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Gerb. kolegos!  

„Konecranes“ geras vardas ir reputacija – tai mūsų vertybių puoselėjimo ir visų mūsų 
pasišventimo bei sunkaus darbo rezultatas. Kartu esame atsakingi už tai, kad 
išsaugotume ir pagerintume šią reputaciją. „Konecranes“ darbuotojai atstovauja 
daugybei skirtingų kultūrų, kalba įvairiomis kalbomis ir išpažįsta skirtingas religijas. 
Mūsų tikslas – ne tik laikytis mūsų verslui taikomų įstatymų, taisyklių ir reglamentų. 
Mes taip pat siekiame laikytis pačių aukščiausių teisinių ir etinių verslo elgesio 
standartų. 

Vykdome verslą atvirai, skaidriai ir etiškai. Esame atsakingi už savo žodžius ir veiksmus 
bei siekiame sukurti iššūkių keliančią ir pasitenkinimo teikiančią darbo vietą, kuri 
atlygina už komandinį darbą. Gerbiame ir pripažįstame įvairius darbo stilius, gyvenimo 
būdus ir kultūrinius skirtumus. 

Šiame Elgesio kodekse trumpai išdėstomi mūsų pagrindiniai reikalavimai ir gairės, kaip 
vykdome verslą, bei aprašomi standartai, kurių reikia laikytis vykdant operacijas. Jie 
parengti remiantis verslo etika ir mūsų įsipareigojimu išlaikyti vientisumą, taikomą 
visiems darbuotojas, direktoriams, konsultantams, agentams, rangovams, 
subrangovams ir mūsų filialams visame pasaulyje. Šį kodeksą reikia taikyti kartu su tos 
šalies, kur vykdome veiklą, įstatymais ir teisiniais reglamentais. 

Kodekse išdėstytos politikos nuostatos yra mūsų ilgalaikės tradicijos išlaikyti etinius 
verslo standartus dalis. Atidžiai perskaitykite kodeksą ir įsitikinkite, kad supratote jo 
turinį, nesilaikymo pasekmes ir tai, kaip kodeksas svarbus „Konecranes“ grupės sėkmei.  

Jei turite kokių nors klausimų, pasikalbėkite su savo tiesioginiu vadovu, 
„Konecranes“ atitikties užtikrinimo bei etikos pareigūnais arba su bet kuriuo iš šiame 
kodekse nurodytų asmenų. Jei abejojate dėl konkrečios praktikos arba reikalo atitikties 
arba teisingumo, turėtumėte ieškoti atitinkamo patarimo. 

Visi esame atsakingi už šio kodekso principų gynimą ir privalome nedelsdami pranešti 
apie bet kokius pastebėtus arba galinčius pasitaikyti pažeidimus. Informavimas apie 
šias temas, klausimų išsiaiškinimas ir problemų sprendimas yra pagrindinė užduotis, 
siekiant, kad „Konecranes“ vyrautų sveika darbo atmosfera ir bendrovė taptų išskirtine 
pasauline organizacija.  

Pagarbiai  

Teo Ottola 
Finansų direktorius, laikinasis generalinis direktorius 
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1. Bendras pristatymas 
Atsakingo verslo praktikos būtinos ilgalaikei konkurencingai veiklai ir pelningumui 
užtikrinti. „Konecranes“ valdymo kultūra remiasi bendrovės vertybėmis: pasitikėjimu 
žmonėmis, visišku įsipareigojimu teikti paslaugas ir tvariu pelningumu. Valdymo 
praktikos taip pat yra paremtos bendrais tvarios plėtros principais, kurie pabrėžia 
ekonominių, socialinių ir ekologinių tikslų integravimą į mūsų bendrovės veiklą. 
„Konecranes“ dalyvauja Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo strateginėje iniciatyvoje 
dėl tvaraus verslo praktikų ir palaiko dešimt universaliai priimtų principų žmogaus 
teisų, darbo, aplinkosaugos ir korupcijos srityse. 
 
„Konecranes“ elgesio kodekse išdėstomi pagrindiniai reikalavimai ir gairės, kaip 
vykdome verslą. „Konecranes“ siekia aukščiausio etiško elgesio lygio, tad šiuo principu 
aprašome teisinius ir etinius standartus, kurių privaloma laikytis savo santykiuose su 
klientais, verslo partneriais, tiekėjais ir darbuotojais bei su visuomene ir finansų rinkose 
visose šalyse, kur vykdome veiklą. 
 
Tikimasi, kad kiekvienas darbuotojas, nesvarbu, kokios jo pareigos organizacijoje, 
skatins šį Elgesio kodeksą ir jo laikysis, nebent privalomi vietiniai arba tarptautiniai 
įstatymai arba kiti galiojantys reglamentai nurodo kitaip. 
 

2. Įstatymai ir reglamentai 
„Konecranes“ įsipareigoja visiškai laikytis taikomų nacionalinių ir tarptautinių įstatymų. 
Tai liečia, avyzdžiui, įstatymus ir reglamentus dėl konkurencijos, bendrovių valdymo, 
apmokestinimo, finansinės informacijos atskleidimo, saugumo, kyšininkavimo 
prevencijos, neteisėtų mokėjimų ir korupcijos, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir 
pripažinimo, bendrovės turto apsaugos, autoriaus teisių ir kitų intelektinės nuosavybės 
formų.   
 
„Konecranes“ bus valdoma skaidriai ir laikantis gero bendrovių valdymo taisyklių, gairių 
ir principų, vadovaujantis „Konecranes“ įsipareigojimu savo rangovams, partneriams, 
klientams, tiekėjams, darbuotojams ir bendruomenei. 
 

3. Sąžininga konkurencija ir konkurencijos įstatymų atitiktis 
„Konecranes“ palaiko sąžiningą konkurenciją ir jos siekia bei yra įsipareigojusi laikytis visų 
taikomų konkurencijos įstatymų. „Konecranes“ nevykdys jokios veiklos, kuri gali riboti 
sąžiningą konkurenciją arba kelti susirūpinimą dėl konkurencijos įstatymų, tokios kaip 
dalijimasis informacija apie kainodarą, rinkos akcijas ir kita panašia nevieša informacija su 
konkurentais. 
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Daugiau informacijos ieškokite „Konecranes“ konkurencijos politikoje (Konecranes 
Competition Policy), kurią galima rasti MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 
 

4. Konfidencialumas, asmeninių duomenų apsauga ir privatumas 
Konfidenciali informacija apie „Konecranes“ ir jos partnerius, klientus, tiekėjus ir 
darbuotojus turi būti laikoma slaptai ir saugoma nuo pašalinių asmenų. Darbuotojai 
negali naudoti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo darbo metu, siekdami 
asmeninės naudos ir negali atskleisti konfidencialios informacijos jokioms neįgaliotoms 
šalims.  
 
„Konecranes“ gerbia suinteresuotųjų šalių ir darbuotojų privatumą ir sąžiningumą, o 
tvarkydama asmens duomenis siekia taikyti griežtus standartus. „Konecranes“ renka ir 
laiko tik tą asmeninę informaciją, kuri leidžiama pagal įstatymus ir yra tinkama 
efektyvioms operacijoms. Visi „Konecranes“ surinkti ir laikomi asmens duomenys bus 
tvarkomi sąžiningai, teisėtai, kruopščiai ir taip, kad apsaugotų mūsų darbuotojų ir kitų 
asmenų privatumą. 
 
Bet kokius asmens duomenis renkantys ar tvarkantys asmenys, atsakingi už asmens 
duomenų išlaikymą, ir tie, kuriems suteikiama teisė naudotis tokia informacija, privalo 
ją naudoti tik tiems tikslams, kurie buvo nustatyti kiekvienos duomenų bylos asmens 
duomenims, ir jų ribose. Daugiau informacijos pateikiama MyKonecranes > Internal 
Knowledge > Departments > Data Protection. Darbuotojai negali atskleisti asmens 
duomenų pažeisdami taikomus įstatymus ar instrukcijas. Asmeniniais įrašais gali 
naudotis tik darbuotojai, kurie turi tinkamą leidimą ir jiems akivaizdžiai reikalinga tokia 
informacija darbo tikslams. 
 

5. „Konecranes“ turto apsauga ir tinkamas naudojimas 
 
„Konecranes“ turtas 
Šiame kodekse visų darbuotojų reikalaujama saugoti „Konecranes“ turtą1 ir užtikrinti jo 
efektyvų naudojimą teisėtais verslo tikslais. Vagystė, nerūpestingumas ir švaistymas 
turi tiesioginės įtakos „Konecranes“ pelningumui. Tikimasi, kad darbuotojai imsis 
priemonių priemonių „Konecranes“ turto vagystei arba netinkamam naudojimui 
išvengti. Darbuotojui paliekant „Konecranes“, turi būti grąžinta visa „Konecranes“ 
priklausanti nuosavybė. Nebent būtų specialiai nurodyta, „Konecranes“ turtas, įskaitant 
įrangą, medžiagas, išteklius ir nuosavybės informaciją, turi būti naudojamas tik verslo 
tikslais. Tikimasi, kad visi darbuotojai saugos „Konecranes“ lėšas ir nuosavybę, tarsi tai 
būtų jų pačių, nuo netinkamo naudojimo, praradimo, apgaulės ar vagystės. 

 
1 Turtas apibūdinamas kaip „Konecranes“ priklausanti nuosavybė, lėšos, informacija arba intelektinė 
nuosavybė, taip pat asmeniškai naudojama įranga, pavyzdžiui, mobilieji telefonai ir kompiuteriai. 
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6. Draudimas pardavinėti pasinaudojant nevieša informacija ir neteisėtas 
neviešos informacijos atskleidimas  
„Konecranes“ gerbia visus susijusius vertybinių popierių įstatymus ir jų laikosi 
užtikrindama, kad nevieša informacija yra saugi ir saugoma. 
 
Nevieša informacija – tai bet kokia informacija, kuri nebuvo paskelbta viešai, tiesiogiai 
arba netiesiogiai susijusi su „Konecranes“, arba su bet kuriuo kitu viešai prekiaujamų 
finansinių priemonių leidėju, arba su „Konecranes“ arba kito tokio leidėjo išleistomis 
finansinėmis priemonėmis (įskaitant akcijas), ir, jei ji būtų paskelbta viešai, greičiausiai 
turėtų reikšmingos įtakos tų finansinių priemonių kainai arba susijusių išvestinių 
finansinių priemonių kainai. Neviešos informacijos poveikis vertybinio popieriaus arba 
kitos finansinės priemonės kainai gali būti teigiamas arba neigiamas.  
 
Vykdydami savo darbinę veiklą „Konecranes“ darbuotojai gali gauti neviešos 
informacijos arba kitos viešai neskelbiamos informacijos apie pačią „Konecranes“, 
„Konecranes“ tiekėjus, klientus arba kitas sandorio šalis. Darbuotojams draudžiama 
pirkti arba parduoti „Konecranes“ finansines priemones arba bet kokius viešai 
prekiaujančios bendrovės vertybinius popierius arba susijusias išvestines finansines 
priemones tada, kai jie turi neviešos informacijos arba viešai neskelbiamos 
informacijos, susijusios arba liečiančios „Konecranes“ arba tą bendrovę, atsižvelgiant į 
konkretų atvejį. Tokios informacijos perdavimas kažkam, kas gali pirkti, parduoti 
vertybinius popierius, rekomenduoti jiems pirkti arba parduoti vertybinius popierius, 
remiantis šia informacija (tai vadinama „neoficialiu pranešimu“), taip pat draudžiamas, 
kaip ir bet koks neviešos informacijos atskleidimas, išskyrus atvejus, kai atskleisti 
leidžiama pagal taikomus įstatymus. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes Plc“ vidaus taisyklėse (Konecranes Plc 
Insider Regulations), kurios pateikiamos MyKonecranes > About Konecranes > Policies 
and principles. 
 

7. Kliento ir tiekėjo pažinimas (KTP) 
„Konecranes“ taip pat įgyvendino KTP procedūrą, kad užtikrintų, veiklos vykdymą tik su 
tomis įmonėmis ir asmenimis, kurie turi tokius pačius atitikties ir vienodumo 
standartus. 
 
Darbuotojai privalo atsisakyti vykdyti veiklą ir teikti pagalbą tiems, kas vykdo nelegalius 
veiksmus, susijusius su „Konecranes“ prekėmis, arba neatitiko KTP procedūros, 
išdėstytos „Konecranes“ kredito politikoje, ir darbuotojai privalo pranešti apie bet 
kokius KTP procedūros pažeidimus „Compliance Officer“ arba konfidencialiam 
informavimo kanalui. Visi darbuotojai privalo susipažinti su KTP procedūra ir jos laikytis. 



 

7/14 
 
 

 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes“ pasitikėjimo politikoje (Konecranes Group 
Credit Policy), kuri pateikiama MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles.  
 

8. Ekonominės sankcijos ir embargai 
„Konecranes“ laikosi visų jos verslui taikomų nacionalinių ir tarptautinių sankcijų. Šiam 
tikslui „Konecranes“ tinkamai tikrina savo įsipareigojimus pagal taikomus sankcijų 
sąrašus. Darbuotojai negali vykdyti sandorių su asmenimis ir subjektais, kurie yra 
„Konecranes“ patikrintuose sankcijų sąrašuose. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes“ sankcijų ir eksporto kontrolės 
instrukcijose (Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls), kurios 
pateikiamos MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance. 
 

9. Kompiuteriai ir komunikacijos priemonės 
„Konecranes“ kompiuteriai ir komunikacijos priemonės, įskaitant kompiuterius, 
išmaniuosius telefonus, balso paštą, pokalbius ir el. paštą, suteikia didelių privalumų, 
bet jie taip pat kelia reikšmingus saugos ir atsakomybės pavojus darbuotojams ir 
„Konecranes“. Ypač svarbu, kad darbuotojai imtųsi visų reikalingų priemonių apsaugoti 
savo kompiuterius ir visus elektroninius įrenginius slaptažodžiais arba kitomis 
susijusiomis priemonėmis. Tai taip pat taikoma situacijoms, kai darbuotojas naudoja 
savo įrenginius, kad perskaitytų arba išsaugotų „Konecranes“ informaciją. Visa slapto 
pobūdžio, konfidenciali ir ribota elektroninė informacija turi būti apsaugota 
slaptažodžiu. 
 
Jei darbuotojai turi kokių nors priežasčių tikėti, kad jų „Konecranes“ kompiuterio, 
išmaniojo telefono, komunikacijos priemonės arba asmeninio įrenginio, naudojamo 
„Konecranes“ informacijai perskaityti ar išsaugoti, slaptažodis tapo žinomas arba 
pakenkta saugumui, jie privalo nedelsdami pakeisti slaptažodį ir pranešti apie įvykį 
„Konecranes“ IT pagalbos skyriui.  
 
Kai darbuotojai naudoja „Konecranes“ išteklius el. laiškui, balso paštui, tiesioginėms 
žinutėms siųsti arba interneto paslaugoms, jie veikia kaip „Konecranes“ atstovai. Bet 
koks netinkamas šių išteklių naudojimas gali pakenkti „Konecranes“ reputacijai ir jie bei 
„Konecranes“ gali būti patraukti teisinėn atsakomybėn. 
 
Visi kompiuterių ištekliai, organizacijoje naudojami apdoroti arba prisijungti prie tinklo, 
yra „Konecranes“ nuosavybė, skirta naudoti darbuotojams vykdyti „Konecranes“ verslą.  
Leidžiama pavieniais arba retais atvejais el. paštą ir telefonus naudoti asmeniniams 
tikslams. Privačios žinutės negali būti siunčiamos turint neteisėtų, neleistinų arba 
neetiškų ketinimų ir šios rūšies žinutėse negali būti jokio neteisėto turinio arba trečiųjų 
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šalių teisių pažeidimų. Rekomenduojama privačias žinutes išsaugoti atskirame aplanke, 
iš kurio pavadinimo būtų galima atpažinti, kad tai privačios žinutės. Tai taikoma ir 
gaunamoms bei siunčiamoms žinutėms. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes“ IT saugumo politikoje (Konecranes IT 
Security Policy), kuri pateikiama MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 
 

10. Finansinės ataskaitos 
„Konecranes“ turi vienodus, bendrai priimtus apskaitos principų standartus ir 
apibūdinimus, kurie taikomi visų skyrių finansinei apskaitai ir ataskaitoms. Grupės 
konsoliduotos finansinės ataskaitos rengiamos pagal TFAS standartus. 
 
„Konecranes“ teikia suinteresuotosioms šalims informaciją apie savo būseną ir veiklos 
našumą vienu metu ir tokiu pačiu turiniu, skaidriai ir atvirai be prioritetų ar palankumo 
kuriais nors grupei ar asmeniui ir laikydamasi įstatymų, akcijų biržos reglamentų ir 
priimtų akcijų rinkos praktikų. 
 

11. „Konecranes“ apskaitos dokumentai ir įrašai 
„Konecranes“ privalo registruoti savo finansinę veiklą pagal visus taikomus įstatymus ir 
apskaitos praktiką. Visi sandoriai turi būti tinkamai patvirtinti ir kruopščiai bei iki galo 
užregistruoti. Griežtai draudžiama rengti neteisingus arba klaidingus įrašus, 
registracijas ir dokumentus. Darbuotojai niekada negali rengti neteisingų arba 
klaidinančių ataskaitų arba apmokėti ar atidaryti sąskaitą „Konecranes“ vardu 
suprasdami, kad kuri nors mokėjimo dalis arba sąskaita bus naudojama pagal kitą 
paskirtį, negu aprašyta papildomuose dokumentuose. 
 
Jei darbuotojas žino arba įtaria, kad kažkas klastoja „Konecranes“ apskaitos 
dokumentus ir registrus, jis privalo nedelsdamas pranešti savo tiesioginiam vadovui, 
„Compliance Officer“ arba konfidencialiam informavimo šaltiniui. Nuslėpus informaciją 
nuo vadovybės arba nuo vidaus ar išorės auditorių, galima padaryti rimtą žalą 
„Konecranes“. 
 

12. Įrašų išsaugojimas 
„Konecranes“ įsipareigoja laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, susijusių su įrašų 
išsaugojimu. Visus įrašus privaloma saugoti mažiausiai tiek laiko, kiek nustatyta šiuose 
įstatymuose ir reglamentuose. „Konecranes“ verslui labai svarbūs įrašai, įskaitant 
bendrovės įrašus, sutarčių originalus ir t. t., turi būti identifikuoti ir saugomi saugioje 
vietoje „Konecranes“ patalpose.  
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Jei darbuotojas sužino apie teismo šaukimą arba laukiamą ar numatomą bylinėjimąsi 
arba valdžios tyrimą, jis privalo išlaikyti ir išsaugoti VISUS įrašus, kurie būtų naudingi 
atsakant į teismo šaukimą, susiję su bylinėjimusi arba kurie gali būti tinkami tyrimui tol, 
kol Teisės skyrius jam nurodys, ką toliau daryti. Prieš bet kokį fizinį dokumentų 
sunaikinimą reikia gauti Teisės skyriaus ir „Compliance Officer“ leidimą. 
 

13. Žmogaus teisės 
„Konecranes“ palaiko ir gerbia žmogaus teisių apsaugą, kaip apibūdinta JT Žmogaus 
teisių deklaracijoje. „Konecranes“ skatina laisvę nuo bet kokios diskriminacijos, 
pavyzdžiui, dėl rasės, tautybės, lyties, religijos ir amžiaus, ir grupėje siekia užtikrinti 
lygias galimybes. 
 
„Konecranes“ gina asociacijos laisvę ir efektyvių kolektyvinių derybų teisę. 
„Konecranes“ nesutinka su vaikų arba priverstinės darbo jėgos naudojimu. Taip pat 
grupė netoleruoja darbo sąlygų, neatitinkančių tarptautinių įstatymų ir praktikų. 
Tikime, kad visas mūsų tiekėjų tinklas dalyvaus verslo praktikoje, kuri atitinka mūsų 
principus. 
 

14. Aplinka 
„Konecranes“ su aplinkosauga susijusi veikla remiasi viso gyvenimo ciklo požiūriu. 
Siekiame kurti ir gaminti aplinkai nekenkiančius pažangius sprendimus ir paslaugas, 
kurie atitinka klientų būtiniausius reikalavimus. Didelis prioritetas skiriamas labai 
efektyviems, bet nedidelės emisijos produktams ir paslaugoms kurti. Stengiamasi 
užtikrinti tvarią plėtrą ir vykdyti vidaus operacijas naudojant žaliavas, procesus, 
produktus ir mažinant atliekas ir emisijas, pasitelkiant naujausius techninius išradimus. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes“ aplinkosaugos politikoje (Konecranes 
Environmental Policy), kuri pateikiama MyKonecranes > About Konecranes > Policies 
and principles. 
 

15. Lygios galimybės ir nediskriminavimas 
„Konecranes“ samdydama darbuotojus ir vykdydama skatinimo praktiką, teikdama 
premijas ir mokėdama atlyginimus vadovaujasi lygių galimybių politika.  „Konecranes“ 
netoleruos jokios diskriminacijos prieš asmenį dėl jo rasės, religijos, odos spalvos, 
lyties, amžiaus, vedybinio statuso, tautinės kilmės, lytinės orientacijos, pilietybės arba 
negalios (jei pareiškėjas ar darbuotojas sugeba atlikti pagrindines darbo funkcijas su 
pakankamu pritaikymu arba be jo) arba bet kokiu kitu būdu, draudžiamu pagal 
įstatymą, įdarbinant, samdant, paaukštinant ar kitomis su darbu susijusiomis sąlygomis. 
Darbuotojai turi teisę į lygias galimybes ir vienodą elgesį pagal nuopelnus. 
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„Konecranes“ netoleruos diskriminuojančios kalbos arba bet kokių kitų pastabų, 
anekdotų arba elgesio, kuris kuria arba skatina atsirasti įžeidžiančią ar priešišką darbo 
aplinką. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes“ pagarbos darbo vietoje politikoje 
(Konecranes Respect in the Workplace Policy), kuri pateikiama MyKonecranes > About 
Konecranes > Policies and principles. 
 

16. Seksualinis ir kitokių formų priekabiavimas 
„Konecranes“ griežtai draudžia bet kokios formos priekabiavimą darbo vietoje, 
įskaitant seksualinį priekabiavimą. „Konecranes“ imsis skubių atitinkamų veiksmų, kad 
apsaugotų ir, kai reikia, nubaustų už priekabiaujančio asmens elgesį. 
 
Bet koks elgesys, kurio metu morališkai arba fiziškai priekabiaujama, arba bet kokia kita 
naudojimosi galia forma yra lygiai taip pat draudžiama. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes“ pagarbos darbo vietoje politikoje 
(Konecranes Respect in the Workplace Policy), kuri pateikiama MyKonecranes > About 
Konecranes > Policies and principles. 
 

17. Sveikata ir sauga 
„Konecranes“ stengiasi savo darbuotojams pasiūlyti įdomią ir iššūkių keliančią darbo 
aplinką, kurioje vyrauja atvirumas, pagarba, pasitikėjimas ir lygios galimybės. Bendrovė 
nuolat kuria saugią ir nepavojingą darbo vietą savo darbuotojams, rangovams ir 
kitiems, kurie dirba skirtingose mūsų organizacijos dalyse. 
 
„Konecranes“ taip pat taiko tokius produktų kūrimo ir gamybos procesus ir taip pat 
tokius kokybės užtikrinimo metodus, kuriais siekiama sumažinti sveikatos ir saugos 
rizikas, susijusias su šių produktų ir paslaugų naudojimu. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite „Konecranes“ saugos politikoje (Konecranes Safety 
Policy), kuri pateikiama MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
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18. Interesų konfliktai2 
„Konecranes“ darbuotojai privalo vengti visų situacijų, kuriose jų asmeniniai interesai3 
gali prieštarauti „Konecranes“ interesams ir „Konecranes“ suinteresuotųjų asmenų 
interesams. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad darbuotojams neleidžiama priimti arba teikti 
asmeninių dovanų, svetingumo arba pramogų, išskyrus asmenines dovanas arba 
pramogas, kurių nominali vertė neviršija pagrįstų ir įprastų svetingumo standartų. Jei 
kiltų kokių nors abejonių, kad dovanos arba paslaugos priėmimas gali sukelti interesų 
konfliktą, darbuotojas iš anksto turi išsiaiškinti situaciją su „Compliance Officer“. 
„Konecranes“ neteikia finansinės pagalbos politinėms partijoms ir kitoms politinėms 
organizacijoms arba kandidato rinkimų kampanijoms. 
 
Reikia būti ypač atsargiems, jei darbuotojas arba susijęs asmuo turi tiesioginį ar 
netiesioginį interesą bendrovėje arba gali daryti įtaką bendrovei, su kuria „Konecranes“ 
vykdo verslą arba su kuria „Konecranes“ konkuruoja. Aiškinant šį kodeksą, „susijęs 
asmuo“ – tai sutuoktinis, gyvenimo partneris arba antroji pusė, vaikas, tėvai, brolis ar 
sesuo, pusbrolis, artimas asmeninis draugas arba bet kuris kitas asmuo (įskaitant 
patikėtinius), kurie gali veikti darbuotojo vardu. Pavyzdžiui, interesų konfliktas gali kilti 
tada, kai vienas giminaitis yra tiesiogiai pavaldus kitam. 
 
Darbuotojai įsipareigoja „Konecranes“ siekti „Konecranes“ teisėtų interesų, kai tik 
pasitaiko tokia galimybė. Jei darbuotojai sužino apie verslo arba investavimo galimybę, 
kuri gali sudominti „Konecranes“ arba kuri priklauso jos verslo sričiai, tiek naudojantis 
bendrovės nuosavybe, informacija arba „Konecranes“ darbuotojo pareigomis, 
pavyzdžiui, iš konkurento arba esamo ar galimo kliento, tiekėjo arba „Konecranes“ 
verslo partnerio, jie negali siekti tokios galimybės arba ja pasinaudoti be išankstinio 
„Compliance Officer“ patvirtinimo. Darbuotojai negali naudoti bendrovės turto ar 
informacijos arba savo pareigų „Konecranes“ netinkamai asmeninei naudai ir 
konkuruoti su „Konecranes“. 
 

19. Korupcija arba kyšininkavimas 
„Konecranes“ yra įsipareigojusi kovoti su visomis korupcijos formomis, įskaitant turto 
prievartavimą ir kyšininkavimą. „Konecranes“ arba jos darbuotojai negali priimti, teikti, 

 
2 „Interesų konfliktas“ įvyksta tada, kai tam tikro darbuotojo asmeniniai interesai (tiesioginiai ar 
netiesioginiai) turi įtakos arba gali padaryti įtaką tinkamam jo darbo pareigų vykdymui ir dėl kurių 
sukeliamas arba gali būti sukeliamas konfliktas tarp darbuotojo asmeninių interesų ir „Konecranes“ teisių 
ir interesų, dėl kurių gali būti pakenkta „Konecranes“ teisėms ir interesams, nuosavybei ir (arba) 
bendrovės reputacijai.  
 
3 Darbuotojo „asmeninis interesas“ – tai darbuotojo interesas, susijęs su darbuotojo galimybe vykdant 
savo darbines pareigas gauti konkrečios naudos, susijusios su pinigais, vertybėmis arba kitu materialiu 
turtu, arba paslaugomis ir (arba) kitomis nuosavybės teisėmis tiek sau, tiek savo šeimai ar trečiosioms 
šalims. 
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bandyti gauti arba siūlyti kyšių arba piniginių lengvatų. Tai yra pinigai, premijos, 
pramogos, paslaugos arba bet kokia kita materialinė nauda iš valstybės pareigūno arba 
kitų verslo partnerių arba jiems, teikiama siekiant gauti netinkamos naudos verslui arba 
sau. „Konecranes“ jokiomis aplinkybėmis nesutinka dalyvauti pinigų plovime arba 
prisidėti prie jo.  
 
Žiūrėkite „Konecranes“ kovos su korupcija politiką (Konecranes Anti-Corruption Policy), 
kurioje išdėstomos darbuotojų pareigos, susijusios su taikomų kyšininkavimo 
prevencijos įstatymų, taisyklių ir reglamentų laikymusi. Ji pateikiama MyKonecranes > 
About Konecranes > Policies and principles. 
 

20. Tiekėjai ir subrangovai 
„Konecranes“ tikisi, kad jos tiekėjai ir subrangovai vykdys savo veiklą laikydamiesi tokių 
pačių aukštų teisinių, etikos, aplinkos apsaugos ir su darbuotojais susijusių principų, 
kuriuos taiko pati „Konecranes“. Šie principai labai svarbūs kuriant arba palaikant 
verslo santykius. „Konecranes“ ragina taikyti šiuos principus savo tiekėjams ar 
subrangovams ir siekia stebėti su tuo susijusius veiksmus. 
 

21. Ryšiai su žiniasklaida 
Tik oficialūs „Konecranes“ spaudos atstovai arba darbuotojai, turintys specialų 
generalinio direktoriaus arba finansų direktoriaus leidimą, gali kalbėti su spauda, 
vertybinių popierių analitikais, kitais finansų bendruomenės nariais, akcininkais, 
grupėmis arba organizacijomis kaip „Konecranes“ atstovai arba apie „Konecranes“ 
verslą. Finansinės informacijos apie „Konecranes“ užklausos iš finansų bendruomenės 
arba suinteresuotųjų šalių turėtų būti teikiamos viceprezidentui, Ryšių su investuotojais 
skyriui. Finansinės informacijos arba kitos informacijos apie „Konecranes“ užklausos iš 
medijos, spaudos arba visuomenės turėtų būti teikiamos viceprezidentui, Rinkodaros ir 
Komunikacijos skyriams.  
 
Žiniasklaidai pateikta ir viešai išplatinta informacija turi būti informatyvi ir tikra. 
 
Bet kokia sugeneruota vieša arba „Konecranes“ pranešta informacija privalo atitikti 
visus taikomus įstatymus ir reglamentus. Vieša finansinė informacija apie „Konecranes“ 
privalo visiškai, tiksliai ir patikimai atspindėti „Konecranes“ finansinę informaciją 
atitinkamą dieną ar atitinkamu laikotarpiu ir turi būti parengta per nurodytą laiko 
tarpą. 
 
„Konecranes“ laikosi tylos laikotarpio prieš paskelbdama savo finansines ataskaitas ir 
laikotarpio vidurio ataskaitas, kuris prasideda atitinkamo ketvirčio pabaigoje. Tuo metu 
„Konecranes“ atstovai nekomentuoja „Konecranes“ finansinės padėties. 
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Daugiau informacijos žiūrėkite Viešųjų pranešimų gairės (External Communication 
Guidelines) kurios pateikiamos MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & 
Communications > MarCom Guidelines. 
 

22. Įgyvendinimas 
Elgesio kodeksas buvo patvirtintas „Konecranes“ direktorių valdybos. Principai taikomi 
visoje „Konecranes“ grupėje ir visose „Konecranes“ verslo srityse. Tiek grupės 
vadovybė, tiek jos darbuotojai be jokių išimčių privalo laikytis šiuose principuose 
nustatytų standartų. „Konecranes“ užtikrina, kad apie šiuos principus būtų efektyviai 
pranešta visiems darbuotojams, ir reikalauja, kad visi juos taikytų ir naudotų. Kai reikia, 
„Konecranes“ elgesio kodeksas yra papildomas smulkesniais principais ir instrukcijomis.   
 
Kilus bet kokiam susirūpinimui arba klausimams dėl šio Elgesio kodekso laikymosi ir 
aiškinimo arba galimų šių principų pažeidimų, reikėtų kreiptis į „Compliance Officer“. 
„Compliance Officer“ turi nuspręsti, kiek rimtas galimas pažeidimas, ir priimti 
sprendimą dėl galimų tolesnių veiksmų. Darbuotojai privalo visada laisvai diskutuoti 
apie visus galimus su šiais principais susijusius klausimus ir pažeidimus su vadovybe. 
Draudžiama neleisti darbuotojui pranešti apie šių principų sulaužymą. 
 

23. Stebėsena ir pranešimas 
Rekomendavus „Konecranes Compliance & Ethics Committee“, „Konecranes“ vadovų 
grupė (KLT) peržiūrės šį kodeksą kas metus ir, jei reikės, pasiūlys pakeitimus patvirtinti 
audito komitetui ir valdybai. 
 
Vidaus auditas ir vadovybė patikrins elgesį pagal šią politiką „Konecranes“ grupėje. 
Vidaus auditas ir aukščiausio lygio vadovai praneš apie bet kokių atliktų auditų 
rezultatus ir susijusius duomenis „Konecranes“ direktorių valdybos audito komitetui.  
 
Visus pranešimus apie įtariamus incidentus (pateiktus asmeniškai, konfidencialiu 
informavimo apie pažeidimus kanalu ar kitokiomis priemonėmis) tinkamai ištirs 
atitikties pareigūnas, o apie rezultatus bus pranešama „Konecranes Compliance & 
Ethics Committee“ ir „Konecranes“ direktorių valdybos audito komitetui.   
 
 
 

Kontaktinė informacija:  
Kilus klausimams ar neaiškumams, kreipkitės į Kati Mattila, „Head of Compliance & 
Ethics“. 
 
Informavimo apie pažeidimus kanalas: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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