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1. Įžanga
1.1. Prielaidos ir paskirtis
„ICA Gruppen“ (toliau – ICA) yra ir turi būti suvokiama kaip atsakinga bei pažangi bendrovė etikos ir
socialinės atsakomybės klausimų srityje.
Šios verslo etikos politika ir jos įgyvendinimo gairės yra pagrįstos nuostata, kad ICA veikia ne tik
pelningai, bet ir etiškai. ICA kultūra grindžiama atsakomybe, pasitikėjimu ir aukšto lygio profesionalumu.
1.2. Taikymo sritis
Ši verslo etikos politika taikoma visoms „ICA Gruppen“ priklausančioms bendrovėms.
1.3. Viešinimas ir įgyvendinimas
Po to, kai kartą per metus šią politiką patvirtina direktorių valdyba, jos tekstą Teisės skyrius paskelbia
įmonių grupės intranete.
Už šios politikos įgyvendinimą ir jos laikymąsi atsako ICA priklausančių bendrovių generaliniai
direktoriai.

2. Verslo etika
2.1. Įstatymai ir etikos gairės
Vykdydama savo veiklą, ICA laikosi jos veiklai taikomų įstatymų ir taisyklių, kaip antai galiojančių
reglamentų, bendrųjų gairių, sektoriaus praktikų, bendrai priimtų praktikų ir vidinių taisyklių reikalavimų.
Užtikrindama etišką verslą, ICA remia Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą (angl. United Nations Global
Compact), Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir vadovaujasi Švedijos kovos su korupcija
instituto išleistu Verslo kodeksu.1
2.2. Korupcija ir kyšiai
Visiems ICA darbuotojams draudžiama naudotis savo padėtimi siekiant bendrovės, bendradarbiavimo
partnerių arba klientų sąskaita gauti naudos sau ir (arba) artimiems giminaičiams. ICA netoleruoja jokių
korupcijos, kyšininkavimo arba neetiškos verslo praktikos formų. Tiek ICA darbuotojams, tiek ir jos
bendradarbiavimo partnerių darbuotojams draudžiama duoti, žadėti ar siūlyti arba atitinkamai priimti,
sutikti su pažadu duoti arba prašyti duoti kyšius ar kitą nepagrįstą atlygį.
2.3. Interesų konfliktai
Priimdami sprendimus, ICA darbuotojai veikia nepriklausomai ir kelia pasitikėjimą. Visi ICA darbuotojai
atsako už tai, kad jų priimami sprendimai būtų objektyvūs, ir kad būtų išvengta jų privačių interesų ir
bendrovės interesų konfliktų.
2.4. Konkurencijos įstatymai
Konkurencijos įstatymų paskirtis – užtikrinti sąžiningą konkurenciją taip, kad ji būtų naudinga visoms
rinkos šalims. ICA laikosi galiojančių konkurencijos įstatymų.
2.5. Atvirumas ir pažeidimai
ICA pateisina visuomenės lūkesčius dėl skaidrumo ir sąžiningumo. Apie visus pažeidimus darbuotojai
gali anonimiškai pranešti per ICA demaskuojamojo informavimo liniją.

Kodeksas, reglamentuojantis dovanų, atsilyginimo ir kito atlygio davimo bei ėmimo verslo bendruomenėje klausimus,
kurį tvarko Švedijos Kovos su korupcija institutas (IMM) (www.institutetmotmutor.se/fragor-svar).
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3. Vaidmenys ir atsakomybė
Kiekvienas „ICA Gruppen“ vadovybės komandos (toliau – IVK) narys atsako už tai, kad jam priskirtose
atsakomybės srityse būtų užtikrinta, jog ICA ūkinė veikla būtų vykdoma vadovaujantis šia politika ir
susijusiomis gairėmis.
Kiekvienas vadovas atsako už tai, kad jo darbuotojai būtų supažindinti su šia politika ir gairėmis.
Kiekvieno darbuotojo pareiga – veikti vadovaujantis šiais reglamentuojančiais dokumentais ir taip
prisidėti prie tvirtos verslo etikos kultūros ir puikaus verslo etikos išmanymo. Asmenims, nesilaikantiems
šios politikos ir jos įgyvendinimo gairių gali būti taikomos drausminio pobūdžio priemonės, kurios,
priklausomai nuo aplinkybių, gali siekti ir atleidimą iš darbo.
ICA įsteigs Tvarumo komitetą, kurio pareigos įtvirtintos Bendrovių valdymo kodekse išdėstytuose
nurodymuose dėl valdybos pareigos parengti pagrindinius principus dėl bendrovės vaidmens
visuomenėje. Be visų kitų pareigų, komitetas parengs verslo etikos ir tvarumo politikas, nustatys
bendrovės tvarumo ataskaitų (metinių ir ketvirtinių) teikimo tvarką bei stebės bendrovės darbą verslo
etikos ir tvarumo srityje. Už naujų Verslo etikos politikos versijų patvirtinimą yra atsakinga „ICA
Gruppen“ direktorių valdyba.

4. Išimčių valdymas
Išimtis iš šios Politikos tvirtina „ICA Gruppen“ direktorių valdyba.

5. Atitikties užtikrinimas
Atitikties ICA verslo etikos politikai užtikrinimo veiksmus stebės „ICA Gruppen“ tvarumo darbo grupė,
kuri teiks IVK ir direktorių valdybai darbo grupės nuomonę šiais klausimais, įskaitant pranešimus apie
bet kokius šios politikos nesilaikymo atvejus.

6. Kasmetinis peržiūrėjimas
Teisė skyriaus vadovas kasmet peržiūri šią Politiką ir pateikia ją valdybai tvirtinti.

