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Hiszünk az etikus magatartásban
A Csoport az etikus magatartás alapelveinek elkötelezett híve, a Csoport egyik alapvető értéke az
integritás és az üzleti őszinteség és az ezzel kapcsolatos példamutató eljárás.
A Csoport munkatársai vállalják, hogy jelentik az esetleges összeférhetetlen helyzeteket, mindenkivel
tisztességesen bánnak, elkerülik az etikátlan vagy kompromittáló helyzeteket és azok látszatát, minden
embert tisztelettel és előzékenyen kezelnek, fajtól, vallástól, nemtől, szexuális irányultságtól, családi
állapottól, fogyatékosságtól, életkortól vagy származástól függetlenül, valamint a személyes integritás,
az őszinte és a becsületes eljárás legmagasabb szintjét alkalmazzák minden tevékenységük során a
bizalom elnyerése érdekében.
A jogi megfelelésbe, és a hosszú távú, mindkét fél számára előnyös kapcsolatokba fektetünk
A NEPI Rockcastle Csoport (a továbbiakban: Csoport) globális tevékenysége olyan területeket ölel fel,
amelyekre a különféle jogszabályi előírások széles skálája vonatkozik különböző joghatóságok alatt,
ezért az integritásnak, a jogi és etikai keretek betartásának rendkívül nagy figyelmet szentelünk.
A Csoport átfogó megfelelési keretrendszert vezetett be, és meghatározta a Csoport valamennyi tagja
által alkalmazandó egységes szabályokat és eljárásokat, és elkötelezettek vagyunk, hogy üzleti
tevékenységünket jogszerűen és megfelelési kötelezettségeink teljesítésével folytassuk. A Csoport
munkatársainak napi tevékenységük során be kell tartaniuk valamennyi alkalmazandó jogszabályt és
vállalati irányelvet.
A Csoport elkötelezett az olyan jelentős kockázatok megelőzése és elhárítása mellett, mint például, de
nem kizárólag:
➢ potenciális összeférhetetlenség
➢ kapcsolt felekkel folytatott, nem átlátható ügyletek
➢ titoktartás
➢ nem hozzáférhető és hiányos pénzügyi beszámolás vagy kommunikáció
➢ adózási előírások be nem tartása komplex adózási környezetben
➢ bennfentes információk felhasználása, bennfentes kereskedelem
➢ pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
➢ korrupció- és csalásellenes szabályok nem megfelelő betartása
➢ az irányítási rugalmasság, sebesség és az ellenőrzési tartomány megfelelő egyensúlyának
fenntartásához nem megfelelő hatáskör-átruházás.
A Csoport szabályzatait és eljárásait rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy azok
biztosítsák az alkalmazandó jogi és szabályozási kerettel való állandó összhangot.
A Csoport körültekintő politikát folytat üzleti és jó hírnevének védelme érdekében, az "Ismerd meg
ügyfeled / üzleti partnered" ("KYC / KYP") elvvel összhangban a csalárd cselekmények, valamint a

pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében. A KYC / KYP folyamat az
ügyfelek/partnerek azonosítására, valamint a korrupciós, csalási, terrorizmus finanszírozására,
pénzmosásra irányuló tevékenységének feltárására összpontosít.
A Csoport alapelve, hogy csak olyan ügyfelekkel/partnerekkel működik együtt, akik törvényes
tevékenységet folytatnak, átlátható üzleti kapcsolatokat tartanak fenn, biztosítva tevékenységük
gazdasági jellegének és céljának ellenőrzését.
Zéró toleranciát hirdetünk a vesztegetéssel és korrupcióval szemben
A NEPI Rockcastle Csoport elkötelezett üzleti magatartása magas erkölcsi, etikai és jogi színvonala
mellett, és támogatja a nyílt és szabad piaci versenyt a versenyjogi szabályok betartásával.
Szigorúan tilos bármilyen megvesztegetés és korrupció (bármilyen előny nyújtása, felajánlása,
elfogadása vagy kérése). A Csoport nem fizet kenőpénzeket, és nem alkalmaz harmadik személyt
közvetítőként aktív vagy passzív korrupciós gyakorlatok folytatása céljából.
A Csoport munkatársai (i) sem közvetlenül, sem közvetve nem követhetnek el vesztegetést vagy
korrupciót saját vagy más magánszemély/jogi személy/köztisztviselő javára, (ii) sem közvetlenül, sem
közvetve nem követhetnek el vesztegetést a Csoport partnereinek képviselői javára, előnyös
bánásmód vagy bármilyen más előny megszerzése céljából.
Ezenkívül a Csoport csak olyan partnerekkel lép üzleti kapcsolatba, amelyek (i) betartják a korrupció
elleni küzdelemre vonatkozó összes jogi rendelkezést, (ii) sem ők, sem munkatársaik / alvállalkozóik,
és alkalmazottjaik nem követtek és követnek el korrupciós cselekmény magánszemély/ jogi személy/
köztisztviselő javára, (iii) sem közvetlenül, sem közvetve nem követnek el vesztegetést a Csoport
képviselői javára, előnyös bánásmód vagy bármilyen más előny megszerzése céljából.
Hajtóerőnk az átláthatóság és a kommunikáció
A Csoport biztosítja, hogy munkatársai megértsék és betartsák az etikai, összeférhetetlenségi,
megvesztegetés-, korrupcióellenes és a visszaélések bejelentésére vonatkozó elveket, illetve hogy
minden lehetséges összeférhetetlenségi esetet bejelentenek és megfelelően kezelnek. Ennek
érdekében figyelemfelkeltő kampányokat folytatnak a belépéskor, valamint időszakosan is.
Arra ösztönözzük munkatársainkat és üzleti partnereinket, hogy jelezzék a felmerülő etikai kérdéseiket
vagy komoly aggályaikat annak érdekében, hogy kezelni tudjuk azokat és orvosolhassuk munkatársaink
nem megfelelő magatartását. Erre a célra a megalkottuk a visszaélések bejelentésére vonatkozó
irányelvet, és bejelentési csatornákat vezettünk be, amelyek elérhetők a weboldalunkon a
https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/ címen. A bejelentés
megtehető a cégcsoport biztonságos internetes honlapján, ’Corporate Governance’ menüpont alatt,
vagy a külön erre a célra rendelt forródróton is.
Noha arra ösztönözzük a visszaélést bejelentő személyeket, hogy hozzák nyilvánosságra
személyazonosságukat, annak érdekében, hogy további információkat nyerhessünk a vizsgálati
folyamat során, kötelezzük magunkat, hogy minden egyes, még a névtelenül megtett bejelentést is
azonos gondossággal és objektivitással elemzünk. Garantáljuk a titoktartást, és vizsgálataink során
alkalmazzuk a „szükséges mértékű infotmáció” elvét, hacsak jogszabály másként nem rendelkezik.
Megőrizzük a titkokat
A Csoport munkatársait kiképezzük a Csoport üzleti titkai és az üzleti szempontból érzékeny
információk védelmére. Ezen információkat nem szabad nyilvánosságra hozni a piacon, a Csoport
versenytársai, az ügyfelek, a szállítók vagy bármely más harmadik fél tudomására hozni, hacsak
jogszabály másként nem rendelkezik.
A személyes és üzleti adatokat kellő körültekintéssel és teljes titoktartással kezeljük, szigorú biztonsági
intézkedések és szabályok mellett.

Gondosan járunk el
A Csoport csak olyan nonprofit szervezeteket támogat, amelyek megfelelnek az "Ismerd meg ügyfeled
/ üzleti partnered” alkalmassági kritériumoknak (etikus magatartás, átlátható tevékenységek, pénzügyi
stabilitás, pozitív hírnév stb.), támogatják vagy fenntartják az egészségmegőrzést, társadalmi vagy
gazdasági növekedést célzó projekteket a helyi vagy tágabb közösségek javára, támogatják a környezet
védelmét, valamint általánosságban a fenntarthatósági elveket.
Noha a Csoport a felelős vállalati állampolgárság szemléletének részeként elismeri szerepét a
társadalomban, amely szerep támogatást és adományokat is magában foglalhat, azonban nem
támogat politikai pártokat (semmilyen kifizetés, adomány, szponzorálás vagy más természetbeni
juttatás nem ajánlható fel ilyen célból), és nem vállal politikai szerepet azokban az országokban, ahol
tevékenységével jelen van. A Csoport nem folytat politikai célú lobbizást.
A Csoport NEM támogat szponzorálás vagy adományozás útján olyan szervezeteket, (i) amelyek
tevékenysége ütközik a Csoport értékeivel vagy céljaival és/vagy negatívan befolyásolja a környezetet,
az egészséget és a biztonságot, (ii) amelyek közvetlenül vagy közvetve elősegítik az erőszakot, a
terrorizmust, vagy (iii) amelyek részt vesznek politikai pártok/kampányok/ projektek támogatásában.
A megfelelés megőrzése mindannyiunk felelőssége!

