
 

1/15 
 

 

 
 
 
 
 

     КОДЕКС ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЇ 
KONECRANES 

 
 



 

2/15 
 

 

Зміст 
 

Шановні колеги!............................................................................................................... 3 

1. Вступ ....................................................................................................................... 4 

2. Закони та нормативно-правові акти ................................................................... 4 

3. Чесна конкуренція та дотримання антимонопольного законодавства .......... 4 

4. Конфіденційність, захист персональних даних та приватність ........................ 5 

5. Захист та належне використання активів компанії Konecranes ........................ 6 

6. Заборона інсайдерської торгівлі та незаконного розкриття 
внутрішньої інформації ........................................................................................ 6 

7. Принципи відбору замовників і постачальників ............................................... 7 

8. Економічні санкції та ембарго ............................................................................. 7 

9. Інформаційно-обчислювальні та комунікаційні ресурси .................................. 8 

10. Фінансова звітність ............................................................................................... 9 

11. Бухгалтерський облік та звітність компанії Konecranes ..................................... 9 

12. Збереження даних ................................................................................................ 9 

13. Права людини ..................................................................................................... 10 

14. Навколишнє середовище .................................................................................. 10 

15. Рівність можливостей та недопущення дискримінації ................................... 10 

16. Сексуальне домагання та інші форми переслідування ................................... 11 

17. Здоров’я та безпека ............................................................................................ 11 

18. Конфлікт інтересів .............................................................................................. 12 

19. Корупція або хабарництво ................................................................................. 13 

20. Постачальники та субпідрядники ..................................................................... 13 

21. Зв’язки зі ЗМІ ....................................................................................................... 13 

22. Запровадження ................................................................................................... 14 

23. Моніторинг та звітування ................................................................................... 15 

Контактна інформація: .................................................................................................. 15 

 
 
 



 

3/15 
 

 

Шановні колеги! 
 

Хороше ім’я та репутація компанії Konecranes — це результат дотримання наших 
цінностей, а також самовідданої та важкої праці всіх нас. Разом ми відповідальні за 
збереження та покращення цієї репутації. Співробітники компанії Konecranes 
представляють собою розмаїття культур, говорять великою кількістю різних мов та 
належать до різних релігій. Нашою метою є не лише дотримування законів, правил та 
регламентів, що застосовуються до нашої діяльності, ми прагнемо дотримуватися 
найвищих стандартів законної та етичної ділової поведінки. 

Ми здійснюємо діяльність прямо, у прозорий та етичний спосіб. Ми відповідаємо за свої 
слова та дії і прагнемо побудувати сприятливі та задовільні умови праці, що заохочують 
до командної роботи. Ми усвідомлюємо, що існують різні стилі роботи, способи життя та 
культурні відмінності, та поважаємо їх. 

У цьому Кодексі поведінки надається огляд наших основних вимог та керівних настанов 
стосовно ведення нами справ, а також опис стандартів, яких ми дотримуємося під час 
нашої діяльності. Вони ґрунтуються на нашій діловій етиці та відданості ідеї цілісності, що 
застосовуються до всіх співробітників, директорів, консультантів, агентів, підрядників і 
субпідрядників та наших структурних підрозділів у всьому світі. Цей Кодекс має 
застосовуватися паралельно із законами та нормативно-правовими актами відповідної 
юрисдикції, в якій ми здійснюємо свою діяльність. 

Принципи, визначені у Кодексі, є частиною нашої тривалої незмінної традиції дотримання 
етичних ділових стандартів. Будь ласка, прочитайте уважно Кодекс і переконайтеся у 
тому, що ви розумієте його зміст, наслідки його недотримання, а також важливість 
Кодексу для досягнення успіху Групи компаній Konecranes.  

У разі виникнення у вас будь-яких запитань, зверніться до вашого безпосереднього 
керівника, спеціалістів із контролю за нормативно-правовою відповідністю та етики 
компанії Konecranes або до будь-яких інших осіб, визначених у цьому Кодексі. У разі 
виникнення сумніву щодо доцільності та правильної конкретної практики або справи, 
зверніться за відповідними інструкціями. 

Ми всі несемо відповідальність за дотримання принципів у цьому Кодексі імаємо негайно 
повідомляти про будь-які фактичні порушення, або потенційні порушення, які можуть 
статися. Підвищення обізнаності з цих питань, відповіді на запитання та вирішення 
проблем є основою здорової робочої обстановки у компанії Konecranes, що робить її 
видатною міжнародною організацією.  

З повагою,  

Teo Ottola 
Віце-президент корпорації з фінансів, ТВО Президента корпорації 
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1. Вступ 
Відповідальна практика ведення бізнесу є важливим елементом у забезпеченні 
тривалої конкурентоспроможності та прибутковості. Культура управління в 
компанії Konecranes ґрунтується на таких цінностях компанії, як віра в людей, 
загальні зобов’язання щодо надання послуг та стабільна прибутковість. 
Управлінська практика також ґрунтується на загальних принципах сталого 
розвитку, що роблять акцент на інтеграції економічних, соціальних та екологічних 
цілей у нашій діловій діяльності. Компанія Konecranes бере участь у стратегічній 
ініціативі зі стійкої ділової практики у рамках Глобального договору ООН та 
підтримує десять загальноприйнятних принципів у галузі прав людини, праці, 
охорони навколишнього середовища та протидії корупції. 
 
Кодекс поведінки компанії Konecranes визначає основні вимоги та керівні 
настанови стосовно ведення нами справ. Компанія Konecranes прагне до найвищої 
етичної поведінки; саме на таких принципах ми описуємо юридичні та етичні 
стандарти, яких ми маємо дотримуватися стосовно наших замовників, ділових 
партнерів, постачальників і персоналу, а також стосовно суспільства та фінансових 
ринків у всіх країнах, в яких ми здійснюємо свою діяльність. 
 
Очікується, що кожен співробітник, незалежно від його посади в організації, буде 
просувати ці принципи та дотримуватися цього Кодексу поведінки, якщо це не 
суперечитиме обов’язковим місцевим або міжнародним законам або іншим 
чинним нормативно-правовим актам. 

 

2. Закони та нормативно-правові акти 
Компанія Konecranes зобов’язується повністю дотримуватися чинного 
національного та міжнародного законодавства. Це включає, наприклад, закони та 
нормативно-правові акти, що стосуються конкуренції, корпоративного управління, 
оподаткування, розкриття фінансової інформації, безпеки, запобігання 
хабарництву, незаконним виплатам та корупції, прав співробітників, захисту 
навколишнього середовища, а також визнання та захисту активів компанії, 
авторських прав та інших форм інтелектуальної власності. 

 
Управління компанією Konecranes здійснюватиметься у прозорий спосіб і 
відповідно до правил, керівних настанов та принципів належного корпоративного 
управління згідно із зобов’язаннями компанії Konecranes перед її акціонерами, 
партнерами, замовниками, постачальниками, співробітниками та спільнотою. 

 

3. Чесна конкуренція та дотримання антимонопольного законодавства 
Компанія Konecranes підтримує чесну конкуренцію та прагне її, а також 
зобов’язується дотримуватися чинного антимонопольного законодавства. 
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Компанія Konecranes утримуватиметься від будь-якої діяльності, що може 
обмежити чесну конкуренцію або викликати проблеми у рамках 
антимонопольного законодавства. До такої діяльності відноситься, наприклад, 
розкриття конкурентам інформації про ціноутворення, частки на ринку або будь-
якої іншої подібної закритої інформації. 

 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Політика 
чесної конкуренції» компанії Konecranes (Konecranes Competition Compliance 
Summary), з яким можна ознайомитися за посиланням MyKonecranes>About 
Konecranes >Policies and principles. 

 

4. Конфіденційність, захист персональних даних та приватність 
Конфіденційна інформація про компанію Konecranes та її партнерів, замовників, 
постачальників і персонал має зберігатися у таємниці та захищатися від 
несанкціонованого доступу. Співробітники не можуть використовувати для 
персональної вигоди конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою під час 
роботи, а також не можуть розкривати конфіденційну інформацію будь-яким 
сторонам, які не мають на це права.  

 
Компанія Konecranes поважає приватність та цілісність осіб, що взаємодіють з 
компанією, та своїх співробітників, та прагне дотримуватися суворих стандартів 
при обробці персональних даних. Компанія Konecranes збирає та зберігає лише ту 
персональну інформацію, збір якої не заборонено за законом і яка потрібна їй для 
ефективної діяльності. Усі персональні дані, які зібрані та зберігаються компанією 
Konecranes, будуть чесно, законно і ретельно оброблятися в спосіб, який захищає 
приватність нашого персоналу та інших осіб. 

 
Співробітники, які збирають або обробляють будь-які персональні дані, 
відповідають за підтримання персональних даних, або співробітники, яким надано 
доступ до такої інформації, мають використовувати її лише для цілей та в межах, 
які були визначені для персональних даних в кожному конкретному файлі даних. 
Більше інформації можна знайти за посиланнями [посилання на зовнішні та 
внутрішні веб-сайти, що містять Опис та положення стосовно захисту даних, 
а також відповідні інструкції]. Співробітники не можуть розкривати персональні 
дані, порушуючи чинне законодавство або застосовні інструкції. Доступ до 
персональних записів здійснюється лише тим персоналом, який має відповідний 
дозвіл і чітку потребу у такій інформації в рамках своєї діяльності. 
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5. Захист та належне використання активів компанії Konecranes 
 

Активи компанії Konecranes 
Цей Кодекс вимагає від усіх співробітників захищати активи компанії Konecranes1 
та забезпечувати їх ефективне використання для законних цілей у рамках 
діяльності. Розкрадання, недбалість та розтрата мають безпосередній вплив на 
прибуток компанії Konecranes. Очікується, що співробітники вживатимуть заходів 
для попередження псування, розкрадання або неправильного використання 
майна компанії Konecranes. Якщо будь-який співробітник звільняється з компанії 
Konecranes, він має повернути все майно, що належить компанії. За винятком 
особливо обумовлених випадків, активи компанії Konecranes, включаючи 
обладнання, матеріали, ресурси та конфіденційну інформацію, мають 
використовуватися лише у службових цілях. Очікується, що всі співробітники 
захищатимуть кошти і майно компанії Konecranes, як свої власні, убезпечуючи їх 
від неправильного використання, втрати, шахрайства або розкрадання. 

 

6. Заборона інсайдерської торгівлі та незаконного розкриття 
внутрішньої інформації 
Компанія Konecranes поважає та дотримується відповідного законодавства про 
цінні папери шляхом забезпечення збереження та захисту внутрішньої інформації. 
 
Внутрішня інформація — це будь-яка інформація конкретного характеру, яка не 
була оприлюднена, та яка прямо або опосередковано стосується компанії 
Konecranes або будь-якого іншого емітента фінансових інструментів, що 
обертаються на ринку, або фінансових інструментів (у тому числі акцій), виданих 
компанією Konecranes або іншим емітентом, оприлюднення якої могло б мати 
суттєвий вплив на ціну цих фінансових інструментів або відповідних похідних 
фінансових інструментів. Вплив внутрішньої інформації на ціну цінного паперу або 
іншого фінансового інструменту може бути позитивним або негативним.  
 
Під час здійснення своїх робочих обов’язків у компанії Konecranes співробітники 
можуть отримати внутрішню інформацію або іншу неоприлюднену інформацію 
про саму компанію Konecranes, а також про її постачальників, замовників або 
інших контрагентів. Співробітникам забороняється купувати або продавати 
фінансові інструменти компанії Konecranes або будь-які цінні папери компанії 
відкритого типу чи відповідні похідні фінансові інструменти, якщо вони мають 
доступ до внутрішньої інформації або важливої інсайдерської інформації, яка 
стосується компанії Konecranes або іншої компанії, в залежності від випадку. 

 
1 Активи визначаються як майно, кошти, інформація або інтелектуальна власність, якими володіє компанія 

Konecranes, а також обладнання, яке використовується на індивідуальній основі, наприклад, мобільні 

телефони та комп’ютери. 
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Передавати таку інформацію будь-кому, хто може купити або продати цінні 
папери, або рекомендувати їм купити або продати цінні папери на підставі такої 
інформації, так сказати «давати наводку», також заборонено, як і будь-яке 
розкриття внутрішньої інформації, за винятком тих випадків, коли таке розкриття 
дозволено згідно із чинним законодавством. 
 
Для отримання додаткової інформації дивіться документ «Регламенти щодо 
внутрішньої інформації» компанії Konecranes Plc (Konecranes Plc Insider 
Regulations), з яким можна ознайомитися за посиланням MyKonecranes>About 
Konecranes>Policies and principles. 
 

7. Принципи відбору замовників і постачальників 
Компанія Konecranes також запровадила процедуру відбору замовників і 
постачальників, що допомагає переконатися у тому, що вона має справи лише з 
фірмами та особами, які поділяють її стандарти відповідності та цілісності. 

 
Співробітники мають відмовлятися вести діяльність або надавати допомогу тим, 
хто здійснює протизаконні дії щодо товарів компанії Konecranes або не пройшов 
процедуру відбору замовників і постачальників, визначену у Кредитній політиці 
компанії Konecranes. Крім того, вони мають повідомляти спеціаліста з контролю за 
нормативно-правовою відповідністю або через будь-який конфіденційний канал 
для повідомлень про будь-яке порушення процедури відбору замовників та 
постачальників. Усі співробітники мають ознайомитися із процедурою відбору 
замовників і постачальників та дотримувати неї. 
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Кредитна 
політика» компанії Konecranes (Konecranes Group Credit Policy), з яким можна 
ознайомитися за посиланням MyKonecranes>About Konecranes >Policies and 
principles.  

 

8. Економічні санкції та ембарго 
Компанія Konecranes дотримується всіх національних та міжнародних санкцій, що 
застосовуються до її діяльності. Для цього, компанія Konecranes проводить 
належну комплексну юридичну оцінку своїх зобов’язань відповідно до чинних 
санкційних переліків. Співробітники не мають взаємодіяти з фізичними та 
юридичними особами, включеними до санкційних переліків, які відстежує 
компанія Konecranes. 

 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Інструкції 
щодо санкцій та експортного контролю» (Konecranes Instructionson Sanctions and 
Export Controls), з яким можна ознайомитися за посиланням 
MyKonecranes>Internal Knowledge>Export Control, Trade Compliance. 
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9. Інформаційно-обчислювальні та комунікаційні ресурси 
Інформаційно-обчислювальні та комунікаційні ресурси компанії Konecranes, у тому 
числі комп’ютери, смартфони, голосова пошта, чати та електронна пошта, 
приносять суттєву користь, проте вони також становлять суттєвий ризик для 
безпеки та відповідальності співробітників та компанії Konecranes. Надзвичайно 
важливо, щоб співробітники компанії вживали всіх необхідних заходів для захисту 
своїх комп’ютерів і всіх електронних пристроїв за допомогою паролів та будь-яких 
інших відповідних заходів. Це також стосується ситуацій, коли співробітник 
використовує свій власний пристрій для доступу або збереження інформації 
компанії Konecranes. Уся службова, конфіденційна або обмежена інформація в 
електронному вигляді має бути захищена паролем. 
 

Якщо співробітник має причину вважати, що його пароль було викрадено або 
захист комп’ютера, смартфону або комунікаційного ресурсу компанії Konecranes 
або його власного пристрою, що використовується для доступу або збереження 
інформації компанії Konecranes, було порушено, він має негайно змінити свій 
пароль та повідомити про інцидент до Служби IT-підтримки компанії Konecranes.  
 
Якщо співробітники використовують ресурси компанії Konecranes для 
відправлення електронної пошти, голосової пошти чи коротких повідомлень або 
для доступу до Інтернет-послуг, вони діють як представники компанії Konecranes. 
Будь-яке неналежне використання цих ресурсів може зашкодити репутації 
компанії Konecranes, що може стати причиною притягнення їх або компанії 
Konecranes до юридичної відповідальності. 
 
Усі інформаційно-обчислювальні ресурси, що використовуються для надання 
комп’ютерного та мережевого зв’язку в організації, є власністю компанії 
Konecranes і призначаються для застосування співробітниками компанії Konecranes 
для здійснення її діяльності. Епізодичне та нечасте використання в особистих цілях 
електронної пошти та телефонів дозволяється. Особисті повідомлення не можуть 
надсилатися з протизаконними, несанкціонованими або неетичними намірами, а 
також такі повідомлення не можуть містити будь-яку незаконну інформацію або 
порушувати права третіх сторін. Рекомендується зберігати приватні повідомлення 
в окремій папці, що має відповідну назву, яка дає зрозуміти, що у ній містяться 
приватні повідомлення. Це стосується як вхідних, так і вихідних повідомлень. 
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Політика ІТ-
безпеки» компанії Konecranes (Konecranes IT Security Policy), з яким можна 
ознайомитися за посиланням MyKonecranes>About Konecranes >Policies and 
principles. 

 



 

9/15 
 

 

 

 

 

10. Фінансова звітність 
Компанія Konecranes має однакові загальноприйнятні принципи, стандарти та 
визначення бухгалтерського обліку, які дотримуються у веденні бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності всіма підрозділами. Консолідована фінансова 
звітність Групи складається відповідно до стандартів МСФЗ. 
 
Компанія Konecranes надає всім особам, що взаємодіють з нею, одну й ту саму 
інформацію про свій стан та результати діяльності одночасно, в прозорий та 
відкритий спосіб, без надання привілею або переваги будь-якій групі або особі, а 
також відповідно до законодавства, правил фондової біржі та прийнятої практики 
на фондовому ринку. 
 

11. Бухгалтерський облік та звітність компанії Konecranes 
Компанія Konecranes має вести облік своєї фінансової діяльності відповідно до 
чинного законодавства та практики бухгалтерського обліку. Усі операції мають 
бути належним чином дозволені, та ретельно і повно задокументовані. Складання 
будь-яких неправдивих або недостовірних даних, записів або документації суворо 
заборонено. Співробітники ніколи не мають складати неправдиві або недостовірні 
звіти або здійснювати платіж чи відкривати рахунок від імені компанії Konecranes, 
розуміючи, що будь-яка частина такого платежу або рахунку буде використано для 
іншої цілі, аніж та, що вказується у супровідних документах. 
 
Якщо співробітнику стає відомо або він має підозри, що будь-хто фальсифікує 
бухгалтерські книги та звітність компанії Konecranes, такий співробітник має 
негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника, спеціаліста з 
контролю за нормативно-правовою відповідністю або через будь-який 
конфіденційний канал для повідомлень. Приховування інформації від керівництва 
або від внутрішніх чи зовнішніх аудиторів може серйозно зашкодити компанії 
Konecranes. 
 

12. Збереження даних 
Компанія Konecranes зобов’язується дотримуватися всіх чинних законів та 
нормативно-правових актів, що стосуються зберігання даних. Усі документи мають 
зберігатися мінімум протягом періоду часу, що вимагається законами та 
нормативно-правовими актами. Документація, що є критично важливою для 
діяльності компанії Konecranes, включаючи корпоративні документи, оригінали 
договорів тощо, має ідентифікуватися та зберігатися у захищеному місці в 
приміщеннях компанії Konecranes.  
 
Якщо співробітнику стає відомо про судову повістку або про поточний чи 
очікуваний судовий розгляд чи урядове розслідування, такий співробітник має 
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залишити та зберегти ВСІ документи, які можуть бути причиною судової повістки, 
мати значення для судового розгляду чи мати відношення до розслідування, до 
отримання подальших інструкцій від Юридичного відділу. На будь-яке фізичне 
знищення документів має бути отримано дозвіл від Юридичного відділу та 
спеціаліста з контролю за нормативно-правовою відповідністю. 

 

13. Права людини 
Компанія Konecranes підтримує та дотримується принципів захисту прав людини, 
визначених у Загальній декларації ООН прав людини. Компанія підтримує свободу 
від будь-якої дискримінації за расовою приналежністю, національністю, статтю, 
релігією та віком та бореться за рівність можливостей у Групі. 
 
Компанія Konecranes підтримує свободу об’єднання у профспілки та дійсне 
визнання права на укладання колективного договору. Компанія Konecranes не 
схвалює застосування дитячої чи примусової праці. Крім того, Група не допускає 
умови праці, які суперечать міжнародному законодавству та практиці. Ми 
очікуємо, що всі постачальники будуть здійснювати свою діяльність, що 
узгоджуватиметься з нашими принципами. 
 

14. Навколишнє середовище 
Природоохоронна діяльність компанії Konecranes ґрунтується на підході з 
урахуванням життєвого циклу. Метою є розробка та запровадження екологічних 
передових рішень і послуг, що задовольняють вимоги замовників щодо строку 
служби. Високий пріоритет надається розробці продуктів і послуг, що мають низькі 
викиди та високу ефективність. Вживаються заходи для досягнення стійкого 
розвитку і в наших внутрішніх операціях за допомогою використання вихідних 
матеріалів, процесів, продуктів, а також зменшення відходів і викидів із 
застосуванням останнього технічного прогресу. 
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Екологічна 
політика» компанії Konecranes (Konecranes Environmental Policy), з яким можна 
ознайомитися за посиланням MyKonecranes>About Konecranes >Policies and 
principles. 
 

15. Рівність можливостей та недопущення дискримінації 
Компанія Konecranes є роботодавцем, який дотримується принципу рівності 
можливостей при найманні та просуванні співробітників, формуванні їхніх 
привілеїв та заробітних плат. Компанія Konecranes не терпітиме дискримінації 
проти будь-якої особи за расовою приналежністю, релігією, кольором шкіри, 
статтю, віком, сімейним станом, національною приналежністю, сексуальною 
орієнтацією, громадянством або ознакою інвалідності (якщо кандидат або 
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співробітник має відповідну кваліфікацію для здійснення основних функцій 
посади з розумним пристосуванням чи без нього) або за будь-якими іншими 
ознаками, що забороняються законодавством, при наборі на роботу, найманні, 
призначенні на посаду, просуванні, або за будь-якої іншої умови 
працевлаштування. Співробітники мають рівні можливості та рівне ставлення на 
основі своїх заслуг. 
 
Компанія Konecranes не терпітиме застосування дискримінуючої мови, а також 
будь-яких зауважень, жартів або поведінки, що створюють або сприяють 
формуванню образливої або ворожої робочої обстановки. 
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Політика 
поваги на робочому місці» компанії Konecranes (Konecranes Respect in the 
Workplace Policy), з яким можна ознайомитися за посиланням 
MyKonecranes>About Konecranes >Policies and principles. 

 

16. Сексуальне домагання та інші форми переслідування 
Компанія Konecranes суворо забороняє будь-які форми переслідування на 
робочому місці, включаючи сексуальне домагання. Компанія Konecranes негайно 
вживатиме відповідних заходів для попередження та, у разі необхідності, 
покарання поведінки, що має ознаки домагання. 
 
Будь-яка поведінка, що має ознаки психічного чи фізичного домагання, або будь-
яка інша форма зловживання владою, заборонена в рівному ступені для всіх. 
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Політика 
поваги на робочому місці» компанії Konecranes (Konecranes Respect in the 
Workplace Policy), з яким можна ознайомитися за посиланням 
MyKonecranes>About Konecranes>Policies and principles. 
 

17. Здоров’я та безпека 
Компанія Konecranes прагне запропонувати своїм співробітникам цікаві та 
сприятливі умови праці, де переважають відкритість, повага, довіра та рівність 
можливостей. Компанія постійно розвиває безпечні та без ризику для життя 
умови роботи для своїх співробітників, підрядників та інших осіб, що працюють у 
різних підрозділах організації. 
 
Компанія Konecranes також застосовує такі процеси з розробки продукції та 
виробництва, а також такі методи забезпечення якості, що націлені на мінімізацію 
ризиків для здоров’я та безпеки, пов’язаних із застосуванням її продукції та 
послуг. 
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Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Політика 
безпеки» компанії Konecranes (Konecranes Safety Policy), з яким можна 
ознайомитися за посиланням MyKonecranes>About Konecranes >Policies and 
principles. 

 

18. Конфлікт інтересів2 
Співробітники компанії Konecranes мають уникати всіх ситуацій, коли їхні особисті 
інтереси3 можуть вступати у конфлікт з інтересами компанії Konecranes та осіб, що 
взаємодіють з нею. Це означає, наприклад, що співробітникам не дозволяється 
приймати або надавати особисті подарунки, проявляти гостинність або 
пропонувати розваги, окрім особистих подарунків або розваг номінальною 
вартістю, що не перевищує розумні та звичні стандарти гостинності. У разі 
виникнення будь-якого сумніву, чи може призвести прийняття певного подарунку 
або переваги до можливого конфлікту інтересів, співробітник має заздалегідь 
уточнити ситуацію у спеціаліста з контролю за нормативно-правовою 
відповідністю. Компанія Konecranes не надає фінансової підтримки політичним 
партіям або іншим політичним організаціям, а також не фінансує передвиборчі 
кампанії певного кандидата. 
 
Особливу увагу слід звертати на такі ситуації, якщо співробітник або зв’язана з ним 
особа має прямий або непрямий інтерес в компанії або здатна здійснювати вплив 
на компанію, з якою компанія Konecranes веде справи або яка конкурує з 
компанією Konecranes. У рамках цього Кодексу термін «зв’язана особа» означає 
дружину/чоловіка, партнера/партнерку або іншу значиму особу, дитину, батьків, 
рідних братів/сестер, двоюрідних братів/сестер, близького друга або будь-яку іншу 
особу (у тому числі довірені особи), які можуть діяти від імені співробітника. 
Наприклад, конфлікт інтересів може також виникнути, коли один родич 
безпосередньо підпорядковується іншому родичу. 
 
Співробітники зобов’язані надавати переваги законним інтересам компанії 
Konecranes у будь-яких випадках, коли виникає така можливість. Якщо 
співробітникам стає відомо про будь-яку ділову або інвестиційну можливість, в 
якій компанія Konecranes може бути зацікавлена, або яка будь-яким іншим чином 

 
2«Конфлікт інтересів» має місце, якщо особистий інтерес (як прямий, так і опосередкований) певного 

співробітника впливає або здатен впливати на належне виконання його професійних обов’язків, що 

призводить або може призвести до конфлікту між особистим інтересом співробітника та правами і 

інтересами компанії Konecranes, що, у свою чергу, може призвести до порушення прав та інтересів, 

завдання шкоди майну та/або діловій репутації компанії Konecranes.  

 
3«Особистий інтерес» співробітника — це такий його інтерес, який передбачає для нього, під час здійснення 

ним своїх обов’язків, можливість отримання певної вигоди у вигляді грошей, цінностей або інших 

матеріальних благ чи послуг, та/або інших прав власності, як для себе, так і для своєї родини чи третіх 

сторін. 
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входить до сфери діяльності компанії, у тому числі через застосування 
корпоративного майна, інформації чи посади співробітника у компанії Konecranes, 
наприклад, від конкурента або фактичного чи потенційного замовника, 
постачальника або ділового партнера компанії Konecranes, вони не можуть 
продовжувати або брати участь у такій ситуації без попереднього письмового 
схвалення спеціаліста з контролю за нормативно-правовою відповідністю. 
Співробітники не можуть використовувати корпоративне майно або інформацію, 
або користуватися своєю позицією у компанії Konecranes для отримання 
неналежної персональної вигоди, крім того співробітники не можуть виступати 
конкурентами компанії Konecranes. 
 

19. Корупція або хабарництво 
Компанія Konecranes зобов’язується протидіяти корупції в усіх її проявах, зокрема, 
вимаганню та пропонуванню хабарів. Компанія Konecranes або її співробітники не 
повинні приймати, надавати, вимагати або пропонувати хабарі або грошові 
переваги будь-якого виду. Це включає надання коштів, привілеїв, розваг чи послуг 
або будь-яких матеріальних благ чиновникам або іншим діловим партнерам чи 
отримання таких коштів, привілеїв, розваг, послуг чи інших матеріальних благ від 
них, які надаються з наміром здійснення неправомірної дії або отримання 
особистої вигоди. Компанія Konecranes за жодних обставин не погоджується на 
участь або підтримку відмивання коштів.  
 
Будь ласка, ознайомтесь із документом «Антикорупційна політика» компанії 
Konecranes (Konecranes Anti-Corruption Policy), в якому визначаються обов’язки 
співробітників щодо забезпечення дотримання чинних антикорупційних законів, 
правил та нормативно-правових актів. З ним можна ознайомитися за посиланням 
MyKonecranes>AboutKonecranes>Policies and principles. 
 

20. Постачальники та субпідрядники 
Компанія Konecranes очікує від свої постачальників та субпідрядників, що вони 
будуть здійснювати свою діяльність відповідно до таких же високих юридичних, 
етичних, екологічних принципів та принципів, що стосуються співробітників, які 
компанія Konecranes сама застосовує. Ці принципи мають високу важливість при 
встановленні ділових зв’язків або веденні ділової діяльності. Компанія Konecranes 
сприяє застосуванню цих принципів серед своїх постачальників або субпідрядників 
та прагне моніторити їхні дії з цього приводу. 

 

21. Зв’язки зі ЗМІ 
Тільки офіційні представники компанії Konecranes або її співробітники, спеціально 
уповноважені Виконавчим або Фінансовим директором, можуть спілкувати з 
пресою, аналітиками з цінних паперів, іншими членами фінансової спільноти, 
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акціонерами або групами чи організаціями як представник компанії Konecranes 
або надавати інформацію про діяльність компанії Konecranes. Запити про надання 
фінансової інформації, що стосується компанії Konecranes, які надходять від 
фінансової спільноти або акціонерів, мають направлятися Віце-президенту зі 
зв’язків з інвесторами. Запити про надання фінансової інформації або іншої 
інформації стосовно компанії Konecranes, які надходять від ЗМІ, преси або 
населення, мають направлятися Віце-президенту з маркетингу та комунікацій.  
 
Інформація, передана ЗМІ та оприлюднена, має бути інформативною та 
правдивою за своїм характером. 
 
Будь-яка публічна інформація, згенерована та повідомлена компанією Konecranes, 
має відповідати всім чинним законам та нормативно-правовим актам. Будь-яка 
публічна фінансова інформація про компанію Konecranes має бути повною, точною 
та надійним чином відображати фінансовий стан компанії Konecranes на 
відповідну дату або за відповідний період, а також бути підготовленою у 
відповідний строк. 
 
Компанія Konecranes дотримується «періоду тиші» перед публікацією своєї 
фінансової звітності та проміжних звітів, що починається у кінці відповідного 
кварталу. Під час цього періоду представники компанії Konecranes не коментують 
фінансовий стан компанії. 
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться документ «Керівні 
настанови щодо зовнішніх комунікацій» (External Communication Guidelines), з 
яким можна ознайомитися за посиланням MyKonecranes > InternalKnowledge > 
Marketing & Communications > MarCom Guidelines. 
 

22. Запровадження 
Цей Кодекс поведінки було схвалено Радою директорів компанії Konecranes. 
Принципи застосовуються до всієї Групи компаній Konecranes та в усіх сферах 
діяльності компанії Konecranes. Керівництво Групи та її співробітники мають 
дотримуватися стандартів, викладених у цих принципах, без жодних винятків. 
Компанія Konecranes забезпечує належне інформування всіх співробітників про ці 
принципи і вимагає, щоб кожен співробітник їх прийняв та застосовував. У разі 
потреби, Кодекс поведінки компанії Konecranes доповнюється детальнішими 
принципами та інструкціями. 
 
У разі виникнення будь-яких сумнівів чи запитань стосовно дотримання або 
тлумачення цього Кодексу поведінки або можливого порушення будь-яких 
принципів слід зв’язатися зі спеціалістом з контролю за нормативно-правовою 
відповідністю. Спеціаліст з контролю за нормативно-правовою відповідністю несе 
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відповідальність за оцінку серйозності будь-якого можливого порушення та 
прийняття рішення щодо будь-яких можливих подальших дій. Співробітники 
мають завжди без вагань обговорювати всі можливі запитання або потенційні 
порушення цих принципів зі своїм керівництвом. Забороняється перешкоджати 
співробітнику повідомляти про недотримання цих принципів. 

 

23. Моніторинг та звітування 
Ґрунтуючись на рекомендаціях Комітету з контролю за нормативно-правовою 
відповідністю та етики, Керівна група компанії Konecranes (KLT) переглядатиме 
цей Кодекс на щорічній основі та надаватиме пропозиції щодо змін до 
Кодексу, у разі необхідності, на схвалення Аудиторському комітету та Раді 
директорів. 
 
Ревізійний відділ і керівництво перевірятимуть поведінку у контексті 
дотримання цієї політики в Групі компаній Konecranes. Ревізійний відділ та 
вище керівництво звітуватимуть про результати та відповідні отримані дані 
будь-яких проведених аудитів перед Аудиторським комітетом Ради 
директорів компанії Konecranes.  
 
Будь-які повідомлення про підозри інцидентів (які робляться особисто, через 
конфіденційний канал Whistleblowing або іншим способом) будуть належним 
чином розслідуватися Compliance Officer, і результати буду повідомлятися 
Комітету з контролю за нормативно-правовою відповідністю та етики компанії 
Konecranes та Аудиторському комітету Ради директорів компанії Konecranes. 

 
 

Контактна інформація: 
У разі появи якої-небудь стурбованості або яких-небудь питань, будь ласка, 
звертайтеся до пані Kati Mattila, Head of Compliance & Ethics. 

              
Канал Whistleblowing: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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