardi, določenimi za zaščito
konkurence in trga.
Raziskave in inovacije so temeljne točke politike Skupine SOL za razvoj izdelkov in
storitev, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost, zmanjšujejo vpliv na okolje ter
varujejo zdravje in varnost strank in pacientov.

Obveščanje in komuniciranje s strankami in pacienti
Skupina SOL se zavezuje, da bo zagotovila natančne in resnične informacije o
ponujenih izdelkih in storitvah, da bodo lahko stranke in pacienti sprejemali odločitve
na podlagi obveščenosti in ocene.
Poleg tega Skupina SOL ponuja informacije o značilnostih, funkcijah in tveganjih
ponujenih izdelkov in storitev, da omogoča njihovo informirano in varno uporabo.

Preprečevanje korupcije in boj proti korupciji
Vsak zaposleni mora vzpostaviti zvestovdane odnose s svojimi sodelavci in zlasti s
strankami (tako zasebnimi kot javnimi).
Skupina SOL ne dovoli nobenemu zaposlenemu, neposredno ali posredno, tudi po
nezakonitem pritisku, da ponudi, obljubi ali odobri plačilo denarnih vsot ali
razdelitev kakršnih koli drugih ugodnosti (vključno z darili ali donacijami, razen
komercialnih predmetov, ki so splošno mednarodno sprejeti in zmerne vrednosti),
da bi vplivali na mnenje ali ravnanje katere koli teme, da bi pridobili ali ohranili
poslovne odnose.
Vsaka ponudba, obljuba, koncesija ali donacija mora biti zato izvedena v skladu z
veljavno zakonodajo in korporativnimi postopki ter na noben način ne sme
ustvarjati vtisa nepoštenosti ali nepravičnosti.

Poštenost v pogodbah in trgovinskih odnosih
Skupina SOL svoje dejavnosti izvaja z zagotavljanjem poštene obravnave kupcev.
Zagotavlja tudi poštenost in preglednost poslovnih pogajanj in sprejemanja
pogodbenih obveznosti ter pravilno izpolnjevanje določb pogodb.
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Merila za izbiro
Skupina SOL zagotavlja, da noben potencialni dobavitelj ali partner (svetovalci,
strokovnjaki in drugi zunanji izvajalci), ki izpolnjuje potrebne zahteve, ne bo
prikrajšan za možnost tekmovanja za ponudbo izdelkov ali storitev.
Skupina pri izbiri dobaviteljev in strateških partnerjev ne upošteva le ekonomskih
kriterijev, temveč upošteva tudi tehnične, finančne in organizacijske sposobnosti,
okoljske zahteve ter zdravstvene, varnostne in socialne potrebe delavcev.
Skupina SOL se skuša izogniti situacijam prekomerne odvisnosti od svojih
dobaviteljev in obratno

Merila za upravljanje
Skupina SOL upravlja odnose z dobavitelji in partnerji v skladu z merili
nepristranskosti in poštenosti, lojalnosti in preglednosti.
Za dobavitelje in strateške partnerje morajo zaposleni v Skupini:
• v pogodbo vključiti klavzulo, ki potrjuje, da so videli ta Etični kodeks in da bodo
spoštovali načela, ki jih vsebuje;
• se prepričati, da so vse pristojbine ali zneski, plačani iz kakršnega koli razloga,
ustrezno dokumentirani in so sorazmerni z opravljeno dejavnostjo, obenem pa
upoštevati tudi tržne razmere;
• se prepričati, da ni primerov nezdružljivosti ali navzkrižja interesov.
Če dobavitelj ali partner ne upošteva načel tega Etičnega kodeksa, bo Skupina SOL
uveljavila pravico do prekinitve pogodbenih razmerij in prekinila nadaljnje
sodelovanje.

Zaščita celostne podobe
Podoba Skupine SOL je vrednota, ki jo morajo vsi dobavitelji in partnerji zaščititi s
svojim vedenjem v vseh situacijah, saj s svojim pogostim delom s stranko ali
pacientom prispevajo k izgradnji ugleda Skupine.
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Preglednost odnosov z nadzornimi agencijami in
regulativnimi organi
Skupina SOL se zavezuje, da bo organom, ki nadzorujejo in urejajo njene proizvodne
dejavnosti in storitve za stranke in paciente, zagotovila vse informacije, ki jih
potrebujejo, na izčrpen, popoln, pravilen, ustrezen in hiter način.

Podpora socialnim pobudam
Skupina SOL podpira organe, ustanove in združenja, ki delujejo v skladu z vrednotami
Skupine tako s finančnimi prispevki kot s svojim strokovnim znanjem.
Pri podpori socialnih pobud skupina SOL sledi namenskemu postopku, ki opredeljuje
pravila in postopke za upravljanje donacij, daril in drugih oblik daril.

Preprečevanje korupcije in boj proti korupciji
Skupina SOL ne dovoli nobenemu zaposlenemu ali osebi, ki deluje v imenu Skupine,
da predstavnikom javnih zavodov (državni uradniki in/ali javni uslužbenci) obljublja
ali ponuja, neposredno ali posredno, denar ali druge ugodnosti, ki lahko povzročijo
neupravičene ali nezakonite interese ali koristi za družbo
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Upravljanje Etičnega kodeksa
Vsaka družba skupine SOL mora s sklepom upravnega odbora (ali skupščine
delničarjev) nemudoma sprejeti ta Etični kodeks in imenovati upravitelja za razširjanje
Etičnega kodeksa med različnimi deležniki.
Nadzorni svet matične družbe SOL Spa, ustanovljen v skladu z italijansko
zakonodajno uredbo št. 231 iz leta 2001, mora spodbujati razširjanje Etičnega kodeksa,
zagotavljati njegovo redno posodabljanje ter zbirati in ocenjevati vsa poročila o
kršitvah.

Poznavanje in razširjanje Etičnega kodeksa
Skupina SOL zahteva, da so vsi, za katere velja Etični kodeks, seznanjeni z načeli in
pravili ravnanja, opisanimi v tem dokumentu, in internimi referenčnimi postopki.
Skupina SOL se zavezuje, da bo za Etični kodeks omogočila dostopnost in ga širila
prek:
• ● objav na spletnih straneh različnih družb in na intranetu družbe;
• ● predaje vsakemu skrbniku in zaposlenemu ob imenovanju ali zaposlitvi;
• ● pogodbene obveznosti dobaviteljev in strateških partnerjev, da preberejo
dokument.
Zaposleni bodo deležni usposabljanj in ocenjevanj, da bodo zagotovili dejansko in
učinkovito razširjanje Etičnega kodeksa.
Glede na svoje odgovornosti mora vsak zaposleni tretje osebe, s katerimi dela,
obvestiti o smernicah in pravilih ravnanja, ki jih določa Etični kodeks, in zahtevati
skladnost z njimi.

Pojasnila kodeksa in poročanje o kršitvah
Za zaposlene v skupini SOL je prva kontaktna točka za pojasnila v zvezi s smernicami
ali pravili ravnanja Etičnega kodeksa in njegovo uporabo njihov neposredni vodja.
Vodja lahko ponudi odgovor ali osebo napoti k imenovanemu direktorju v njenem
podjetju ali neposredno k nadzornemu svetu družbe SOL Spa.
Vsaka oseba, ki ugotovi neskladnost ali morebitno neupoštevanje načel ali pravil
ravnanja tega Etičnega kodeksa s strani katere koli osebe, ki je predmet kodeksa, mora
to nemudoma prijaviti z elektronskim sporočilom na naslov odv@solgroup.com
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Če se prijave nanašajo na teme, obravnavane v Etičnem kodeksu, vendar jih urejajo
drugi kodeksi (npr. protimonopolno pravo), se morajo obrniti na službe, določene v
teh dokumentih.
Skupina SOL tiste, ki v dobri veri prijavijo neskladnost, ščiti pred kakršnimi koli
povračilnimi ukrepi, diskriminacijo ali kaznovanjem, pri čemer zagotavlja največjo
zaupnost, razen zakonskih obveznosti.

Disciplinski sistem
Neupoštevanje ali izrecna kršitev načel ali pravil ravnanja iz Etičnega kodeksa s strani
zaposlenega pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in se kaznuje z
disciplinskim postopkom.
Sankcije se bodo uporabljale v skladu z določbami pogodbe o zaposlitvi in zakoni o tej
zadevi, ki veljajo v posamezni državi, in bodo sorazmerne z resnostjo dejstev.
Za preiskovanje prekrškov, sprožitev in vodenje disciplinskih postopkov in uporabo
sankcij so odgovorni v ta namen imenovani oddelki družbe.

Prva izdaja Etičnega kodeksa je bila sprejeta 1. januarja 2006.
To izdajo Kodeksa je 14. septembra 2017 odobril upravni odbor družbe SOL Spa.
Etični kodeks je temeljni element in sestavni del modela organizacije, upravljanja in nadzora, ki so ga sprejele
nekatere italijanske družbe Skupine v skladu z italijansko zakonodajno uredbo št. 231 iz leta 2001.
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