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I. Vyhlásenie o Politike
Spoločnosť Coca Cola Hellenic ("CCHBC" alebo "Spoločnosť") dodržiava všetky ekonomické sankcie,
zákony, nariadenia, embargá alebo obmedzujúce opatrenia (Sankcie), ktorým podlieha.
CCHBC zachováva účinné opatrenia k zaisteniu dodržovania a povedomia o sankciách a povinnostiach
s nimi súvisiacich.
Za účelom uplatnenia tejto Politiky sme prijali a dodržiavame postup preverovania Sankcií (sanctions
screening procedure). Tento postup stanovuje kľúčové kroky a zásady pre zaistenie dodržiavania
platných Sankcií. Nedodržiavanie tejto Politiky sankcií môže viesť k vážnym občianskym a trestným
sankciám, a to ako pre Spoločnosť, tak aj pre jednotlivých zamestnancov, vedúcich pracovníkov a
riaditeľov, a tiež aj k významnému poškodeniu reputácie CCHBC.
Nesúlad s touto Politikou predstavuje vážny problém, ktorý môže viesť k disciplinárnemu konaniu alebo
až k prepúšťaniu. Porušenie Sankcií môže mať právne následky pre zúčastnené osoby, vrátane
vysokých peňažných pokút a trestu odňatia slobody. Zamestnanci majú hlásiť akékoľvek podozrenie
z porušenia tejto Politiky čo najskôr, buď Príslušnému právníkovi aby im poskytol ďalšie pokyny alebo
prostredníctvom našej Speak Up! Linky.

II. Na koho sa táto Politika vzťahuje?
Táto Politika sa vzťahuje na všetkých, ktorí pracujú pre Spoločnosť po celom svete bez ohľadu na
umiestnenie, pozíciu alebo úroveň seniority. Zahŕňa všetkých zamestnancov, manažérov, členov
Výkonného výboru a riaditeľov Spoločnosti.
Požadujeme, aby dočasní a zmluvní zamestnanci, konzultanti, agenti a akákoľvek iná tretia strana
konajúca v mene Spoločnosti, dodržiavali zásady tejto Politiky.
Každá dcérska spoločnosť a spoločné podniky, ktoré nie sú úplne vo vlastníctve Spoločnosti a ktoré
Společnosť
ovláda,
musia
prijať
podobnú
politiku
sankcií.
Tam, kde sa Spoločnosť účastní, ale nekontroluje spoločný podnik, budeme podporovať našich
partnerov, aby splnili požiadavky tejto Politiky, ako vrámci spoločného podniku, tak i vrámci svojich
vlastných
postupov.

III. Čo sú Sankcie?
Sankcie sú opatrenia, ktoré ukladajú vlády a medzinárodné orgány (napríklad Organizáciou spojených
národov) k obmedzeniu konania s niektorými krajinami, subjektmi a jednotlivcami.
Sankie môžu mať rôzne formy, vrátane:
•
•
•
•

širokého zákazu obchodovania s určitými krajinami, jednotlivcami alebo právnickými osobami
alebo ich rámci;
obmedzenia obchodovania, vrátane zbrojného embarga a zákazu vývozu určitých zariadení;
finančných sankcií, akými sú zmrazenie aktív a zákazy finančných transakcií; a
zákazy cestovania.

Oboje, ako ciele Sankcií, tak povaha obmedzení uložených Sankciami, podliehajú pravidelným zmenám
a pre účely ich dodržiavania je preto dôležité udržiavať aktuálne informácie o všetkých Sankciách, ktoré
sa vzťahujú k podnikaniu Spoločnosti.
Vzhľadom k tomu, že CCHBC má sídlo vo Švajčiarsku, osobitný význam majú švajčiarske sankcie, a
tiež sankcie EÚ, keďže CCHBC vykonáva významnú časť svojho podnikania v EÚ.
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Sankcie EÚ sa vzťahujú na:
•
•

spoločnosti EÚ a občania EÚ vo vzťahu ku všetkému, čo robia kdekoľvek na svete – aj keď je
štátny príslušník EÚ zamestnaný spoločnosťou mimo EÚ;
spoločnosti mimo EÚ a zamestnanci z krajín mimo EÚ, vo vzťahu ku všetkému čo robia v EÚ
a celému podnikaniu uskutočňovanému úplne alebo čiastočne na území EÚ.

Sankcie USA sa vzťahujú na:
•
•
•

americké spoločnosti a ich zámorské pobočky (a niektoré sankcie neamerických dcérskych
spoločnosti americkej společnosti) vo vzťahu ku všetkému, čo robia kdekoľvek na svete;
občanov USA a cudzincov s trvalým pobytom (tj. držitelia "zelenej karty") vo vzťahu
k čomukoľvek, čo robia kdekoľvek na svete;
neamerické spoločnosti a neamerických štátnych príslušníkov vo vzťahu k čomukoľvek, čo
robia v USA a na akékoľvek podnikanie vedené úplne alebo čiastočne v USA;

Sankcie USA sa môžu tiež vzťahovať na transakcie, ktoré znepokojujú Spojené štáty alebo sa ich týkajú,
vrátane tých, ktoré využívajú americký finančný systém (napr. transakcie v dolároch) a tie ktoré zahŕňajú
americké spoločnosti a jednotlivcov alebo tovar pocházdajúci z USA.
Spojené štáty tiež zaviedli tzv. "Sekundárne sankcie" proti niektorým krajinám - konkrétne proti Íránu ktoré sa priamo vzťahujú na neamerické spoločnosti a osoby, ktoré sa zaoberajú určitými druhmi
transakcií s týmito krajinami. Tieto Sankcie predpokládajú zavedenie rady opatrení navrhnutých k
vylúčeniu neamerických porušovateľov z ekonomiky USA.
Švajčiarske sankcie sa vzťahujú na:
•
•

švajčiarske právnické a fyzické osoby, akékoľvek podnikanie organizované podľa švajčiarskych
právnych predpisov a akékoľvek osoby, bez ohľadu na občanstvo, zataľ čo sa nachádzajú vo
Švajčiarku.
osoby a spoločnosti nachádzajúce sa mimo Švajčiarska, ktoré sú v akomkoľvek vzťahu k
Švajčiarsku a akékoľvek podnikanie vedené úplne alebo čiastočne vo Švajčiarsku.

IV. Dodržiavanie Sankcií
CCHBC a jej dcérske spoločnosti, rovnako ako ich zamestnanci, musia dodržiavať všetky Sankcie, ktoré
sa na nich vzťahujú, a nesmú sa zaoberať žiadnou obchodnou činnosťou, ktorá by mohla byť v rozpore
so Sankciami.
Všeobecne platí, že Sankcie:
•

Zakazujú konanie s jednotlivcami alebo subjektmi uvedenými na zoznamoch zmrazených aktív,
ako je napr. americký zoznam speciálne určených štátnych príslušníkov a zablokovaných osôb,
konsolidovaný zoznam EÚ s cieľmi finančných sankcií alebo akýkoľvek iný zoznam vedený
akýmkoľvek príslušným orgánom.

•

Zakazujú konanie so subjektmi, ktoré sú vlastnené alebo ovládané subjektmi na vyššie
uvedených zoznamoch.

•

Zakazujú alebo obmedzujú konanie s určitými krajinami alebo územiami. Napríklad pre
americké osoby platí všeobecný zakáz jednať s Kubou, Íránom, Sýriou, Severnou Kóreou a
Krymom ("Obmedzené územia"). Pre Spoločnosti a štátnych príslušníkov EÚ tiež platia
obmedzenia při jednaní s niektorými z týchto území.

•

Zakazujú zjednodušenie transakcií, ktorých sa nemôžete priamo účastniť sami. Napríklad
americký štátny príslušník nemôže podporovať alebo schvaľovať vzťahy neamerickej
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spoločnosti s Krymom. Rovnako aj spoločnosť EÚ nemôže využívať svoje dcérske spoločnosti
mimo EÚ k jednaniu s EÚ cieľom zmrazenia aktív.
Prosím berte na vedomie, že Sankcie sa vzťahujú na jednotlivcov - a nielen na spoločnosti - a preto si
občania EÚ a USA pôsobiaci mimo EU/USA musia byť vedomí konkrétnych Sankcií, ktoré sa na nich
vzťahujú, okrem tých, ktoré platia pre ich zamestnávateľa.
S cieľom umožniť dodržiavanie Sankcií zabezpečuje CCHBC pre svoje zmluvné strany proces
screeningu. Cieľom screeningu je zistiť, či navrhovaná zmluvná strana je uvedená na zozname
zmrazených aktív, alebo môže byť takou osobou vlastnená alebo ovládaná. Procesy schvaľovania
transakcií, ktoré by zahrňovali Obmedzené územia, sú uvedené nižšie.
CCHBC a jej dcérske spoločnosti by mali, okrem iného, brať na vedomie záväzky týkajúce sa Sankcií
vo svojich finančných dohodách, ako sú úverové a poistné zmluvy, ktoré môžu ísť nad rámec právnych
záväzkov uložených Sankciami.
Požadované schválenie
Akákoľvek navrhovaná transakcia, aktivita alebo projekt, ktorý zahŕňa Obmedzené územie alebo osoba
alebo entita, ktorá je zrejmou zhodou na príslušnom zozname sankcií, vyžaduje predchádzajúci
písomný súhlas právnika v príslušnom právnom oddelení spoločnosti ("Príslušný právnik").
•
•
•
•

Miestni zamestnanci: Vašim Príslušným právnikom je právny riaditeľ vo Vašej krajine.
Miestni vedúci zamestnanci a regionálni manažéři: Váš Príslušný právnik je váš regionálny
právny riaditeľ;
Generálny riaditeľ a zamestnanci odborných útvarov Skupiny: Vašim Príslušným právníkom je
riaditeľ compliance,
Členovia Výkonného výboru: Vašim Príslušným právnikom je Hlavný právnik Skupiny.

Kópie týchto súhlasov sú uchovávané Príslušným právnikom a na vyžiadanie sú k dispozícii auditorom
alebo vyšetrovateľom.

V. Vzneste obavy
Ak sa dozviete, že CCHBC alebo jedna z jej dcérskych spoločností sa neúmyselne zapojila do
akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore s platnými Sankciami, mali by ste čo najskôr informovať svojho
Príslušného právnika pre ďalšie pokyny alebo to ohlásiť prostredníctvom SpeakUp! linky. Týmto
spôsobom Spoločnosti umožníte vyporiadať sa s touto záležitosťou a napraviť ju ideálne predtým, než
dôjde k porušeniu zákona alebo k riziku poškodenia reputácie Spoločnosti.

VI. Nedodržiavanie
Nedodržiavanie zásad tejto Politiky je považované za vážnu záležitosť, ktorá, okrem iného, môže byť
podkladom pre disciplinárne opatrenia, vrátane prepúštania v prípadoch, v ktorých to zákon pripúšťa.
Porušenie Sankcií môže mať právne dôsledky pre zúčastnených jednotlivcov, vrátane vysokých
peňažných pokút a trestu odňatia slobody.
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VII. Pokiaľ máte pochybnosti, požiadajte o radu
Pokiaľ si nie ste istí, ako reagovať na nejakú situáciu, alebo či určité správanie môže byť nevhodné
alebo v rozpore s touto Politikou, mali by ste vždy, než budete podnikať kroky, požiadať o pomoc
Príslušného právnika.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tejto Politiky, obráťte sa prosím na Vášho manažéra alebo prípadne
na Príslušného právnika.
Táto Politika môže byť časom menená alebo aktualizovaná v súlade s Chart of Authority Skupiny.
Najnovšiu verziu tejto Politiky je možné obdržať na vyžiadanie od riaditeľa compliance a je k dispozícii
na intranete Spoločnosti a na internetovej adrese www.coca-colahellenic.com.

Váš osobný záväzok k dodržiavaniu Politiky sankcií Spoločnosti Coca-Cola Hellenic
Potvrdzujem, že som obdržal kópiu Politiky sankcií Spoločnosti Coca-Cola Hellenic (“Politika”). Politiku
som si prečítal, jej obsahu som porozumel a budem ju dodržiavať. Ak sa dozviem o možnom porušení
Politiky, skontaktujem Prílušného právnika. Potvrdzujem, že Politika nie je zmluvným dokumentom a nie
je jej účelom meniť súčasný pracovný pomer, či už podľa úmyslu alebo podľa zmluvy.

__________________
DŇA

_________________________________
MENO A PRIEZVISKO ZAMESTNANCA

_____________________________
PODPIS ZAMESTNANCA
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