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Neste käitumiskoodeks
Meie kohustused oma huvigruppide ees
Me käitume oma klientide, tarnijate ja teiste äripartneritega ausalt
Neste kohtleb oma äripartnereid professionaalselt, õiglaselt ja võrdselt, tuginedes objektiivsetele kriteeriumitele seejuures isiklikke
eelistusi ja huvisid vältides. Me ei paku ega võta vastu isiklikke kingitusi ega meelehead, mis võivad avaldada kohatut mõju või
näida kohatut mõju avaldavana.

Me tagame oma aktsionäridele aruandeaasta vältel hea kasumlikkuse
Me oleme võtnud ülesandeks kasvatada ettevõtte väärtust oma aktsionäride jaoks. Selleks suuname oma laialdased teadmised ja
kogemused esmaklassilise kvaliteediga kütuste ja meie muude toodete ning teenuste väljatöötamisse, tootmisesse ja müümisesse.
Meie varasid – rahalise, füüsilise või intellektuaalse omandi kujul – peab nende väärtuse säilitamiseks kindlustama ja kaitsma. Me
peame kooskõlas heade äritavade ja üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega oma varade ja kohustuste kohta täpset ja täielikku andmestikku, dokumentatsiooni, aruandlust ja raamatupidamist ning säilitame muud olulist teavet oma kõikide (rahaliste ja
mitterahaliste) äritehingute kohta.

Me tagame õiglase töökeskkonna ja austame inimõigusi
Igal Neste töötajal on õigus õiglasele kohtlemisele ja võrdsetele võimalustele. Oleme võtnud ülesandeks kõigi töötajate ja ka kõigi
teiste ettevõttega seotud isikute inimõiguste ja -väärikuse austamise. Samasugust käitumist eeldab Neste ka oma äripartneritelt. Me
ei salli Nestes mis tahes kujul ahistamist või ainete kuritarvitamist ning oleme võtnud ülesandeks oma töötajate ning meie äripartnerite privaatsuse ja nende isiklike andmete konfidentsiaalsuse austamise.

Me oleme võtnud ülesandeks meie ja teiste meie tegevusest otseselt mõjutatud inimeste tervise, ohutuse ja
turvalisuse ning meie tegevuskeskkonnaks oleva looduskeskkonna
kaitsmise
Neste austab tööalast heaolu ning on võtnud ülesandeks saada üheks kõrgeima ohutustasemega ettevõtteks naftatööstuses. Me ei
teeni kasumit ohutuse ega turvalisuse arvelt. Kus iganes me tegutseme, seal tagame, et meie tegevus avaldab võimalikult minimaalset mõju looduskeskkonnale ja ümbritsevale kogukonnale.

Me kanname vastutust säästva arengu eest
Neste pakub oma klientidele lahendusi, mis aitavad neil tegelda tõhusalt selliste keskkonnaprobleemide või -küsimustega
nagu kliimamuutus, vajadus parandada kohaliku õhu kvaliteeti ning minimeerida transpordis, kütmisel ja kütuste või
muude toodete kasutusvaldkondades kasutatava energia keskkonnamõju. Oma toodete ja tehnoloogiate väljatöötamisel arvestame
alati kohustusega tagada jätkusuutlik elukeskkond ning oleme võtnud ülesandeks saada rohkem teavet oma toodete mõjust kogu
nende elutsükli jooksul ja kasutada seda teavet nende täiustamiseks.

Meie meetod ettevõtte juhtimiseks
Me tegutseme kooskõlas õigusnormidega, mis on meile miinimumnõueteks, ning ootame ka oma äripartneritelt kõikide õigusnormide järgimist
Neste on korralik juriidiline kodanik. Me tegutseme kooskõlas kõigi kohaldatavate riiklike ja rahvusvaheliste õigusnormide, rahvusvaheliste konventsioonide ja ettevõtte heaks juhtimiseks üldtunnustatud tavadega. Meie jaoks on need siiski vaid miinimumnõuded
ning meie ettevõtte juhtimise viis on midagi enamat kui see käesolevas koodeksis sätestatud miinimum. Me ajame äri ainult selliste
tarnijate, klientide ja teiste äripartneritega, kes järgivad kõiki kohaldatavaid õigusnorme. Neste tarnijate käitumiskoodeks peab määratlema olulisemad käitumispõhimõtted, millest kinnipidamist Neste oma äripartneritelt eeldab.

Me väldime olukordi, kus erahuvid võivad sattuda vastuollu ärihuvidega
Neste töötajatelt oodatakse käitumist ettevõtte huvides. Töötajad peavad vältima olukordi, kus nende isiklikud huvid satuvad või
näivad sattuvat mis tahes viisil vastuollu Neste huvidega.

2 (2)

Pistise andmine ja korruptsioon on meie ettevõttes mis tahes kujul lubamatud
Neste ei tegele pistise andmise ega korruptsiooniga mis tahes kujul ning me ootame samasugust käitumist ka oma tarnijatelt, klientidelt ja teistelt äripartneritelt.

Me tegutseme läbipaistvalt ning suhtleme avameelselt kõigi oma huvigruppidega
Neste peab oma tegevuses ja toimimises oluliseks läbipaistvust. Me oleme suhtlemises kiired, järjekindlad ja täpsed ning anname
piisaval hulgal teavet, et kõik sidusgrupid saaksid Neste praegusest ja tulevasest tegevusest üheaegselt ja võrdselt tõese ja õiglase
ülevaate. Me väärtustame avalikku mõttevahetust ning peame pidevat dialoogi riikides, kus me tegutseme, sealhulgas riiklike organisatsioonide, vabaühenduste ja meediaga.

Ettevõttena ei osale me poliitilises ega religioosses tegevuses ega toeta seda
Neste ei osale poliitilises ega religioosses tegevuses ning ei avalda otsest ega kaudset poliitilist või religioosset toetust.

Nõuetega vastuolus käitumisest teavitamine ja teataja turvalisus
Neste töötajatel ja teistel ettevõttega seotud isikutel palutakse käitumiskoodeksi normidega vastuollu mineva käitumise tuvastamise
või kahtlustamise korral teatada sellest Neste siseauditi või nõuetele vastavuse tagamise eest vastutavatele isikutele. Teatisega
seonduvat kontrollitakse konfidentsiaalselt. Neste ei karista heauskset teavitajat. Nõuetele mittevastava käitumise korral kohaldatakse asjakohaseid distsiplinaarmeetmeid, sealhulgas lõpetatakse töösuhe Nestega. Neste direktorite nõukogu revisjonikomisjoni
esimehele esitatakse regulaarselt teatiste kohta ülevaateid.

