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Úvod
Ve společnosti Algeco jsme se zavázali jednat podle nejvyšších standardů obchodního chování, abychom
si dokázali zachovat důvěru a respekt svých zákazníků, akcionářů, ostatních zainteresovaných osob i širší
komunity. Společnost Algeco v tomto duchu zakládá své vztahy s dodavateli na zákonném, spravedlivém
a etickém obchodním chování a postupech. Očekáváme, že naši dodavatelé budou při veškerém jednání
s námi dodržovat platné požadavky zákonů a předpisů.
Kodex chování dodavatelů společnosti Algeco (dále jen „Kodex chování“) je zveřejněn, aby naši dodavatelé
chápali závazek, očekávání a požadavky společnosti Algeco na přijatelné obchodní chování a postupy.
Kodex chování si pečlivě projděte se svými zaměstnanci, dodavateli, agenty i zástupci. Kodex chování se
vztahuje na všechny dodavatele, kteří společnosti Algeco a jejím dceřiným společnostem, joint venture
společnostem, divizím a/nebo přidruženým společnostem poskytují produkty nebo služby. Společnost
Algeco po dodavatelích a jejich zaměstnancích jako podmínku obchodního styku vyžaduje, aby se zavázali
Kodex chování dodržovat bez výjimek. Od dodavatelů se také očekává, že budou dodržovat všechny další
platné zásady přidružených společností Algeco v místních jurisdikcích. Je nepravděpodobné, že by byl
Kodex chování v rozporu s místními zákony nebo předpisy. V případě konfliktu je však třeba vždy
dodržovat místní zákony a/nebo předpisy.
Standardy Kodexu chování ustanovení právní dohody nebo smlouvy mezi dodavatelem a společností
Algeco nenahrazují, ale doplňují.
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Pracovní a lidská práva
Společnost Algeco očekává, že budou její dodavatelé vykonávat obchodní aktivity v souladu se základními
lidskými právy a budou je podporovat. Pro dodavatele se sídlem v Čínské lidové republice nebo podléhající
jejím zákonům (zákony ČLR) jsou tato lidská práva určena v souladu se zákony ČLR.
Zákaz využívání dětské práce
Dodavatelé musí vždy dodržovat minimální věkovou hranici k práci, jak je definována v zákonech a/nebo
předpisech dané země, a příslušné normy Mezinárodní organizace práce (MOP). Za žádný okolností nesmí
dodavatel dovolit, aby mladí pracovníci vykonávali práci, při které by byli vystaveni psychickému,
fyzickému, společenskému nebo morálnímu nebezpečí či újmě nebo která by nevhodně narušila jejich
vzdělávací vývoj.
Zákaz všech podob nucené nebo povinné práce
Společnost Algeco je odhodlána porozumět všem potenciálním moderním rizikům otroctví souvisejícím
s jejím podnikáním a zavést opatření, jež zajistí, že v obchodním ani dodavatelském řetězci společnosti
Algeco nebude docházet k otroctví ani obchodování s lidmi.
Dodavatelé se nesmí za žádných okolností účastnit obchodování s lidmi, využívat nucenou,
nedobrovolnou ani otrockou práci ani nakupovat materiály nebo služby od společností, které nucenou,
nedobrovolnou nebo otrockou práci využívají.
Odměňování
Dodavatelé musí zajistit, aby byla pracovní doba, mzdy a benefity v souladu s právními a oborovými
normami, včetně předpisů týkajících se minimální mzdy, přesčasů, povinných benefitů a dalších aspektů
odměňování.
Zdraví a bezpečnost
Dodavatelé musí pracovníkům zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí v souladu se všemi
platnými zákony, předpisy a normami o zdraví a bezpečnosti. Dodavatelé musí dodržovat zásady ochrany
zdraví a bezpečnosti společnosti Algeco v aktuální podobě a v souladu s těmito zásadami musí hlásit
všechny incidenty týkající se zdraví a bezpečnosti. Dodavatelé musí zavést preventivní opatření za účelem
předcházení nehodám a minimalizace vystavení zdravotnímu riziku. Společnost Algeco bere porušení
zákonů, předpisů a norem o ochraně zdraví a bezpečnosti vážně a v případě nedodržování těchto zákonů,
předpisů a norem může s dodavatelem ukončit vztah.
Životní prostředí
Od dodavatelů se očekává, že budou vykonávat svou činnost takovým způsobem, který má minimální
dopad na přírodní zdroje a který chrání životní prostředí, zákazníky i zaměstnance. Dodavatelé musí
zajistit, aby byl jejich provoz v souladu se zákony a předpisy na ochranu životního prostředí.
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Etika a dodržování předpisů
Dary a odměny
Dodavatelé si musí si přečíst a dodržovat zásady darů a volnočasových aktivit společnosti Algeco, které
jsou k dispozici na webu www.algeco.com, a také obdobné zásady místního subjektu Algeco, se kterým
dodavatelé vstupují do obchodního styku.
Boj proti úplatkům a korupci
Dodavatelé si musí si přečíst a dodržovat zásady boje proti úplatkům a korupci společnosti Algeco, které
jsou k dispozici na webu www.algeco.com, a také obdobné zásady místního subjektu Algeco, se kterým
dodavatelé vstupují do obchodního styku.
Střet zájmů
Dodavatelé se musí při obchodování se společností Algeco vyhnout všem střetům zájmů a situacím, které
vyvolávají zdání potenciálního střetu zájmů. Dodavatelé nesmí vstupovat do žádných transakcí se
zaměstnanci společnosti Algeco, které by mohly potenciálně vyvolat střet zájmů. Dodavatelé musí
okamžitě hlásit všechny situace potenciálních nebo zjevných střetů mezi svými zájmy a zájmy společnosti
Algeco.
Důvěrné údaje a ochrana osobních údajů
Správná manipulace s důvěrnými údaji je pro úspěch společnosti Algeco i jejích dodavatelů klíčová. Mezi
důvěrné údaje patří všechny neveřejné informace, které mohou v případě zveřejnění přinést prospěch
konkurentům nebo poškodit společnost Algeco či její zákazníky. Během vykonávání práce pro společnost
Algeco mohou mít dodavatelé přístup k proprietárním a/nebo důvěrným údajům. Dodavatelé musí
udržovat důvěrnost takových údajů, které jim byly svěřeny, a chránit všechny informace, elektronická
data, duševní vlastnictví, návrhy a technologie společnosti Algeco pomocí vhodných opatření a se stejnou
péčí, kterou dodavatel věnuje svým vlastním proprietárním a důvěrným údajům. Dodavatelé nesmí bez
předchozího písemného souhlasu společnosti Algeco tyto údaje předat žádné jiné osobě, leda by toto
předání bylo požadováno zákonem. Každé předání důvěrných údajů musí být provedeno takovým
způsobem, který zabezpečuje a chrání vlastnická práva společnosti Algeco a jejích dodavatelů. Dodavatelé
mohou dostávat důvěrné údaje společnosti Algeco pouze v souladu se smlouvou o zachování mlčenlivosti
a musí dodržovat své povinnosti údaje nevyužívat jinak, než je ve smlouvě povoleno, a chránit údaje před
zneužitím a neoprávněným předáním. Dodavatelé musí dodržovat práva duševního vlastnictví společnosti
Algeco a nesmějí používat ochranné známky, obrázky, patentované technologie ani jiné materiály
společnosti Algeco a jejích přidružených a dceřiných společností, včetně materiálů třetích stran, pokud
k tomu nemají výslovné písemné svolení společnosti Algeco. Pokud se dodavatel dozví o skutečném nebo
možném neoprávněném předání údajů společnosti Algeco, je třeba to okamžitě nahlásit oddělení práva
a rizika společnosti Algeco.
Dodavatelé musí vykonávat obchodní činnost takovým způsobem, který je v souladu se všemi platnými
zákony a předpisy na ochranu osobních údajů.
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Státní a obchodní tajemství
Dodavatelé nesmí přímo ani nepřímo neoprávněně žádat, získávat ani jménem společnosti Algeco
používat žádné údaje žádné jiné osoby, asociace, firmy, korporace, státního ani jiného subjektu, které jsou
tajné, důvěrné, proprietární, utajované pro účely národní bezpečnosti nebo státního zájmu, nebo citlivé
údaje týkající se státních zakázek (např. informace o výběru dodavatele) ani žádné jiné údaje, které mohou
pro společnost Algeco znamenat nelegální nebo nespravedlivou výhodu, ani je společnosti neoprávněně
sdělovat.
Přesné účetní záznamy
Dodavatelé musí vést přesné účetní a obchodní záznamy v souladu se všemi platnými zákony, předpisy
a obecně přijímanými účetními postupy. Dodavatelé musí přesně dokumentovat všechny transakce
týkající se obchodního styku se společností Algeco.
Antimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže
Společnost Algeco v každé jurisdikci, kde působí, striktně dodržuje požadavky antimonopolních zákonů
a zákonů na ochranu hospodářské soutěže a vyžaduje od svých dodavatelů, aby tyto zákony a předpisy
vždy dodržovali.
Dodržování vývozních zákonů
Společnost Algeco dodržuje všechny platné zákony a předpisy týkající se embarg a sankcí a od dodavatelů
očekává, že je budou dodržovat také. Společnost Algeco svým dodavatelům přísně zakazuje přímo
i nepřímo vstupovat do transakcí s osobami, subjekty a zeměmi na černé listině. Dodavatelé navíc nesmějí
přímo ani nepřímo společnosti Algeco dodávat žádný materiál ani služby ze země ani prostřednictvím
osoby nebo subjektu, které podléhají embargům a/nebo sankcím, které omezují transakce s konkrétními
zahraničními subjekty, osobami nebo zeměmi.
V zájmu zajištění souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se embarg a sankcí musí
dodavatelé zavést postupy náležité péče s ohledem na soulad s předpisy a v rámci nich kontrolovat
zaměstnance, zákazníky, dodavatele, prodejce, zástupce a další obchodně zainteresované strany, včetně
všech stran v každé transakci, kam patří i banky, pojišťovny atd.
Dodržování smluv
Dodavatelé nesmějí porušovat žádné platné smlouvy, včetně pracovních smluv, smluv o poradenství,
smluv o zachování mlčenlivosti a licencí na technologie, pokud by takové porušení mohlo představovat
záminku pro právní nárok vůči společnosti Algeco.
Dotazy novinářů
Dodavatelé před médii nesmí vystupovat jménem společnosti Algeco, pokud k tomu nemají výslovné
písemné svolení. Dodavatelé musí okamžitě směrovat všechny otázky médií na ředitele korporátní
komunikace společnosti Algeco.
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Dodržování zákonů, pravidel a předpisů
Dodavatelé společnosti Algeco musí dodržovat zákony, pravidla, předpisy a všechny zásady společnosti
Algeco na územích, kde působí. Od dodavatelů se také očekává, že budou znát obchodní postupy svých
dodavatelů a subdodavatelů a zajistí jejich provoz v souladu s Kodexem chování. Společnost Algeco může
ukončit svůj vztah s dodavateli, kteří Kodex chování nedodržují.
Hlášení nedodržení povinností
Zde popsané standardy chování jsou pro další úspěch vztahů společnosti Algeco s dodavateli klíčové.
Každý dodavatel může směrovat otázky nebo komentáře ke Kodexu chování generálnímu právnímu
poradci skupiny.
Nedodržení Kodexu chování dodavatele společnosti Algeco lze důvěrně nahlásit kliknutím na odkaz
http://algeco.ethicspoint.com nebo telefonicky na níže uvedeném telefonním čísle:
Země
Bezplatné telefonní číslo*
Rakousko
0-800-200-288
Austrálie
1-800-139957
Belgie
0800-1-1991
Čína
400-999-4530
Česká republika
800-144-075
Finsko
0800-9-15946
Francie
0800-917075
Německo
0800-183-8239
Maďarsko
06-800-20808
Itálie
800-797458
Nizozemsko
0800-022-9111
Nový Zéland
000-911
Polsko
0-0-800-1510052
Portugalsko
800-800-128
Rumunsko
0808-03-4288
Rusko (Petrohrad)
363-2400
Rusko (Moskva)
363-2400
Rusko (^ označuje druhý oznamovací tón) 8^10-800-110-1011
Slovinsko
704-526-1128
Španělsko
900-94-1030
Švédsko
020-799-111
Velká Británie
0808-234-7287
Spojené státy americké
1-855-247-3142
* Pokud jste k tomu po vytočení čísla pro danou zemi vyzváni, vytočte 844 762 5487.

4151-8262-5569, v. 1

