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GreenGold Group Rikkumisest teatamise poliitika
GreenGold Group (“Ettevõte”) püüab edendada läbipaistvat ärikeskkonda. Seetõttu järgib Ettevõte mitmeid selgeid
eetilisi juhiseid, mis põhinevad ideel, et GreenGold Group peaks tegelema kasumliku äritegevusega, samal ajal
järgides eetikareegleid. GreenGold Group’i jaoks on ülimalt tähtis, et kogu ettevõtte tegevus toimuks vastavalt
võimalikult kõrgetele vastutuse, avatuse ja aususe standarditele. Igast kahtlusest pettuse, altkäemaksu või muudest
taoliste olukordade tunnistamisest tuleb viivitamata teatada. GreenGold Group püüdleb ärikliima poole, kus
rikkumisest teatajad tunnevad, et saavad rikkumisest teatada ohutult ja kartmatult.
GreenGold Group usub, et on kohustatud tegelema rikkumistega ning rikkumistest teatatakse vastavalt ettevõtte
eetilistele juhistele. Lisaks usub GreenGold Group, et rikkumistest teatajad on eeskujulikud kodanikud, sest nad
aitavad GreenGold Group’il töötada aususe, vastutuse ja hea juhtimise nimel.
Kui rikkumisest teataja rikkumistest, kohustub GreenGold Group’i juhtkond:
Kaitsma rikkumisest teatajat rikkumisest teatamise võimalike kahjulike tagajärgede eest. Teatest tulenevat
kiusamist, ahistamist, ebaõiglast kohtlemist, karistamist või diskrimineerimist käsitletakse GreenGold
Group’i distsiplinaarmenetluste rikkumisena.
Teate läbi vaatama põhjalikult ja objektiivselt
Rikkumiste ilmnemisel, tegema nende parandamiseks kõik vajaliku. Hoidma rikkumisest teatajat protsessi
ja tulemusega kursis (arvestades, et rikkumisest teataja ei ole anonüümne).
Selle poliitika valdaja on GreenGold Group’i tegevjuht.

Keda see poliitika hõlmab?
Seda poliitikat rakendavad, levitavad ja teevad kättesaadavaks kõik, keda see puudutab:
Alalised töötajad, olenemata sellest, kas nad töötavad täis- või osalise tööajaga
Grupi heaks töötavad konsultandid
Grupi alltöövõtjad, koos alltöövõtjate töötajatega
Tarnijad, kellele GreenGold Group’i ärieetika eeskirjad ja rikkumisest teatamise poliitika on osa lepingust.
Kõigil ülaltoodutel on võimalus vabatahtlikult kasutada GreenGold Group’i rikkumise teatamise süsteemi.

Aruandekanalid
Kui saate teada midagi, mida peate ebaseaduslikuks või GreenGold Group’i ärieetika või muude sisemiste
juhiste rikkumiseks, peaksite kõigepealt pöörduma oma juhi või finantsosakonna poole. Nad peavad teie poolt
tõstatatud probleemi nõuetekohaseks lahendamiseks kasutusele võtma asjakohaseid meetmeid.
Aga kui teil on teavet tõsiste seaduserikkumiste / rikkumiste kohta ja teil on põhjust oletada, et teie muredega ei
tegeleta nõuetekohaselt, saate teate esitada rikkumisest teatamise süsteemis.
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Millal kasutada rikkumisest teatamise süsteemi
Erinevalt tavapärasest teabe esitamise korrast tuleks rikkumisest teatamise süsteemi kasutada ainult siis, kui
kahtlused puudutavad töötajaid, kes töötavad olulistel ja tundlikel ametikohtadel - kellel on usaldust nõudvad ja
tundlikud ülesanded. Need töötajad, ametikohad või rollid võivad oluliselt mõjutada GreenGold Group’i või
GreenGold Group’i tegevust, riski- ja turvasituatsiooni. Kui teil on kahtlus seoses kolleegiga või olukord töötajaga,
kes pole tundlikul ametikohal, peaksite selle murega pöörduma hoopis oma juhi poole.
Soovitatav on kasutada rikkumisest teatamise süsteemi, kui teie mured on seotud ühe järgneva
olukorraga:
GreenGold Group’i võtmeisikutega või juhtivate töötajatega seotud tõsised rikkumised
Protsess saab käsitleda ainult tõsiseid rikkumisi, mis võivad hõlmata ebaseaduslikku tegevust, näiteks:
o Ebaseaduslik tegu
o GreenGold Group’i ärieetika eeskirjade tõsine rikkumine.
o Riigi kohalike seaduste ja määruste tahtlik rikkumine.
o Kahtlased raamatupidamis- või arvestusmeetodid või pettusmeetodid.
o Teguviisid, mis tõenäoliselt võivad füüsiliselt kahjustada inimesi või vara.
o Teguviisid, mis võivad tõenäoliselt ohustada keskkonda.
o Võimu kuritarvitamine volitamata või varjatud eesmärkidel.
o Töötamise või teenuste osutamise ajal ebaõiglane diskrimineerimine vanuse, rahvuse, soo, usu,
seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või raseduse, poliitiliste vaadete või päritolu alusel.
o Huvide konflikt
o Ettevõtte andmete / raamatupidamise / süsteemidega manipuleerimine.
See loetelu ei ole täielik, kuid selle eesmärk on tuua näide käitumistüübist, mida võib pidada rikkumiseks.

Kuidas teadet esitada
Rikkumisest teatamise võib koostada kas e-posti või kirja teel, kasutades järgmisi kontaktandmeid:
E-mail: whistleblow@greengold.se. E-posti teel saadetud teave krüpteeritakse.
Kiri: GreenGold Group, Box 7331, 103 90 Stockholm, Sweden
Teie teade on soovitatavalt kirjutatud inglise keeles, kuid seda võib kirjutada ka eesti, soome, läti, leedu, rumeenia või
rootsi keeles.
Teade peaks sisaldama järgmist teavet:
Mis tüüpi rikkumist on täheldatud
Rikkumises kahtlustatav (ad) isik (ud)
Peaksite esitama võimalikult üksikasjaliku teabe, et teie teadet saaks turvaliselt ja tõhusalt töödelda. Teate täitmisel
saate valida, kas soovite avaldada oma nime ja kontaktandmeid. Kui te seda teete, võidakse teiega täiendava
teabe saamiseks ühendust võtta.
Teadet rikkumisest teatamise süsteemis käsitletakse täiesti konfidentsiaalselt. Võite koostada teate ja tunda end
kindlalt teades, et GreenGold Group seab esmatähtsaks probleemi lahendamise.

3

Anonüümsed teated ja edasine uurimine
Teate esitanud isiku konfidentsiaalsuse säilitamiseks tehakse kõik mõistlikud jõupingutused. Isiku identiteeti ei
avaldata ilma tema loata, välja arvatud juhul, kui see on nõutav või vajalik nõuetekohase uurimise läbiviimiseks või
juriidiliste või regulatiivsete nõuete täitmiseks.
Sõltumata sellest, kas uurimine kinnitab süüdistusi või mitte, ei kohaldata heas usus teate esitanud isiku suhtes
kunagi distsiplinaarmeetmeid ega muid karistusmeetmeid ainuüksi seetõttu, et ta on esitanud teate. Isikule, kes
menetlusi kuritarvitab valeteate esitamise või protsessi ebasobivatel eesmärkidel kasutamise eest, kohaldatakse
distsiplinaarmeetmeid.
Kui olete ise olnud seotud rikkumistega, peaksite olema teadlik, et teid ei kaitsta teate esitamise tõttu distsiplinaarega kohtumenetlustest. GreenGold Group määrab sõltumatud ja süüdistustes mitteosalevad välised või siseuurijad.
GreenGold Group määrab: a) kas on asjakohane uurimist läbi viia; b) uurimise ulatuse; c) millises vormis uurimine
peaks toimuma; ja d) kellele tuleb saata vaatluste aruanne.
Rikkumisest teatajat teavitatakse kõigist meetmetest, mis on ette võetud tema teate tulemusel (arvestades, et rikkumisest
teataja ei ole anonüümne).
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