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„Neste“ Elgesio kodeksas
Įsipareigojimai suinteresuotoms šalims
Mes dirbame kartu su savo klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais
„Neste“ su savo verslo partneriais elgiasi profesionaliai, sąžiningai ir traktuoja juos kaip lygiaverčius,
vadovaudamasi objektyviais faktoriais be jokių asmeninių preferencijų ar interesų. Mes nesiūlome ir
nepriimame asmeninių dovanų, kurios gali turėti neigiamos įtakos arba sukurti tokios įtakos atmosferą.
Mes pelningai dirbame savo akcininkams
Savo kaip įmonės vertę keliame nuolat kurdami, gamindami ir parduodami aukščiausios kokybės degalus, kitus produktus ir paslaugas. Mūsų turtas, tiek finansine, tiek fizine, tiek intelektine prasme, turi
būti saugus ir apsaugotas, kad išlaikytų savo vertę. Vadovaudamiesi geriausio verslo praktika ir visuotinai priimtais apskaitos principais, mes rengiame ir tvarkome tikslias ir išsamias bylas, įrašus, ataskaitas, susijusias su įmonės turtu, įsipareigojimais ir kita svarbia (tiek finansine, tiek ne finansine)
mūsų verslo kaip visumos informacija.
Mes užtikriname sąžiningą darbo aplinką ir gerbiame žmogaus teises
Su kiekvienu „Neste“ darbuotoju ir kitais žmonėmis elgiamasi sąžiningai ir jiems suteikiamos lygios
galimybės, gerbiant žmogaus teises ir orumą. „Neste“ tikisi, kad taip pat elgsis ir jų verslo partneriai.
Mes netoleruojame įžeidinėjimų arba priekabiavimų, gerbiame darbuotojų ir verslo partnerių privatumą ir jų asmeninių duomenų konfidencialumą.
Mes rūpinamės savo darbuotojų ir kitų žmonių, įtrauktų į mūsų veiklą, sveikata, saugumu, taip
pat savo darbo vietoje saugome aplinką nuo kenksmingo poveikio
„Neste“ rūpinasi gera darbo aplinka ir siekia tapti viena saugiausių kompanijų naftos pramonėje. Mes
nesiekiame pelno saugumo sąskaita. Savo darbo vietoje mes užtikriname, kad mūsų atliekami procesai sukelia minimalų neigiamą poveikį aplinkai ir ten gyvenančiai bendruomenei.
Mes įgyvendiname savo tvarios plėtros įsipareigojimus
„Neste“ aprūpina savo klientus sprendimais, kurie padeda jiems reaguoti į tokius aplinkos iššūkius
kaip klimato kaita, poreikis pagerinti vietinę oro kokybę ir sumažinti transportui, šildymui bei kitiems
tikslams sunaudojamos energijos poveikį aplinkai. Kurdami savo produktus ir procesus mes visada
atsižvelgiame į aplinkosaugos aspektus ir siekiame daugiau sužinoti apie tai, kokį poveikį mūsų produktai per visą savo naudojimo laikotarpį daro aplinkai, bei pritaikyti šią informaciją patobulinimams
ateityje.
Kaip mes vykdome verslą
Mes dirbame laikydamiesi įstatymų ir norminių aktų, kuriuos vertiname kaip minimalius standartus sau, ir tikimės iš savo verslo partnerių, kad ir jie laikysis visų teisinių reikalavimų.
„Neste“ yra sąžininga įmonė. Mes vykdome veiklą laikydamiesi visų galiojančių vietinių ir tarptautinių
įstatymų ir teisinių aktų, tarptautinių konvencijų ir visuotinai priimtų korporacinio valdymo normų. Tačiau mes juos vertiname tik kaip minimalius standartus sau ir mūsų veiklos metodai gerokai pranoksta
standartus, kaip apibrėžta šiame Kodekse. Mes vykdome verslą tik su tokiais tiekėjais, klientais ir
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verslo partneriais, iš kurių mes galime tikėtis visų galiojančių įstatymų ir teisinių aktų laikymosi.
„Neste“ tiekėjų Elgesio kodeksas apibrėžia pagrindinius reikalavimus, kurių „Neste“ tiekėjai turėtų laikytis ir taikyti savo veikloje.
Mes vengiame situacijų, kuriose privatūs interesai gali susikirsti su verslo interesais
Tikimasi, kad „Neste“ darbuotojai visada paisys įmonės interesų. Darbuotojai privalo vengti situacijų,
kuriose jų asmeniniai interesai kokiu nors būdu susikerta arba gali susikirsti su „Neste“ interesais.
Mūsų versle nepateisinamas bet koks kyšininkavimas ir korupcija
„Neste“ nepateisina kyšininkavimo ar korupcijos jokia forma, ir mes tikimės iš savo tiekėjų, klientų ir
kitų verslo partnerių, kad jie irgi elgsis taip pat.
Mes dirbame skaidriai ir atvirai bendraujame su visomis suinteresuotomis šalimis
„Neste“ yra įsipareigojusi užtikrinti visų savo operacijų ir veiklos skaidrumą. Mes bendraujame nuosekliai, tiksliai ir laiku bei teikiame pakankamai informacijos, kad visi akcininkai galėtų susidaryti tikslų
ir tikrą vaizdą apie „Neste“ ir jos esamas bei ateities operacijas. Mes vertiname atvirą diskusiją ir skatiname nenutrūkstamą dialogą su bendruomenėmis, kuriose mes veikiame, įskaitant valstybines ir nevalstybines organizacijas ir žiniasklaidą.
Kaip kompanija mes nedalyvaujame politinėje arba religinėje veikloje bei neremiame jų
„Neste“ nedalyvauja politinėje arba religinėje veikloje bei tiesiogiai ar netiesiogiai tokios veiklos neremia.
Pranešimas apie nesilaikymą, atsakomųjų veiksmų nesiėmimas
„Neste“ darbuotojai ir kiti suinteresuotieji asmenys skatinami pranešti apie pastebėtą Elgesio kodekso
nesilaikymą „Neste“ audito ir atitikties skyriams. Tokio pobūdžio pranešimai bus tiriami konfidencialiai.
„Neste“ nesiims atsakomųjų veiksmų prieš asmenį, kuris praneša gera valia. Atitikties nesilaikymo atveju bus taikomos drausminamosios priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, tarnybos „Neste“ nutraukimą. Apie gautus pranešimus periodiškai pranešama „Neste“ direktorių tarybos audito komiteto
pirmininkui.

