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Cod de conduită

Toate unităţile

Misiunea KONE este să îmbunătăţească fluxul vieţii urbane. Viziunea noastră este să
îmbunătăţim experienţa fluxului de oameni, furnizând simplitate, eficienţă şi experienţe plăcute
utilizatorilor şi clienților, pe tot parcursul ciclului de viaţă al clădirilor. Conduita noastră în
afaceri se bazează pe onestitate, integritate şi fair play. Nu numai din dorinţa de a răspunde
aşteptărilor clienţilor şi partenerilor de afaceri, ci şi fiindcă astfel creăm un mediu de lucru
benefic tuturor angajaţilor KONE.
Acest Cod de conduită arată cum să ne desfăşurăm activităţile într-o manieră responsabilă şi
etică, astfel încât să câştigăm şi să păstrăm încrederea clienţilor. De asemenea, este conceput
ca să ajute angajaţii să ia deciziile corecte în activitatea de zi cu zi, în cadrul operaţiunilor
globale ale KONE. Codul stabileşte comportamentul aşteptat de la angajaţii KONE şi companiile
KONE, tratând, în acelaşi timp, tipurile de comportament ce nu pot fi tolerate.
Toţi angajaţii KONE trebuie să citească, să înţeleagă şi să respecte politicile stabilite în cele
ce urmează. Prezentul Cod de conduită este valabil în întreaga organizaţie KONE, incluzând
filialele şi sucursalele sale şi alte entităţi unde KONE îşi exercită controlul managerial.
Acest Cod de conduită este disponibil public pe site -ul nostru web, www.kone.com.
1. RESPECTAREA LEGILOR ŞI A REGULILOR SOCIALE
KONE este devotată pe deplin respectării tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Acest
Cod de conduită nu reprezintă o înlocuire a legilor şi a reglementărilor locale şi nici nu
trebuie să se considere că le-ar putea contrazice. Reprezintă o serie de principii şi standarde
suplimentare privind comportamentul, cu caracter non -juridic.
KONE trebuie să fie receptivă la normele şi practicile culturale predominante din fiecare stat
în care îşi desfăşoară activitatea comercială. Totuşi, în cazul în care astfel de norme şi
practici culturale intră în conflict cu spiritul acestui Cod de conduită, angajaţii trebuie să
respecte Codul de conduită. Dacă au nelămuriri, angajaţii trebuie să solicite indicaţii
suplimentare de la Departamentul KONE pentru conformitate.
2. MEDIUL DE LUCRU
KONE încearcă să creeze şi să menţină un mediu de lucru în care fiecare angajat să fie
apreciat ca individ şi să poată lucra la nivelul cel mai înalt de care el sau ea este capabil(ă).
KONE respectă drepturile omului, aşa cum sunt stipulate în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului adoptată de ONU, şi drepturile fundamentale de muncă, conform definiţiei
date de Organizaţia Internaţională a Muncii. În contextul activităţilor sale, KONE res pectă
libertatea de asociere şi dreptul la negocieri colective. În special acolo unde atare drepturi
sunt limitate de legislaţia locală, KONE încurajează angajaţii să dialogheze cu conducerea
şi să semnaleze toate doleanţele.
2.1 Lipsa discriminării
Întreg personalul KONE va fi tratat într-o manieră corectă şi echitabilă de către conducere,
precum şi de către colegi. KONE este dedicată unei politici a oportunităţilor egale, ce
interzice orice fel de discriminări. Diversitatea este promovată şi apreciată.
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Toate deciziile ce privesc un anumit angajat trebuie să se bazeze pe merite, de exemplu, pe
competenţe, abilităţi şi realizări. Atunci când se iau astfel de decizii, sexul, vârsta, religia,
starea civilă, orientarea sexuală, opiniile politice, originea naţională sau etnică ori alte
caracteristici similare nu vor avea relevanţă. Obiectivul şi int enţia KONE este de a numi
angajaţii în funcţii care se potrivesc cel mai bine capacităţilor lor.
Toţi angajaţii KONE sunt încurajaţi să raporteze problemele referitoare la siguranţa şi
securitatea muncii care afectează alţi angajaţi KONE sau utilizatorii echipamentelor KONE
către superiorul lor sau către Managerul departamental responsabil cu siguranţa şi
securitatea muncii. Acest aspect este tratat mai amănunţit în Politica KONE referitoare la
siguranţa şi securitatea muncii.
- .
2.3 Protecţia împotriva comportamentelor necorespunzătoare şi a hărţuirii sexuale
KONE crede cu tărie că fiecare angajat are dreptul de a fi protejat împotriva oricărei încălcări
a integrităţii personale. Orice tip de hărţuire, indiferent de intenţie şi indiferent dacă este
directă sau indirectă, fizică sau verbală, este interzis. Comportamentele jignitoare sau
necorespunzătoare nu vor fi tolerate.
Prevederile de mai sus sunt valabile mai presus de toate în cazul hărţuirii sexuale de către
orice parte, inclusiv superiorii, colegii, c lienţii sau furnizorii, care nu va fi tolerată în niciun
caz. Hărţuirea sexuală poate să apară sub forma unor comportamente sexuale nedorite sau
a unor comentarii sexuale, în timpul sau după încetarea orelor de lucru. Totuşi, KONE nu
poate răspunde la cazuri de hărţuire despre care nu are cunoştinţă. Victimele sau martorii
unor comportamente considerate a constitui hărţuire sunt încurajaţi să contacteze
departamentele locale de resurse umane sau juridice sau Departamentul KONE pentru
conformitate.
2.4 Exploatarea copiilor prin muncă sau munca forţată
KONE nu utilizează munca prestată de copii sau muncă forţată şi nici nu încheie contracte
cu furnizori sau subcontractanţi care utilizează aceste resurse.
2.5 Resursele computerizate şi e-mailurile
Ocazional, angajaţii pot utiliza computerul sau echipamentele de comunicare furnizate de
KONE, inclusiv sistemul de e-mail, în interes personal, însă acest tip de utilizare trebuie
păstrat la un nivel minim. Orice utilizare a computerelor şi a echipamentelor de comunicare
KONE se va face în mod responsabil, profesionist şi respectând politicile firmei. Computerele
şi sistemele de comunicare KONE nu trebuie să fie utilizate în niciun caz pentru a săvârşi
activităţi ilegale, frauduloase sau maliţioase şi nici pentr u a comunica sau stoca materiale
jignitoare, obscene (de exemplu, pornografice) sau în scopul unor activităţi politice.
3. CONCURENŢA LOIALĂ
Legile privind concurenţa şi Politica KONE de conformitate în domeniul concurenţei interzic
discuţiile, comunicările, acordurile sau înţelegerile cu un concurent cu privire la preţuri,
politica preţurilor, reduceri, promoţii, clauze şi condiţii de vânzare, achiziţii, pieţe teritoriale,
costuri de producţie, distribuţie etc. Totuşi, vânzările de piese de schimb, precum ş i alte
vânzări şi achiziţii de la concurenţă efectuate în scopul normal al activităţii de afaceri sunt
considerate, desigur, legitime şi acceptabile.
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4. MEDIUL ŞI SUSTENABILITATEA
Sustenabilitatea include responsabilitatea pentru impactul economic, ecologic şi social al
operaţiunilor KONE.
KONE oferă soluţii şi servicii de înaltă performanţă, sigure, eficiente şi responsabile din
punct de vedere ecologic. KONE face eforturi continue pentru a-şi îmbunătăţi aceste soluţii
şi servicii în ceea ce priveşte mediul şi siguranţa.
Angajaţii KONE au responsabilitatea de a avea în vedere impactul asupra mediului al fiecărei
acţiuni întreprinse. Fiecare angajat KONE trebuie să caute activ mijloace de a colabora cu
furnizorii şi clienţii KONE pentru a preveni sau reduce emisiile şi deşeurile generate de
activitatea noastră.
5. COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI A SERVICIILOR
Declaraţiile, comunicările, expunerile şi certificările furnizate clienţilor şi partenerilor de
afaceri trebuie să fie veridice şi corecte. KONE nu denigrează niciun produs, serviciu sau
angajat al concurenţei.
Toate produsele noastre trebuie să corespu ndă tuturor reglementărilor aplicabile de calitate
şi siguranţă şi tuturor angajamentelor făcute în legătură cu acestea.
6. RISCURILE ŞI CONFLICTELE
6.1 Conflictul de interese
KONE se aşteaptă ca angajaţii săi să fie loiali şi să ia decizii de afaceri în interesul KONE.
Angajaţii KONE trebuie să evite toate conflictele de interese, de exemplu situaţiile în care
interesele lor personale sunt sau par a fi în conflict cu cele ale KONE. De exemplu, se poate
produce un conflict de interese când:
- o rudă apropiată a unui angajat este furnizor, client sau reprezentant al concurenţei
KONE sau este angajat al unei astfel de companii;
- un angajat sau o rudă apropiată a unui angajat are un interes material într -o companie
care face afaceri cu KONE;
- un angajat este angajat extern sau desfăşoară alte activităţi cu o companie aflată într -o
relaţie de concurenţă sau de afaceri cu KONE;
- un angajat are o relaţie personală cu un coleg aflat într -o poziţie managerială sau
subordonată directă sau indirectă;
- un angajat încearcă să promoveze în mod necorespunzător interesele unui prieten sau
ale unei rude.
Angajaţii KONE trebuie să declare în scris toate conflictele de interese potenţiale sau reale
către supervizor şi către departamentul local de resurse umane.
6.2 Angajările externe şi calitatea de membru într-un consiliu de administraţie
Orice angajat KONE ce doreşte să profite de o oportunitate externă de angajare sau doreşte
să deţină o poziţie de conducere externă trebuie să aducă această intenţie la cunoştinţa
KONE.
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Astfel de activităţi pot fi acceptabile, atât timp cât nu interferează cu responsabilităţile
angajatului şi nu creează un conflict de interese potenţial sau real. Astfel de activităţi se vor
efectua numai cu aprobarea prealabilă a supervizorului angajatului.
6.3 Investiţiile
Personalul trebuie să informeze KONE cu privire la orice participare de natură financiară,
directă sau indirectă, deţinută personal sau de un membru al familiei apropiate, la o firmă
sau o organizaţie concurentă a KONE sau cu care KONE are relaţii comerciale, cu excepţia
participărilor de natură pur financiară la firme cotate la bursă.
6.4 Plăţile sau beneficiile inadecvate
KONE are o politică de toleranţă zero faţă de corupţie, indiferent dacă apare în sectorul
public sau în cel privat. Nu se acceptă nicio mită, nicio favoare, niciun cadou şi nicio plată,
făcute direct sau indirect către sau în beneficiul oricărei terţe părţi (inclusiv al unui
reprezentant al guvernului sau al unui funcţionar de stat, al unui sindicat sau al unui client
(actual sau potenţial) sau unui furnizor ori reprezentanţilor sau angajaţilor acestora ) în
scopul obţinerii, prin mijloace necorespunzătoare, a unor avantaje de orice fel. An gajaţii
KONE nu vor accepta nicio plată, niciun cadou, nicio favoare şi niciun beneficiu inadecvat
din nicio sursă, nici direct, nici indirect.
6.5 Cadourile şi ospitalitatea în context de afaceri
Cadourile şi ospitalitatea în context de afaceri pot fi oferi te şi acceptate ca acte de politeţe
care ajută la dezvoltarea relaţiilor dintre părţi, cu condiţia ca acestea să fie oferite în
conformitate cu legile aplicabile şi să nu încalce acest Cod de conduită.
Pot fi acceptate şi oferite cadouri de afaceri de val oare rezonabilă. Cadourile sau beneficiile
nerezonabile ca natură, frecvenţă sau valoare sunt interzise.
Nu pot fi primite sau dăruite niciodată cadouri în numerar, indiferent de sumă sau valută.
Divertismentul rezonabil şi alte forme de ospitalitate legate de afaceri sunt acceptabile atunci
când acestea sunt uzuale. Astfel de exemple de divertisment includ, de exemplu, recepţii
sau evenimente de socializare la care se participă în interesul KONE. Astfel, un angajat
KONE poate accepta, ocazional, invit aţii la mese de afaceri din partea unui furnizor,
prestator de servicii sau a unei entităţi ce intenţionează să lucreze cu KONE. Activităţile de
divertisment adresate clienţilor noştri se vor desfăşura întotdeauna în prezenţa unui
reprezentant KONE.
Cadourile şi divertismentul în context de afaceri:
- nu trebuie să influenţeze niciodată deciziile de afaceri ale angajaţilor KONE;
- nu trebuie să aducă obligaţii de nicio natură pentru angajat sau pentru KONE;
- trebuie să reprezinte practicile uzuale de politeţe de afaceri;
- trebuie să fie rezonabile ca valoare şi frecvenţă;
- nu trebuie oferite pentru obţinerea unui avantaj necuvenit;
- nu trebuie acceptate dacă natura, valoarea sau momentul obţinerii avantajului sau a
ospitalităţii în context de afaceri ar putea ridi ca bănuieli de influenţare
necorespunzătoare a unei decizii de afaceri sau a unei aprobări din partea unei autorităţi.
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Dacă unui angajat KONE i se oferă sau i se solicită un cadou sau o activitate de divertisment
care încalcă aceste reguli, acesta trebuie să informeze fără întârziere managerul său.
Principiile de mai sus se aplică, de asemenea, cadourilor şi divertismentului în context de
afaceri oferite membrilor familiilor angajaţilor KONE în legătură cu activitatea de afaceri a
KONE.
Este posibil să existe reguli mai amănunţite, valabile pentru angajaţii KONE din anumite ţări
sau domenii/posturi.
6.6 Antifrauda
Fondurile şi bunurile companiei trebuie utilizate în totdeauna într-un mod responsabil şi în
scopuri legitime de afaceri. Toate informaţiile oferite companiei KONE la solicitarea de
rambursări sau compensaţii de costuri, de beneficii sau de aprobări pentru utilizarea
proprietăţii KONE trebuie să fie întotdeauna precise şi de încredere. Se interzice orice formă
de furt, fraudă, delapidare sau altă utilizare neadecvată a proprietăţii şi dotărilor KONE.
6.7 Activităţile politice şi contribuţiile
KONE respectă şi apreciază libertatea fiecărui angajat KONE de a -şi alege o viziune politică.
Totuşi, pentru a se asigura de faptul că niciun coleg nu este jignit de exprimarea opiniilor
politice ale altor membri ai personalului, în incinta şi în timpul evenimentelor de serviciu
KONE nu se vor desfăşura activităţi politice şi nu se vor exprima convingeri politice.
Fondurile sau resursele KONE nu vor fi oferite, direct sau indirect, drept contribuţie pentru
campaniile politice, pentru partidele politice, pentru candidaţii politici sau pentru funcţionarii
publici ori pentru alte persoane asociate cu aceştia. Angajaţii KONE se vor asigura că
activităţile sau opiniile politice personale nu sunt prezentate ca aparţinând companiei KONE.
7. GESTIONAREA INFORMAŢIILOR
7.1 Securitatea informaţiilor şi drepturile de proprietate intelectual ă
Informaţiile sunt un bun valoros al companiei. KONE protejează confidenţialitatea,
integritatea şi disponibilitatea informaţiilor proprietare. Toţi angajaţii KONE sunt responsabili
pentru protecţia corespunzătoare a bunurilor KONE, inclusiv proprietatea intelectuală şi
informaţiile comerciale, tehnice şi confidenţiale. Aceste informaţii vor fi gestionate, utilizate,
dezvăluite şi distribuite în conformitate cu politicile KONE aplicabile sau cu indicaţiile
conducerii.
Angajaţii KONE vor respecta drepturile de proprietate intelectuală şi informaţiile nepublice
ale altor persoane şi vor gestiona atare informaţii în conformitate cu legislaţia şi
reglementările aplicabile, precum şi cu cerinţele contractuale.
7.2 Protecţia datelor
KONE se angajează să protejeze datele personale. Date personale înseamnă toate
informaţiile care au legătură cu o persoană identificată sau identificabilă.
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În cadrul KONE, toate modurile de procesare a datelor personale ale angajaţilor, clienţilor,
furnizorilor sau a altor date personale trebuie să se efectueze în mod legal, corect şi
transparent în raport cu persoanele implicate.
În plus, datele personale trebuie procesate în conformitate cu politicile şi instrucţiunile
KONE, precum şi conform legii.
7.3 Informaţiile privilegiate şi operaţiunile financiare cu titluri de valoare
Este atât ilegal, cât şi împotriva politicii KONE, ca oricare dintre ang ajaţii săi să obţină
profituri abuzând de informaţii nepublice referitoare la KONE sau la orice firmă cu care KONE
efectuează tranzacţii comerciale. De asemenea, se interzice utilizarea oricăror astfel de
informaţii în beneficiul unei terţe părţi.
Cât timp nu au fost făcute publice, informaţiile importante referitoare la KONE sau la
activitatea sa comercială reprezintă informaţii privilegiate. Angajaţii KONE ce deţin informaţii
privilegiate se supun legislaţiei privind operaţiunile financiare ale iniţia ţilor, referitoare la
achiziţia sau vânzarea de acţiuni KONE şi comunicarea cu alte persoane cu privire la aceste
aspecte.
Acest aspect este tratat mai amănunţit în regulamentul intern KONE.
7.4 Raportarea financiară
Toate activităţile de raportare corporativă KONE din toate unităţile KONE trebuie să respecte
standardele contabile KONE (KAS) şi alte reguli aplicabile şi trebuie să fie precise şi de
încredere în toate privinţele. Toate activele şi pasivele KONE trebuie înregistrate
corespunzător, iar rapoartele şi/sau registrele financiare nu vor conţine informaţii sau
înregistrări false, înşelătoare sau artificiale.
Toate situaţiile şi dosarele financiare statutare, precum şi situaţiile financiare consolidate
ale KONE trebuie să respecte legislaţia, regulile şi standardele aplicabile respectivului tip
de raportare.
8. FURNIZORII ŞI PARTENERII DE AFACERI
KONE doreşte să fie un partener de afaceri atractiv şi caută relaţii de încredere şi corecte,
în urma cărora să beneficieze atât KONE, cât şi furnizorii, prestatorii de servicii,
subcontractanţii şi alţi parteneri de afaceri.
KONE îşi tratează corect furnizorii şi partenerii de afaceri. Acţiunile necorespunzătoare sau
încercările neadecvate de influenţare a deciziilor de achiziţie ale KONE din partea
furnizorilor sau a partenerilor de afaceri reprezintă un motiv pentru respingerea sau
rezilierea unui contract existent. KONE se aşteaptă ca toţi furnizorii, distribuitorii şi agenţii
săi să respecte Codurile de conduită separate, stabilite pentru furnizori şi distribuitori.
Acordurile de consultanţă şi intermediere trebuie încheiate în scris, trebuie să fie rezonabile
din punct de vedere al cantităţii şi să reflecte lucrări efectuate propriu -zis în beneficiul KONE.
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9. RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR ŞI SANCŢIUNILE
KONE are o politică de toleranţă zero pentru încălcările acestui Cod de conduită.
Nerespectarea acestui Cod de conduită sau influenţarea ori forţarea unui angajat, furnizor
sau partener de afaceri KONE spre încălcarea acestui Cod de conduită va atrage după sine
măsuri disciplinare, inclusiv concedierea şi obligarea la plata daunelor. De asemenea,
anumite încălcări de natură penală pot conduce la sancţiuni penale.
Fiecare angajat KONE este responsabil de raportarea oricărei încălcări reale sau potenţiale
a prezentului Cod de conduită către conducerea locală, către Departamentul juridic KONE
sau către Departamentul KONE pentru conformitate. Alternativ, angajaţii îşi pot raporta
îngrijorările online sau telefonic, apelând la linia KONE pentru conformitate, care este
disponibilă în limbile locale şi poate fi utilizată anonim atunci când legea locală permite acest
lucru. Consultaţi reţeaua intranet globală pentru detalii de contact .
Orice comunicări referitoare la încălcări reale sau potenţiale ale Codului de conduită
trebuiesc păstrate confidenţiale, atâta timp cât acest lucru este posibil. KONE nu tolerează
niciun fel de represalii împotriva niciunei persoane care raportează de bună credinţă o
încălcare a acestui Cod de conduită. Blocarea acţiunilor pe care un angajat doreşte să le
întreprindă pentru raportarea unei încălcări a acestui Cod de conduită este interzisă şi poate
atrage după sine măsuri disciplinare.
10. ÎNTREBĂRI ŞI SFATURI
Orice angajat care are o problemă referitoare la conformitate sau întrebări despre acest Cod
de conduită este încurajat să îşi consulte supervizorul sau conducerea locală , ori să ia
legătura direct cu Departamentul KONE pentru conformitate sau departamentul juridic ori de
resurse umane, pentru asistenţă.

