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Stimați colegi/colege,  

Numele și reputația companiei Konecranes reprezintă rezultatul valorilor în care credem, 
precum și dedicării și al efortului nostru al tuturor. Împreună suntem responsabili de 
păstrarea și îmbunătățirea acestei reputații. Angajații Konecranes reprezintă o multitudine 
de culturi, vorbesc un număr mare de limbi diferite și aparțin unor religii diferite. Scopul 
nostru nu este doar acela de a ne conforma legilor, normelor și reglementărilor care se 
aplică activității noastre de business, ne străduim să respectăm cele mai înalte standarde 
de conduită etică și legală în afaceri. 

Noi facem afaceri într-o manieră directă, clară și etică. Suntem răspunzători de cuvintele și 
acțiunile noastre și ne străduim să construim un mediu de lucru provocator și satisfăcător 
care să recompenseze lucrul în echipă. Respectăm și recunoaștem diferite stiluri de lucru, 
stiluri de viață și diferențe culturale. 

Acest Cod de Conduită oferă o privire de ansamblu asupra cerințelor și orientărilor 
noastre fundamentale privind modul în care ne desfășurăm activitatea și descrie 
standardele pe care le menținem în cadrul operațiunilor noastre. Acestea se bazează pe 
etica noastră de afaceri și pe angajamentul nostru față de integritate, care se aplică 
tuturor angajaților, directorilor, consultanților, agenților, contractanților, 
subcontractanților și a unităților noastre de afaceri din întreaga lume. Acest Cod trebuie 
să fie aplicat împreună cu legile și reglementările jurisdicțiilor unde ne desfășurăm 
activitatea. 

Politicile stabilite în Cod fac parte din tradiția noastră îndelungată de menținere a 
standardelor etice de afaceri. Citiți cu atenție Codul și asigurați-vă că înțelegeți conținutul 
acestuia, consecințele neconformității și importanța Codului la succesul grupului 
Konecranes.  

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să vă adresați superiorului direct, Ofițerilor de conformitate 
și etică ai companiei Konecranes sau oricăror alte persoane identificate în Cod. Când aveți 
îndoieli cu privire la oportunitatea sau caracterul adecvat al unei anumite practici sau 
chestiuni, trebuie să căutați îndrumări adecvate. 

Cu toții avem responsabilitatea de a respecta principiile prezentului cod și de a comunica 
cu promptitudine orice încălcare a acestuia sau eventuale încălcări care pot decurge din 
acesta. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la aceste subiecte, clarificarea 
întrebărilor și rezolvarea problemelor sunt esențiale pentru a asigura faptul că  
Konecranes reprezintă un mediu profesional sănătos și o organizație mondială 
excepțională.  

Cu stimă,  

Teo Ottola 
CFO, CEO interimar 
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1. Introducere generală 
Practicile comerciale responsabile sunt esențiale pentru asigurarea performanței și 
profitabilității pe termen lung. Cultura organizațională în cadrul companiei Konecranes 
are la bază valorile companiei noastre: încrederea în oameni, angajamentul total 
privind serviciile și rentabilitatea susținută. Practicile de management se bazează, de 
asemenea, pe principiile generale ale dezvoltării durabile, care subliniază integrarea 
obiectivelor economice, sociale și ecologice în activitățile noastre de afaceri. 
Konecranes participă la inițiativa strategică a United Nations Global Compact pentru 
practici comerciale durabile și sprijină cele zece principii acceptate universal în zona 
drepturilor omului, al muncii, al mediului și al luptei împotriva corupției. 
 
Codul de conduită al companiei Konecranes subliniază cerințele fundamentale și 
orientările pentru modul în care ne desfășurăm activitatea. Konecranes urmărește o 
conduita etică la cele mai înalte standarde și prin aceste principii descriem standardele 
legale și etice pe care le vom menține față de clienții noștri, partenerii noștri de afaceri, 
furnizorii și personalul nostru, precum și față de societate și piețele financiare din toate 
țările în care ne desfășurăm activitatea. 
 
Fiecare angajat, indiferent de poziția din cadrul organizației, trebuie să promoveze și să 
respecte acest Cod de conduită, cu excepția cazului în care legile locale sau 
internaționale sau alte reglementări valabile prevăd altfel. 
 

2. Legile și reglementările 
Konecranes se angajează să respecte pe deplin legile naționale și internaționale 
aplicabile. Aceasta include, de exemplu, legi și reglementări privind concurența, 
guvernanța corporativă, impozitarea, publicarea informațiilor cu caracter financiar, 
siguranța, prevenirea corupției, plățile ilegale și corupția, drepturile salariaților, 
protecția mediului și recunoașterea și protejarea bunurilor societății, drepturile de 
autor și alte forme de proprietate intelectuală. 
 
Konecranes va fi condusă într-o manieră transparentă și în conformitate cu normele, 
orientările și principiile bunei guvernanțe corporative în conformitate cu angajamentul 
companiei Konecranes față de acționari, parteneri de afaceri, clienți, furnizori, angajați 
și comunitate. 
 

3. Concurența loială și respectarea legilor concurenței 
Konecranes sprijină și urmărește concurența loială și se angajează să respecte legile 
aplicabile ale concurenței. Konecranes se va abține de la orice activități care ar putea 

restrânge concurența loială sau ar ridica probleme de drept concurenței, de exemplu, 

schimbul de informații cu concurenții despre prețuri, cote de piață sau alte informații 
confidențiale similare. 
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica Konecranes privind concurența 

(Konecranes Competition Policy), pe care o puteți găsi la adresa MyKonecranes > 

About Konecranes > Policies and principles. 
 

4. Confidențialitatea, protecția datelor cu caracter personal și caracterul 
confidențial al acestora 
Datele cu caracter confidențial ale companiei Konecranes și a partenerilor, clienților, 
furnizorilor și a personalului acesteia, trebuie să fie păstrate secrete și trebuie 
protejate împotriva accesului neautorizat. Angajații nu vor folosi informații cu caracter 
confidențial la care au acces ca parte din activitatea lor pentru profitul personal nici nu 
vor divulga informații cu caracter personal vreunei părți neautorizate.  
 
Konecranes respectă confidențialitatea și integritatea acționarilor și a angajaților săi și 
urmărește să aplice standarde stricte atunci când procesează date cu caracter 
personal. Konecranes colectează și reține numai acele date cu caracter personal care 
sunt permise prin lege și care sunt adecvate pentru eficientizarea operațiunilor sale. 
Toate datele cu caracter personal colectate și reținute de Konecranes vor fi procesate 
corect, legal și cu atenție și într-o manieră care să protejeze caracterul confidențial al 
personalului nostru și al altor persoane. 
 
Angajații care colectează sau prelucrează orice date cu caracter personal, responsabili 
pentru păstrarea datelor cu caracter personal și cei cărora li se oferă acces la aceste 
informații trebuie să le folosească numai în scopurile și în limitele identificate pentru 
datele cu caracter personal pentru fiecare fișier de date. Mai multe informații puteți 
găsi la MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection. Angajații 
nu pot divulga date cu caracter personal care contravin legilor aplicabile sau 
instrucțiunilor. Accesul la datele cu caracter personal este limitat personalului care 
deține autorizarea corespunzătoare și o necesitate clară din punct de vedere 
profesional pentru aceste informații. 
 

5. Protecția și utilizarea adecvată a activelor companiei Konecranes 
 
Activele companiei Konecranes 
Codul solicită tuturor angajaților să protejeze activele companiei Konecranes1 și să 
asigure utilizarea eficientă în scopuri legitime comerciale. Furtul, neglijența și deșeurile 
au un impact direct asupra profitabilității companiei Konecranes. Se așteaptă ca 
angajații să ia măsuri pentru a preveni deteriorarea și furtul sau utilizarea 
necorespunzătoare a proprietății companiei Konecranes. Atunci când un angajat 
părăsește Konecranes, orice proprietate aparținând companiei Konecranes trebuie 

 
1 Activele sunt definite ca fiind bunurile, fondurile, informațiile sau proprietatea intelectuală a companiei 
Konecranes, precum și echipamentele utilizate individual, cum ar fi telefoanele mobile și computerele. 
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returnată. Cu excepția cazurilor în care este autorizat în mod specific, activele 
Konecranes, inclusiv echipamentele, materialele, resursele și informațiile proprietare, 
trebuie să fie utilizate numai în scopuri de business. Tuturor angajaților li se cere să 
protejeze fondurile și proprietatea companiei Konecranes ca și cum i-ar aparține lui/ei, 
protejându-le împotriva utilizării abuzive, a pierderii, a fraudei sau a furtului. 
 

6. Interzicerea utilizării informațiilor privilegiate și divulgarea ilegală a 
informațiilor privilegiate  
Konecranes respectă și urmează legile relevate privind valorile mobiliare prin 
asigurarea faptului că informațiile privilegiate sunt securizate și protejate. 
 
Informațiile privilegiate și orice alte informații de o anumită natură, care nu au fost 
făcute publice, care fac referire direct sau indirect la compania Konecranes, sau la 
oricare alt emitent de instrumente financiare tranzacționate public sau instrumente 
financiare (inclusiv acțiuni) emise de Konecranes sau de orice alt emitent, și care dacă 
ar fi făcute publice ar influența semnificativ prețul respectivelor instrumente financiare 
sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe. Efectul informațiilor privilegiate 
asupra prețului valorilor imobiliare sau a altor instrumente financiare poate fi pozitiv 
sau negativ.  
 
Pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în cadrul companiei Konecranes, 
angajații pot obține informații privilegiate sau alte informații private despre compania 
Konecranes, despre furnizorii, clienții sau alte părți contractante ale companiei 
Konecranes. Angajaților li se interzice achiziționarea sau vânzarea instrumentelor 
financiare aparținând companiei Konecranes, sau a oricăror altor valori mobiliare 
tranzacționate public sau a instrumentelor financiare derivate conexe pe perioada în 
care se află în posesia informațiilor privilegiate sau a informațiilor private semnificative 
cu privire la sau în legătură cu compania Konecranes sau acea companie, după caz. 
Transmiterea unor astfel de informații unei persoane care poate cumpăra sau vinde 
valori mobiliare sau recomandarea achiziționării sau vânzării valorilor mobiliare pe 
baza unor astfel de informații - cunoscută sub numele de „tipping” - este, de 
asemenea, interzisă, ca și orice divulgare a informațiilor privilegiate, cu excepția celor a 
căror publicare este permisă în conformitate cu legile aplicabile. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Regulamentele de ordine interioară 
ale companiei Konecranes Plc (Konecranes Plc Insider Regulations), pe care le puteți 
găsi la adresa MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

7. Cunoașterea clientului și a furnizorului („KYC”) 
Konecranes a adoptat, o procedura KYC pentru a se asigura de faptul că face afaceri 
numai cu companii și persoane fizice care îi împărtășesc standardele de conformitate și 
integritate. 
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Angajații trebuie să refuze să inițieze afaceri sau să nu ofere asistență acelora care se 
angajează în acțiuni ilegale privind bunurile companiei Konecranes sau care nu au 
respectat procedura KYC prezentată în linii generale în Politica de acordare a creditelor 
a companiei Konecranes, și li se solicită angajaților să raporteze orice încălcare a 
procedurii KYC Ofițerului de la conformitate sau prin canalul confidențial de raportare. 
Tuturor angajaților li se solicită să se familiarizeze și să respecte procedura KYC. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de acordare a creditelor a 
companiei Konecranes (Konecranes Group Credit Policy), pe care o puteți găsi la adresa 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.  
 

8. Sancțiuni și embargouri economice 
Konecranes respectă toate sancțiunile naționale și internaționale aplicabile activității 
sale. În acest scop, Konecranes efectuează obligația de diligență corespunzătoare în 
ceea ce privește obligațiile care îi revin în temeiul listelor de sancțiuni aplicabile. 
Angajații nu trebuie să tranzacționeze cu persoanele fizice sau entitățile care se află pe 
listele de sancțiuni examinate de Konecranes. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Instrucțiunile, sancțiunile și Controale 
privind exporturile ale companiei Konecranes (Konecranes Instructions on Sanctions 
and Export Controls), pe care le puteți găsi la adresa MyKonecranes > Internal 
Knowledge > Export Control, Trade Compliance. 
 

9. Resursele informatice și de comunicare 
Resursele informatice și de comunicare ale companiei Konecranes, inclusiv 
calculatoarele, telefoanele smart, mesajele vocale, conversațiile virtuale și pe e-mail, 
oferă beneficii substanțiale, însă, de asemenea, prezintă riscuri semnificative de 
securitate și de răspundere pentru angajați și Konecranes. Este deosebit de important 
ca angajații să ia toate măsurile necesare pentru a-și securiza calculatoarele și toate 
dispozitivele electronice cu parole și alte măsuri relevante. Acest lucru se aplică de 
asemenea, și situațiilor în care un angajat utilizează dispozitivele lui/ei pentru 
accesarea sau stocarea informațiilor companiei Konecranes. Toate informațiile 
electronice sensibile, confidențiale sau restricționate trebuie să fie protejate prin 
parolă. 
 
Dacă angajații au vreun motiv să creadă că parola lor sau securitatea unui calculator al 
companiei Konecranes, un dispozitiv electronic sau o resursă de comunicare sau un 
dispozitiv personal utilizat pentru accesarea sau stocarea informațiilor companiei 
Konecranes a fost compromisă, trebuie să schimbe parola imediat și să raporteze 
incidentul la IT Helpdesk, Konecranes.  
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Atunci când angajații utilizează resursele companiei Konecranes pentru a transmite un 
e-mail, un mesaj vocal sau mesaje instantanee sau pentru a accesa serviciile de 
Internet, acționează ca reprezentanți ai companiei Konecranes. Orice utilizare 
necorespunzătoare a acestor resurse poate atinge reputația companiei Konecranes și 
poate expune atât persoanele implicate cât și compania Konecranes răspunderii 
juridice. 
 
Toate resursele informatice utilizate pentru a oferi calcule și conexiuni și de rețea în 
întreaga organizație sunt proprietatea companiei Konecranes și sunt și sunt destinate 
utilizării de către angajați pentru desfășurarea activităților zilnice în cadrul companiei 
Konecranes. Utilizarea incidentală și ocazională a e-mailurilor și a telefoanelor 
personale este permisă. Mesajele private nu trebuie să fie trimise cu intenții ilegale, să 
fie neautorizate sau neetice și nici un astfel de mesaj să nu includă conținuturi ilegale 
sau încălcarea drepturilor părților terțe. Se recomandă ca mesajele private să fie 
salvate într-un director separat, care poate fi recunoscut prin titlu ca fiind format din 
mesaje private. Acest lucru este valabil atât pentru mesajele primite, cât și pentru cele 
trimise. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de securitate a companiei 
Konecranes (Konecranes IT Security Policy), pe care o puteți găsi la adresa 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

10. Raportarea financiară 
Konecranes are principii contabile, standarde și definiții uniforme, general acceptate, 
care sunt urmate în contabilitatea financiară și de raportare de către toate unitățile. 
Situațiile financiare consolidate ale grupului sunt realizate în conformitate cu 
standardele IFRS. 
 
Konecranes oferă acționarilor informații despre statutul și performanța sa, simultan și 
cu același conținut, în mod transparent și deschis, fără preferență sau favorizare pentru 
orice grup sau persoană fizică și în conformitate cu legea, reglementările bursiere și 
practicile acceptate de pe piața titlurilor de capital. 
 

11. Registrele și evidențele contabile ale companiei Konecranes 
Konecranes trebuie să își înregistreze activitățile financiare în conformitate cu toate 
legile și practicile contabile aplicabile. Toate tranzacțiile trebuie să fie autorizate 
corespunzător, și să fie înregistrate în mod corect și complet. Efectuarea de intrări, 
înregistrări sau documentații false sau înșelătoare este strict interzisă. Angajații nu 
trebuie să creeze niciodată un raport fals sau înșelător sau să efectueze o plată sau să 
își stabilească un cont în numele companiei Konecranes cu înțelegerea că orice parte a 
plății sau a contului trebuie să fie utilizată într-un alt scop decât cel descris în 
documentele justificative. 
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Dacă un angajat are cunoștință sau suspectează că cineva falsifică registrele și 
evidențele contabile ale companiei Konecranes, angajatul trebuie să raporteze acest 
aspect imediat superiorului lui/ei, Ofițerului de la conformitate sau prin canalul 
confidențial de raportare. Ascunderea informațiilor față de conducere sau de auditori 
interni sau externi poate provoca daune grave pentru Konecranes. 
 

12. Păstrarea înregistrărilor 
Konecranes se angajează să respecte legile și reglementările aplicabile privind 
păstrarea înregistrărilor. Toate înregistrările vor fi păstrate, cel puțin, pentru perioada 
de timp prevăzută de astfel de legi și reglementări. Înregistrările care sunt considerate 
critice pentru buna desfășurarea activității Konecranes, inclusiv înregistrările 
persoanelor juridice, contracte în original etc., trebuie identificate și păstrate într-o 
locație securizată la sediul companiei Konecranes.  
 
Dacă un angajat deține informații despre o citație sau un litigiu sau o investigație 
guvernamentală în curs sau în așteptare, angajatul trebuie să rețină și să păstreze 
TOATE înregistrările care pot fi răspunsul la citație sau care sunt relevante pentru litigiu 
sau care pot fi în legătură cu investigația până când el/ea primește instrucțiuni de la 
Departamentul Juridic despre modul în care trebuie să procedați. Distrugerea fizică a 
documentelor trebuie să fie autorizată de Departamentul juridic și de Ofițerul de la 
conformitate. 
 

13. Drepturile omului 
Konecranes sprijină și respectă protecția drepturilor omului astfel cum sunt definite de 
Declarația ONU privind drepturile omului. Konecranes promovează libertatea față de 

orice discriminare bazată, de exemplu, pe rasă, naționalitate, sex, religie și vârstă, și 

lucrează pentru egalitatea de șanse în întregul grup. 

 
Konecranes respectă libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la 
negocieri colective. Konecranes nu acceptă utilizarea muncii copilului sau a forței de 
muncă forțată. Grupul nici nu tolerează condițiile de muncă care sunt în conflict cu 
legile și practicile internaționale. Ne așteptăm ca întreaga noastră rețea de furnizori să 
se angajeze în practici comerciale care respectă principiile noastre. 
 

14. Mediu 
Activitățile de mediu ale companiei Konecranes au la bază raționamentul ciclului de 
viață. Ținta este aceea de a dezvolta și de a produce soluții și servicii de mediu 
avansate care să vină în întâmpinarea cerințelor vitale ale clienților săi. Prioritate 
deosebită este acordată dezvoltării de produse și servicii care au emisii reduse și 
eficiență ridicată. Se depun eforturi pentru a realiza o dezvoltare durabilă și în 
operațiunile noastre interne prin intermediul materiilor prime, proceselor, produselor 
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și reducerii deșeurilor și a emisiilor prin recurgerea la cele mai recente progrese 
tehnologice. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de mediu a companiei 
Konecranes (Konecranes Environmental Policy), pe care o puteți găsi la adresa 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

15. Oportunități egale și nediscriminare 
Konecranes este un angajator care oferă șanse egale la angajarea și în promovarea 
practicilor, a avantajelor și a salariilor. Konecranes nu va tolera discriminarea împotriva 
unei persoane pe criterii de rasă, religie, culoare, sex, vârstă, stare civilă, origine 
națională, orientare sexuală, cetățenie sau handicap (în cazul în care solicitantul sau 
angajatul este calificat să îndeplinească funcțiile esențiale ale postului cu sau fără 
amenajări corespunzătoare) sau orice altă bază interzisă prin lege în recrutarea, 
angajarea, plasarea, promovarea sau orice altă condiție de angajare. Angajații au 
dreptul la egalitatea de șanse și la tratamentul egal bazat pe merite. 
 
Konecranes nu va tolera folosirea limbajului discriminatoriu și nici alte remarci, glume 
sau comportamente care creează sau favorizează un mediu de lucru ofensator sau 
ostil. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de respect la locul de muncă a 
companiei Konecranes (Konecranes Respect in the Workplace Policy), pe care o puteți 
găsi la adresa MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

16. Hărțuirea sexuală și alte forme de hărțuire 
Konecranes interzice orice formă de hărțuire la locul de muncă, inclusiv hărțuirea 
sexuală. Konecranes va întreprinde acțiuni rapide și corespunzătoare pentru a preveni 
și, dacă este cazul, pentru a pedepsi comportamentul care constituie hărțuire. 
 
Orice comportament care constituie hărțuire morală sau fizică sau orice altă formă de 
abuz de putere este interzis în aceeași măsură. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de respect la locul de muncă a 
companiei Konecranes (Konecranes Respect in the Workplace Policy), pe care o puteți 
găsi la adresa MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

17. Sănătate și securitate 
Konecranes se străduiește să ofere angajaților săi un mediu de lucru interesant și 
provocator, în care predomină deschiderea, respectul, încrederea și egalitatea de 
șanse. Compania dezvoltă continuu un loc de muncă sigur și lipsit de pericole pentru 
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angajații săi, contractori și pentru alte persoane care lucrează în diferite părți ale 
organizației noastre. 
 
Konecranes aplică de asemenea, procese de dezvoltare și de fabricație a produselor, 
precum și metode de asigurare a calității care vizează minimizarea riscurilor de 
sănătate și siguranță legate de utilizarea produselor și serviciilor sale. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de securitate a companiei 
Konecranes (Konecranes Safety Policy), pe care o puteți găsi la adresa MyKonecranes > 
About Konecranes > Policies and principles. 
 

18. Conflictele de interese2 
Angajații Konecranes trebuie să evite toate situațiile în care interesele lor personale3 
pot veni în conflict cu cele ale companiei Konecranes și cele ale acționarilor 
Konecranes. Acest lucru înseamnă, spre exemplu, că angajaților nu li se permite să 
accepte sau să ofere cadouri personale, ospitalitate sau divertisment, cu excepția 
cadourilor personale sau a divertismentului a căror valoare nominală nu depășește 
standardele rezonabile și obișnuite ale ospitalității. În cazul în care există orice urmă de 
îndoială că acceptarea unui cadou sau a unei favoruri poate duce la un eventual 
conflict de interese, angajatul trebuie să clarifice în prealabil, situația cu ofițerul de la 
conformitate. Konecranes nu oferă sprijin financiar partidelor politice sau altor 
organizații politice sau candidaților individuali în campaniile electorale. 
 
O atenție deosebită trebuie acordată în cazul în care un angajat sau o persoană afiliată 
are un interes direct sau indirect într-o societate sau este capabilă să exercite o 
influență asupra unei societăți cu care Konecranes colaborează sau care este 
concurentă a companiei Konecranes. În sensul prezentului cod, prin „persoană afiliată” 
se înțelege un soț/soție, un partener de viață sau altul semnificativ, copil, părinte, 
frate, văr, prieten apropiat sau orice altă persoană (inclusiv cei nominalizați) care poate 
acționa în numele angajatului. De exemplu, un conflict de interese poate apărea și 
atunci când o rudă este direct subordonată unei alte persoane. 
 

 
2 Un „conflict de interese” apare atunci când interesul personal (direct sau indirect) al unui anumit 
angajat influențează sau este capabil să influențeze îndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor sale de 
muncă și care generează sau poate da naștere conflictului dintre interesul personal al salariatului și 
drepturile și interesele Konecranes, care pot duce la deteriorarea drepturilor și intereselor, a proprietății 
și/sau a reputației companiei Konecranes.  
 
3 Un „interes personal” al unui angajat este reprezentat de interesul unui angajat care implică 
posibilitatea angajatului, în timp ce își îndeplinește îndatoririle sale de muncă, de a obține un anumit 
câștig în bani, obiecte de valoare sau alte bunuri sau servicii și/sau alte drepturi proprietare, fie pentru 
sine, pentru familia sa, sau pentru terți. 
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Angajații au o datorie față de Konecranes aceea de a promova interesele legitime ale 
companiei Konecranes, ori de câte ori apare posibilitatea de a face acest lucru. Dacă 
angajații află despre o oportunitate de afaceri sau despre o investiție despre care 
Konecranes poate fi interesată sau care este de altfel în sfera sa de activitate, inclusiv 
prin folosirea proprietății corporative sau a informațiilor sau a poziției angajatului în 
cadrul Konecranes cum ar fi de la un concurent sau un client sau furnizor sau asociat de 
afaceri actual sau potențial al Konecranes, angajații nu îl pot urmări sau nu pot 
participa la această oportunitate fără aprobarea prealabilă scrisă a Ofițerului de la 
conformitate. Angajații nu pot folosi proprietatea corporativă sau informațiile sau 
poziția lor din cadrul companiei Konecranes, pentru un câștig personal necuvenit, și 
angajații nu pot concura împotriva companiei Konecranes. 
 

19. Corupția sau mita 
Konecranes își ia angajamentul să combată corupția în toate formele sale, inclusiv 
șantajul și mita. Konecranes sau angajații acesteia nu trebuie să accepte, să caute sau 
să ofere mită sau avantaje bănești de orice natură. Acest lucru include bani, beneficii, 
divertisment sau servicii sau orice alte beneficii materiale în favoarea sau de la 
funcționari publici, și de la alți parteneri de afaceri, care sunt oferite cu intenția de a 
obține afaceri de natură îndoielnică sau avantaje personale. Konecranes nu acceptă 
participarea sau sprijinul la activități de spălare de bani în nici un fel de circumstanțe.  
 
Vă rugăm să consultați Politica anticorupție (Konecranes Anti-Corruption Policy), care 
stabilește responsabilitățile angajaților în ceea ce privește asigurarea conformității cu 
legile, regulile și reglementările aplicabile în materie de combatere a mituirii. Pe care o 
puteți găsi la adresa MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

20. Furnizorii și subcontractorii 
Konecranes se așteaptă ca furnizorii și subcontractorii să își desfășoare activitățile în 
conformitate cu aceleași principii juridice, etice, de mediu și față de angajați, de nivel 
înalt, pe care le aplică însăși compania Konecranes. Aceste principii sunt de importanță 
semnificativă, în stabilirea sau desfășurarea relațiilor de afaceri. Konecranes 
promovează aplicarea acestor principii în rândul furnizorilor sau subcontractanților săi 
și urmărește să monitorizeze acțiunile lor în acest sens. 
 

21. Relațiile cu presa 
Numai purtătorii de cuvânt oficiali ai companiei Konecranes, sau angajații autorizați în 
mod expres de Directorul general sau de Directorul Financiar pot vorbi cu presa, 
analiștii de valori mobiliare, alți membrii ai comunității financiare, acționarii sau 
grupurile sau organizațiile, în calitate de reprezentant al Konecranes sau despre 
activitățile de business ale companiei Konecranes. Solicitările privind informațiile 
financiare ale companiei Konecranes de la comunitatea financiară sau de la acționari 
trebuie adresate Vicepreședintelui de la Relații cu investitorii. Solicitările privind 
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informațiile financiare sau alte informații despre compania Konecranes de la presă, sau 
din public trebuie adresate Vicepreședintelui de la Marketing și Comunicare.  
 
Informațiile transmise presei și diseminate în mod public trebuie să fie informative și 
adevărate în natură. 
 
Orice informație publică generată și comunicată de către compania Konecranes trebuie 
să fie în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Orice informații financiare 
publice privind compania Konecranes trebuie să prezinte situația financiară a 
companiei Konecranes la data respectivă sau pentru perioada respectivă în mod 
complet, corect și cu exactitate, acestea fiind pregătite în intervalul de timp aplicabil. 
 
Konecranes se conformează unei perioade de tăcere înainte de publicarea situațiilor 
sale financiare și a rapoartelor interimare începând cu sfârșitul trimestrului respectiv. 
În această perioadă, reprezentanții companiei Konecranes nu fac comentarii cu privire 
la poziția financiară a companiei Konecranes. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Îndrumările privind comunicările 
externe (External Communication Guidelines), pe care le puteți găsi la adresa 
MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom 
Guidelines. 
 

22. Punerea în aplicare 
Codul de conduită a fost aprobat de Consiliul de administrație al companiei 
Konecranes. Principiile sunt aplicabile la nivelul întregului grup Konecranes și în toate 
ariile de business ale companiei. Atât conducerea precum și angajații trebuie să urmeze 
standardele stabilite de aceste principii fără nici un fel de excepții. Konecranes se 
asigură că aceste principii sunt comunicate efectiv tuturor angajaților și că acestea 
trebuie adoptate și puse în practică de către toată lumea. Atunci când este necesar 
Codul de conduită al Konecranes este suplimentat cu mai multe principii și instrucțiuni 
detaliate. 
 
Cu orice preocupări sau întrebări privind respectarea sau interpretarea prezentului cod 
de conduită sau de încălcarea potențială a acestor principii, trebuie contactat ofițerul 
de la conformitate. Ofițerul de la conformitate este responsabil pentru aprecierea 
seriozității oricărei presupuse încălcări și pentru luarea deciziilor pentru acțiuni 
ulterioare. Angajații trebuie să fie liberi să discute toate întrebările posibile sau 
eventualele încălcări privind aceste principii împreună cu conducerea. Împiedicarea 
unui angajat de a raporta abaterile de la aceste principii este interzisă. 
 

23. Monitorizare și raportare 
Pe baza modificărilor Comitetului de Conformitate și etică al Konecranes, Echipa de 
conducere Konecranes (KLT) va verifica Codul periodic și va propune spre aprobare 
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modificări ale codului atunci când este necesar, Comisiei de audit și Consiliului de 
administrație. 
 
Auditul intern și conducerea vor audita conduita în conformitate cu această politică în 
cadrul grupului Konecranes. Auditul intern și conducerea superioară vor raporta 
rezultatele și concluziile oricăror exerciții de audit efectuate periodic de Comisia de 
audit a Consiliului de administrație al Konecranes. 
 
 Toate notificările incidentelor suspectate, efectuate personal, prin canalul confidențial 
de informare sau prin alte mijloace  vor fi investigate corespunzător de către 
Compliance Officer și concluziile vor fi raportate Comitetului de conformitate și etică și 
Comisiei de audit a Consiliului de administrație a Konecranes. 
 
 
 

Date de contact:  
În caz de nelămuriri sau întrebări luați legătura cu d-na Kati Mattila, Head of 
Compliance & Ethics. 
 
Canalul de informare: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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