Korrupcióellenes Politika – OKTAL PHARMA CSOPORT

Áttekintés
A vesztegetés minden formája minden helyzetben törvénytelen és tilos.
Vesztegetés bármilyen olyan előny ígérete, felajánlása vagy adása, amely nem megfelelő módon befolyásolja
egy kormánytisztviselő vagy más személy hivatalos döntését indokolatlan juttatás vagy előny elnyerése vagy
megszerzése érdekében egy egyén vagy emberek egymáshoz kapcsolódó csoportja számára.
Ez a Korrupcióellenes Politika (a „Politika”) kifejezetten tiltja a korrupció minden formáját minden üzleti
kapcsolatban, legyen az a kormányzati vagy a magánszektorban.
Ez a Politika különösen tiltja bármilyen előny felajánlását, ígérését vagy adását, akár közvetlenül, akár közvetve
(harmadik személyen keresztül) egy kormánytisztviselőnek vagy bármilyen más egyénnek (akár
kormánytisztviselő, akár nem) azért, hogy őt helytelen cselekvésre vegyék rá.
Különös gondossággal kell eljárni közvetlenül vagy közvetve a kormánytisztviselőkkel kapcsolatban, akik
körébe beletartoznak az állami tulajdonú vállalatok és a közszféra munkavállalói.
Az ellen, aki megszegi ezt a Politikát, fegyelmi intézkedést alkalmazunk, beleértve, de nem kizárólagosan a
munkaviszony vagy az üzleti kapcsolat megszüntetését, és a hatóságoknak való bejelentést az esetleges büntető és
polgári eljárások és következmények céljából.

1. A Politika hatálya alá tartozó személyek
Ez a Politika az Oktal Pharma Csoportba tartozó cégek kötelezettségvállalásait támogatja: Oktal Pharma d.o.o. Zagreb
(OPH Zagreb) és annak valamennyi kapcsolt vállalkozása, annak érdekében, hogy azok üzleti műveletei összhangban
legyenek a legmagasabb etikai és jogi normákkal.
Ez a Politika vonatkozik az Oktal Pharma Csoport: az Oktal Pharma d.o.o. Zagreb (OPH Zagreb) és annak valamennyi
kapcsolt vállalkozása munkavállalóira, igazgatóira, tisztségviselőire, részvényeseire, vezetőire, és bármilyen harmadik
fél közvetítőre, aki segítséget nyújt vagy üzleti tevékenységet végez a Társaság nevében (a továbbiakban együtt:
„Egyének”).
A jelen Politika alkalmazásában a „kapcsolt vállalkozás” jelent bármilyen jogi személyt, amelyben az OPF Zagreb vagy
annak kapcsolt vállalkozása közvetlenül vagy közvetve többségi tulajdonnal vagy irányítással rendelkezik bármely
országban.
2. A Politika
Tilos:
• MIT: bármilyen előnyt ígérni, felkínálni, fizetni, adni vagy engedélyezni, mint például:
pénz, ajándék, jótékonysági hozzájárulások, vendéglátás, étkezés, utazás, kedvezmények, áruk,
szolgáltatások, munkahely rokonok számára, bizalmas információ és a vesztegetés más módja;
• HOGYAN: közvetlenül vagy közvetve (harmadik személyen keresztül);
• KINEK: bármilyen kormánytisztviselőnek vagy bármely más egyénnek (akár kormánytisztviselő, akár
nem)
• MILYEN OKBÓL: üzleti tevékenység vagy hatósági határozat kimenetelének a befolyásolása érdekében
vagy helytelen/jogellenes magatartásra ösztönzés érdekében;
• MILYEN CÉLLAL: indokolatlan üzleti előny szerzése vagy elnyerése és/vagy üzlet megszerzése vagy
megtartása
Ez a tilalom attól függetlenül érvényes, hogy a fizetést kenőpénznek, ügymenetkönnyítő vagy gyorsító
fizetésnek hívják, és kifejezetten magában foglalja előny adását bármilyen harmadik személynek,
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miközben az egyén tudja vagy tudatában van annak, hogy nagy a harmadik fél nagy valószínűséggel a
jelen Politika által tiltott előnyt kínál, ígér vagy biztosít.
3. Legfontosabb meghatározások
Előny (bármilyen érték) – Bármilyen, tág értelemben vett, kézzel fogható vagy immateriális érték bármilyen formában,
beleértve többek között a készpénzt, készpénz egyenértékeseket (kölcsönök, ösztöndíjak, ajándékkártyák,
ajándékutalványok és termékkedvezmények), ajándékokat, jótékonysági hozzájárulást, utazást, szállást, étkezést,
utazásokat, kedvezményeket, árut, szolgáltatásokat, munkát a rokonoknak, bizalmas információt, és minden egyéb
értékkel bíró dolgot, amely kenőpénznek tekinthető.
Kormánytisztviselő – jelent bármilyen állami vagy választott tisztségviselőt, tisztviselőt, alkalmazottat vagy az alábbiak
nevében eljáró személyt:
• nemzeti, tartományi vagy helyi kormányzat,
• állami tulajdonú vagy állami ellenőrzés alatti cég,
• nemzetközi közjogi szervezet,
• politikai párt.
Ilyenek többek között, de nem kizárólag: a kormányzati engedélyek, jóváhagyások vagy licencek kibocsátói, az
állami tulajdonú kórházak / megyei vagy városi tulajdonban lévő kórházak, megyei vagy városi tulajdonban lévő
gyógyszertárak vezetői és az általuk alkalmazott egészségügyi szakemberek, az állami / megyei / városi tulajdonú
cégek munkavállalói, vámtisztviselők, adóügyi tisztviselők, az igazságszolgáltatás tisztviselők és tisztségviselők és
a külföldi kormányok képviselői.
Egészségügyi szakemberek (ESZ) – Olyan személyek, akik egészségügyi képzettséggel kórházak, gyógyszertárak,
egészségügyi központok, stb. alkalmazottaiként szakértelemmel rendelkeznek, és akik egészségügyi ellátást nyújtanak
egyéneknek, függetlenül attól, hogy állami vagy magánintézményben dolgoznak.
A kormányzati intézményekben dolgozó egészségügyi szakemberek Kormánytisztviselőnek minősülnek.
Üzleti Partner – Bármilyen természetes vagy jogi személy, akivel a Társaság üzleti kapcsolatot létesít. A jelen Politika
alkalmazásában a Csoporton belüli más cégek és azok alkalmazottai nem minősülnek üzleti partnernek.
Harmadik fél – Bármilyen, a Társaság által igénybe vett természetes vagy jogi személy, aki a Társaság nevében
várhatóan Kormánytisztviselőkkel kerül kapcsolatba. Ide tartoznak többek között az ügynökök, közvetítők, tanácsadók,
szakértők, képviselők, ügyvédek és könyvelők.
4. Könyvek és Nyilvántartások
A Társaság megköveteli megfelelő belső számviteli kontrollok rendszerének fenntartását, és az egyénekkel szemben
elvárás, hogy minden ügyletet bejelentsenek és tisztességesen, pontosan és kellő részletességgel tüntessenek fel a
Társaság könyveiben és nyilvántartásaiban. A könyvek és nyilvántartások nem tartalmazhatnak semmilyen hamis vagy
félrevezető információt vagy bejegyzést, és a tranzakciók soha nem minősíthetők tévesen a számlák, osztályok vagy
számviteli időszakok tekintetében. Az összes tranzakciót alátámasztó dokumentációnak pontosnak, megfelelőnek és
észszerűen részletezettnek kell lennie, és azokat a Társaság nyilvántartásaira és információ-kezelési szabályzataira
vonatkozó politikákkal összhangban kell tárolni.
5. Ajándékok és üzleti vendéglátás
Az üzleti döntéseknek a tisztességes verseny elvein kell alapulnia. Ajándékok vagy üzleti vendéglátás elfogadása olyan
benyomást kelthet, hogy az üzleti döntéseket egyéb tényezők is befolyásolják. Ajándék vagy üzleti vendéglátás soha
nem kínálható vagy fogadható el helytelen célokra.
A Társaság üzleti termékeinek vagy szolgáltatásainak reklámozásával vagy bemutatásával közvetlenül kapcsolatos
ráfordítások elfogadhatók lehetnek, ha észszerűek és nem helytelen és/vagy jogtalan előny biztosítását célozzák.
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Azonban semmit sem szabad ígérni, felkínálni, fizetni, adni vagy jóváhagyni Kormánytisztviselőnek vagy bármely más
személynek, ha az észszerűen kísérletnek tekinthető arra, hogy egy munka megszerzése vagy megtartása céljából
példátlan üzleti előny érdekében befolyást gyakoroljon vagy ha hátrányosan érintené a Társaság hírnevét.
Az ezen Politika mögött meghúzódó alapelveket a Kormánytisztviselőnek vagy bármilyen más harmadik személynek
adott dolog pénzben kifejezett értékétől függetlenül kell követni.
Ajándékok:
•

Pénz és pénz egyenértékesek, függetlenül a pénzbeli értéktől, ellentételezés (díj) nélkül adott vagy
elfogadott jogok és szolgáltatások, vagy kölcsönösség elvárása.

Üzleti vendéglátás – magában foglalja az üzleti vendéglátást és az Egészségügyi Szakember utazásának támogatását.
•

Reprezentáció
o Üzleti jellegű szórakozás Kormánytisztviselők, Egészségügyi Szakemberek és Üzleti Partnerek
számára étkezés, italok, fogadások és céges rendezvények formájában.

•

Egészségügyi Szakember utazása
o Egészségügyi Szakembereknek szakmai képzésének támogatása regisztrációs költségek, szállás,
közlekedés, stb. formájában, amik mind az Egészségügyi Szakembereknek az egészségügyi
szakmai kongresszusokra való utazásához kapcsolódnak az országban és külföldön.

Az Ajándékoknak és Üzleti Vendéglátásnak meg kell felelniük a következőknek:
•

Legyenek összhangban minden törvénnyel és rendelettel, valamint a Társaság belső előírásaival;

•

Legyenek összhangban a Társaság üzleti érdekeivel;

•

Legyenek összhangban a szokásos üzleti gyakorlattal;

•

Ne legyenek túlzottak a helyi vagy iparági normák szerint;

•

Nem lehetnek készpénz vagy készpénz egyenértékes formában, függetlenül az összegtől vagy a kapó
féltől;

•

Ritkán forduljanak elő;

•

Viszonosság elvárása nélkül adják vagy fogadják el;

•

Megfelelően, pontosan és észszerűen részletes dokumentációval kell rögzíteni.

Az ajándékok és az üzleti vendéglátás költségeinek engedélyezési eljárását a Társaság belső előírásainak megfelelően
kell lefolytatni.
Az alkalmazottak nem használhatnak személyes erőforrásokat vagy harmadik feleket, hogy megkerüljék a jelen
Politikában meghatározott követelményeket.
5. Adományok
Társadalmilag felelős jogi személyként a Társaság a nyeresége egy részét humanitárius, kulturális és egyéb
általánosan hasznos célokra adományozza, szem előtt tartva a társadalmi felelősséget, és azokat az erkölcsi és
szakmai etikai elveket, amiket képvisel.
Az adományokat a kapó fél részéről a Társasággal szembeni bármilyen múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli
kötelezettségvállalás nélkül kell megtenni, és nem jelenthetnek kifejezett vagy vélelmezett szándékot arra, hogy üzleti
kapcsolatot szerezzenek vagy tartsanak fenn az adományozó és a kapó fél és/vagy az adományozó és olyan személy
között, aki alkalmazottként, tagként vagy a kapó félnél az üzleti tevékenység végzésére megfelelően kineveztek vagy
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aki közvetlenül vagy közvetve bármilyen az adomány kapójának tevékenységéhez kapcsolódó üzleti tevékenységet
végez, továbbá nem célozhatja semmilyen üzleti előny megszerzését az adományozó számára.
Az adományokkal kapcsolatos döntéseket a Társaság belső szabályzataiban meghatározott eljárással összhangban
kell meghozni.
7. Szerződéses kapcsolat létrehozása Üzleti Partnerrel vagy harmadik féllel
A Társaság nem kezd és nem folytat üzleti tevékenységet Üzleti Partnerrel vagy harmadik személlyel, ha a Társaság
úgy véli, hogy jelentős a kockázata annak, hogy az Üzleti Partner és / vagy a harmadik fél megsérti a korrupcióellenes
törvényeket vagy a jelen Politikában meghatározott tilalmakat.
Mielőtt üzleti kapcsolat létesítenek bármilyen Üzleti Partnerrel / harmadik féllel, le kell folytatni az Üzleti Partner /
harmadik fél ellenőrzési és jóváhagyási folyamatát a Társaságnak az Üzleti Partnerek / harmadik felek ellenőrzésére és
kiválasztására vonatkozó belső eljárásával összhangban.
8. Munkavállalók együttműködése, képzése és tanúsítása
A Társaság elkötelezettsége a magas színvonalú etikus üzleti magatartás iránt függ minden Egyéntől, akire ez a Politika
vonatkozik. Ebből a célból a Társaság elvárja minden Egyéntől, hogy tartsa be ezt a Szabályzatot, adott esetben
vegyen részt képzésen és kérésre írásban tanúsítsa a jelen Politikának való megfelelését.
A Társaság időről időre kérheti az Egyén segítségét a jelen Politika végrehajtásához, amely esetben elvárt, hogy az
Egyén teljeskörű támogatást és együttműködést nyújtson. Önmagában a teljes, átfogó és őszinte együttműködés
bármilyen elmaradása a jelen Politika megsértését jelenti.
Az Egyének munkaköri feladataitól függően a Társaság kötelezheti őket, hogy vegyenek részt a jelen Politikával
kapcsolatos képzésen, tekintettel arra, hogy az ilyen képzés gyakori az e politika végrehajtásához és összhangban van
a széles körben követett korrupcióellenes legjobb gyakorlatokkal.
A képzéshez hasonlóan a Társaság előírhatja az Egyéneknek, hogy rendszeresen megerősítsék azt, hogy tisztában
vannak ezzel a Politikával és az üzleti tevékenységet azzal összhangban végzik. A cégek általában az alkalmazottak
tanúsítási eljárását alkalmazzák a korrupcióellenes politikáknak való megfelelés igazolására, és a Társaság ugyanezt
teszi.
Amikor a Társaság arra kéri az Egyéneket, hogy képzésen vegyenek részt vagy hogy igazolást nyújtsanak be, ez nem
jelenti azt, hogy megsértették vagy gyaníthatóan megsértik ezt a Politikát vagy bármilyen korrupcióellenes törvényt. Ez
egyszerűen azt jelenti, hogy a Társaság minden tőle telhetőt megtesz a korrupcióellenes törvényeknek való megfelelés
biztosítása érdekében.
9. A Politika betartásának ellenőrzése
A Társaság időszakos ellenőrzéseket végez, hogy biztosítsa a jelen Politika betartását és hogy éves jelentést nyújtson
be az Oktal Pharma Zagreb d.o.o. Igazgatóságának az ilyen ellenőrzések eredményéről, beleértve az esetleges
fegyelmi és egyéb javító intézkedéseket abban az esetben, ha a jelen Politika megsértését észlelték.
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