ÄRIALASE
KÄITUMISE
KOODEKS

”….ja

ausad inimesed, kes töötavad mitmel
Peame oma töötajaid saavutuste
tagajateks. Kiidame end – oleme kirglikud rindel
korraga ning jõuame tulemusteni. . .”
- katkend Valmonti nägemusest

”

Austatud kaastöölised,
Valmont on alates loomisest, 1946. aastast, pühendunud ausale ja eetilisele juhtimisele. See meetod on aidanud meil luua usaldusväärse maine ning
pakkuda suurepäraseid tooteid ja teenuseid. Meie edu põhineb sellel mainel.
Aus tegutsemine on meie maine kaitsmiseks vajalik ning see tagab edu
tulevikus. Meie ärialase käitumise koodeksi (,,koodeks“) eesmärgiks on aidata
meil kõigil teha õigeid otsuseid. Koodeks ja meie tava nõuab igaühelt meilt
vastutustundlikku tegutsemist ning iga töötaja, kliendi, tarnija, aktsionäri,
valitsuse ja avaliku üldsuse õiglast ning väga austavat kohtlemist. Lühidalt
öeldes on tegemist aususega ja õige asja ajamisega.

OLGEM
VÄGA
AUSAD

Valmont pühendub ka edaspidi müügi kasvule ja aktsionäridele sissetuleku
toomisele, ent seda mitte kunagi aususe arvelt. Teisisõnu, taganeme
ärivõimalustest, mis võivad rikkuda Valmonti õige asja ajamise
pühendumust, meie koodeksi või seadust. Valet asja pole võimalik õigeks
pöörata.
Koodeks õpetab meile klientide, tarnijate, kaastöötajate, aktsionäride ja
kogukondade ootusi meie suhtes ning lõpuks ka seda, mida ootame endilt.
Julgustan teid seda koodeksi põhjalikult lugema. Igasuguste küsimuste korral
küsige nõu. Koodeksi lugedes pidage meeles, et meie raske vaevaga teenitud
maine ja täiuslikkus nõuab igaühelt meilt ühtset tegutsemist ning võimalikest
möödalaskmise juhtumitest teada andmist alati.

Mogens C. Bay
Valmont Industries Inc. esimees ja tegevdirektor
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ÄRITSEMINE
MEIE
KOODEKSI
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MIDA MEILT

Valmontis oleme äri püstitanud neljale põhiväärtusele. Nendeks põhiväärtusteks on:

KÕIGILT
OODATAKSE
PÜHENDUME
OMA TOODETELE,
TEENUSTELE JA
KLIENTIDELE
KIRGLIKULT

TÖÖTAME VÄGA
AUSALT

PÜÜDLEME
JÄRJEPIDEVA
ARENGU
SUUNAS

PIDEVALT
JÕUAME
TULEMUSTENI

Valmonti ärialase käitumise koodeks (meie ,,koodeks“) põhineb meie
põhiväärtusel – ,,väga aus asjaajamine“. Meie koodeks kehtib kõikidele
Valmont Industries Inc. ja selle tütarettevõtete (,,Valmonti“ või ,,Ettevõtte“)
töötajatele, vahendajatele, edasimüüjatele, juhtidele ning ametnikele. Koodeksis
nimetatakse väljendiga ,,meie“ Valmonti töötajaid, vahendajaid, juhte ja
ametnikke.
Koodeksi eesmärk on anda nõu ning see ei pruugi kehtida igas olukorras ega
kõike ette näha. Tähtis on meeles pidada, et pelgalt seaduse paberist ei piisa
vaid meilt oodatakse kõigis meie äritegevuses täiesti ausat asjaajamist.
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MIDA
MEILT
KÕIGILT
OODATAKSE
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Hoolimata oma seisusest ettevõttes on meil
kõigil kohustus mõista ja järgida koodeksi.
Meilt oodatakse aususe tõestamist
absoluutselt iga päev kõikjal üle maailma.
Oleme Valmontis ühtsed ja jagame ühist
kohustust kaitsta oma mainet. Usume, et
ausalt ei tegutseta ainult avaliku maine tõttu
vaid õigesti käitutakse ka siis, kui keegi ei
vaata.
Lisaks oodatakse teilt allolevate
lisavastutuste täitmist:
• Näiteks ohjade enda kätte haaramine.
• Aidake luua suhete loomist, pingutuste
tunnustamist ning vastastikust ausust ja
avatud suhtlust väärtustavat
töökeskkonda.
• Olge kaastöötajatele vajalik. Küsige
kaastöötajatelt, mil viisil koodeks ja
poliitika ühtib nende igapäeva tööga.
• Kasutage ennetavaid meetmeid.
Leidke mõtete vahetamise
võimalusi ning rääkige eetilistest
ja väljakutsuvatest olukordadest.
• Looge keskkond, kus kõik saavad
vabalt küsida küsimusi koodeksi ja
poliitika võimalike rikkumiste kohta
ning nendest rikkumistest teavitada.

MIDA MEILT
KÕIGILT
OODATAKSE

Meie pühendumus ausale asjaajamisele kehtib kõikjal maailmas. Oleme
Valmontis ühtsed ja jagame ühist kohustust kaitsta oma mainet. Usume, et
ausalt ei tegutseta ainult avaliku maine tõttu vaid õigesti käitutakse ka siis, kui
keegi ei vaata.
Rahvusvahelise ettevõttena peame järgima kõiki meie tegevusi juhtivaid ja
kehtivaid tööreegleid, seaduseid, regulatsioone ja poliitikaid. Kui teil peaks kunagi
tekkima küsimus seoses kehtiva seaduse või poliitikaga või olete tunnistajaks
olukorrale, kus riigi seadus on Valmonti väärtustega vastuolus, siis palume teil
sellest teada anda meie vastavusega tegelevale ametnikule.

Vastavusega tegeleva ameti leiate:
1 Valmont Plaza, Omaha, NE USA 68154
+1 402-963-1080

Meie juhatus on selle koodeksi kinnitanud. Koodeksiga tegelejad asuvad meie
vastavusega tegeleva ametniku juures. Iga juhataja või vastutava ametniku
esitatud koodeksist loobumise nõue võib toimuda ainult juhatuse auditi komisjoni
loal. Teised töötajad saavad loobumise nõuet esitada vastavusega tegeleva
ametniku kaudu.
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KUIDAS
RIKKUMISEST
TEADA ANDA

Oleme kohustatud teavitama igasugusest olukorrast, mis võib tunduda vale või
kõlblusvastane. Kui te pole kindel, kas sellest peaks teatama, siis küsige endilt, kas
see on:
•
•
•
•
•

Vastavuses meie koodeksiga
Vastavuses Valmonti poliitikaga ja koolitusega
Ühtib Valmonti põhiväärtustega
Seaduslik
Miski, mille tõttu tunneksite end hästi, kui teised sellest ajalehest loeksid

Kui vastasite kasvõi ühele neist küsimustest ,,ei“ või ,,ma ei tea“,
siis peaksite pöörduma allolevate poole:
•
•
•
•

Teie vahetu ülemus
Vastavusega tegelev ametnik
Teie osakonna juht
Valmonti vastavuse teavituse süsteem (www.valmont.ethicspoint.com)

Valmont teeb seaduse piires kõik endast oleneva, et mitte ühegi nõu küsija ega
võimalikust rikkumisest teataja isikuandmeid ei avaldataks.
Valmont loodab, et kõik tunnevad end meie järelevalveametniku või meie kohaliku
juhatusega valedest või kõlblusvastastest olukordadest vesteldes mugavalt. Juhul, kui
te ei tunne end mugavalt ülalmainitud isikutega suheldes, siis Valmonti vastavuse
teavituse süsteem võimaldab nii Valmonti töötajatel kui ka igaühel teisel teavitada
olukorrast või esitada küsimus kolmandale osapoolele kuuluva ja nende hallatava
turvalise portaali valmont.com kaudu või ülalmainitud lingi kaudu. Sealt leiate iga
riigi telefoninumbrid.
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KUIDAS
RIKKUMISEST
TEADA ANDA

Riigisisesed seadused võivad sätestada käesoleva koodi võimalikest rikkumistest
teavitamist. Lisateavet saate vastavusega tegeleva ametniku käest. Kui te ei soovi
teatada olukorrast, mis on seotud teie kaastöötajatega või kahtlete ametialases
eksimuses, siis sellest mitte teatamine võib põhjustada halba tagajärgi, näiteks
rikkumise jätkumist, kulukaid trahve ja valitsuse sekkumist. Valmont soovib ja vajab
teie abi meie väga ausa asjaajamise eesmärgi säilitamisel. Me ei palu teil enne
teavitamist omal algatusel võimalikku või tegelikku ametialast eksimust uurida.
Teavitage igasugusest ametialasest eksimusest koheselt. Kui saame teada, et meie
töötaja on rikkunud käesolevat koodeksi, Valmonti poliitikat või muud seadust või
valitsuse regulatsiooni, siis tegeleme tema korrale kutsumisega, mis võib hõlmata
palgata töölt kõrvaldamist, madalamale töökohale suunamist, hüve kinni pidamist,
lisatasude ära võtmist ja/või vallandamist.

KÄTTEMAKSULE EI
Valmont ei talu heas usus võimalikust seaduse, regulatsiooni,
poliitika või koodeksi rikkumisest teavitanud isikule kätte
maksmist.
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ÄRITSEMINE
VALMONTI
KOGUKONNAS
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MITMEKÜLGSUS
JA TÖÖTAJATE
ÕIGLANE
KOHTLEMINE

Rahvusvahelise ettevõttena tunnustab Valmont mitmekülgse tööjõu eeliseid ning
julgustab looma keskkonda, mis kätkeb endas erinevaid kultuure, kogemusi ja
hoiakuid. Meie edu sõltub sellest, kuidas viljeleme töökultuuri, kus igat isikut
koheldakse austuse ja väärikusega ning igal töötajal on võimalik panustada Valmonti
pikaajalisse edusse mõistlikul tasemel.
Valmont on pühendunud ka võrdsele võimalusele ja õiglasele kohtlemisele. Keelame
eristamist vanuse, rassi, puude, rahvuse, abielu või perekonna seisuse, rahvusliku
päritoli, usu, soo, seksuaalse sättumuse, kogemuste või muude seadusega kaitstud
omaduste alusel. See põhimõte kehtib kõikidele töötajatega seotud otsustele,
sealhulgas:
•
•
•
•

Värbamisele
Küsitlemisele
Valimisele
Tööle võtmisele

•
•
•
•

Koolitamisele
Edutamisele
Edasisuunamisele
Järelevalvamisele

•
•
•
•

Vallandamisele
Hüvitamisele
Eeliste andmisele
Hariduslikele võimaluste

Kõik tööalased otsused põ hinevad isiku tehtava töö oskustel, sealhulgas arvestades
ka majutusvõimalusi.
Me ei talu ahistamist, er istamist ega kättemaksu. Olgugi, et seaduslik mõiste võib
riigiti erineda, siis meie ettevõttes tähendab ,,ahistamine“ igasugust tegevust teise
inimese suunas, mis hõl mab:
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•
•
•
•

hirmutamist
vaenulikkust või rünn akut
põhjuseta sekkumist, mis häirib teise tööd
takistab teistel arened a või teha valikuvõimalusi

MITMEKÜLGSUS
JA TÖÖTAJATE
ÕIGLANE
KOHTLEMINE
MIDA TEILT OODATAKSE?
• Meelitage ligi, koolitage ja säilitage mitmekesist ning uudsust ja kaasamist soodustavat
tööjõudu.
• Säilitage töökeskkond, mis soodustab kõikite töötajate austamist ning
kaastöötajate, partnerite, tarnijate, klientide ja lähedalasuvate naabrite inimõigusi.
• Tehke töötajate, klientide ja lepingupartneritega tulemuslikku koostööd, et
suurendada kõikide isiklike ja ettevõtte eesmärkidega haakuvaid andeid, oskusi ja
kogemusi.
• Toetage Valmonti pühendumust mitmekesistada meie ülemaailmset tööjõudu.
• Ärge kunagi nöökige seksuaalselt ega lähenege seksuaalsetel eesmärkidel
töötajatele ega kellegile teisele töökohas viibijale.
• Tagandage end nahavärvi ja stereotüüpe kujutavaid või solvavatest naljadest, mis võivad
rikkuda meie poliitikat.
• Ärge kunagi alandage rassi, vanuse, soo, usu, rahvuse või puude tõttu.

13

• Ärge kunagi saatke seksuaalsust käsitlevaid e-poste või märkmeid ega
kommentaare, nalju või pilte, mis solvavad rassi, vanuse, soo, usu, rahvuse, abielu
või perekonna seisuse, seksuaalse orientatsiooni, soolise kuuluvuse või puude
alusel.

TERVIS
JA
OHUTUS
USUME, ET
ÕNNETUSTEVABA
TÖÖKOHT ON
VAJALIK JA
SAAVUTATAV.
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Valmont hindab oma töötajate, klientide ja avalikkuse
tervist, ohutust ja turvalisust ning pühendub tervislikku ja
ohutut töökohta soodustava ja säilitava kultuuri loomisele.
Tegutseme alati turvalise töökoha suunas. Valmonti
pühendumus ohutusele ulatub töökohast kaugemale.
Pühendume ohutute ja ülikvaliteetsete toodete pakkumisele
oma tarnijatele, lõppkasutajatele ja teenindavatele
kogukondadele.
Jagame kõik ohutu töökeskkonna loomise ja säilitamise
vastutust ning vastutame kõikide kehtivate tervise ja
ohutuse seaduste, regulatsioonide ja ettevõtte poliitikate
täitmise eest.
Kõikidest õnnetustest, vigastustest ja ohtlikest
olukordadest tuleb koheselt teavitada. Valmont parandab
igasuguse eluohtliku olukorra. Teid ei keelata kunagi
teavitamast õnnetustest, vigastustest ega ohtlikest
olukordadest.

VÄGIVALD TÖÖKOHAS
Ohutu ja tervisliku töökoha tähtis osa on vägivalla
puudus. Valmont ei talu ühtegi vägivaldset tegu ega
ähvardust, sealhulgas rünnakut, vaenulikku füüsilist
kokkupuudet ega hirmutamist. Valmont ei luba relvi
ega ohtlikke seadmeid ettevõtte valdusesse, ettevõtte
valduses olevatesse isiklikesse autodesse ega ettevõtte
sõidukitesse. See poliitika kehtib ka siis, kui isikul on
tulirelvade kandmise luba.
Igasugused vägivaldsed teod või ähvardused
töökohas on vastuvõetamatud ning nendest tuleb
personalijuhti või järelevalveametnikku koheselt
teavitada. Hädaolukorras tuleb alalt lahkuda
ohutusse paika niipea kui võimalik. Valmont uurib
iga vägivalla teadaannet, et töökoht oleks kõikidele
töötajatele turvaline.

TERVIS
JA

UIMASTID JA ALKOHOL
Töökoha ohutuse tagamiseks muudab valmont selle uimastite vabaks. Valmont
keelab ettevõtte aladel või ettevõtte äris ebaseaduslike uimastite või muude ohtlike
ja/või kontrollitud ainete omamist, müümist, kasutamist, pakkumist
või levitamist. Alkoholi ei tohi tarbida, kui see nõrgendab töötaja töövõimet,
ohustab teisi või kahjustab meie mainet.

OHUTUS

K

V
K:

Minu
meeskond
püüdleb
suurepäraste
ohutuseandmete poole. Minu kaastöötaja vigastas
oma jalga ja ei taha sellest teavitada, kuna see
kahjustaks meie täiuslikku ohutusandmeid.
Mida peaksin tegema?

V: Peate teavitama kõigist töökoha vigastustest. Teie ja teie
kaastöötaja saate distsiplinaarkaristuse, kui te ei teata oma
kaastöötaja vigastusest. Väga tähtis on, et Valmont teaks
kõikidest vigastustest, kuna nii saame parandada praegusi
ohuriske ja ennetada neid tulevikus.
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POLIITILISED
TEGEVUSED

16

Julgustame Valmonti juhte, ametnikke ja töötajaid huvituma poliitikast ja
valitsuse tegevusest ning toetama enda eelistusest lähtuvalt põhimõtteid,
probleeme, parteisid või kandidaate. Ent sellised tegevused ei tohi olla
seotud tööga Valmontis. Ükski Ameerika Ühendriikide (maakonna ja
föderaalsel tasemel) ja muu riigi valimisasutuse poliitiline kandidaat ega
poliitiline partei ei tohi ilma vastavusega tegeleva ametniku eelneva loata
panustada ettevõtte varadesse ega kasutada ettevõtte varasid, valdust ega
teenuseid enda kasu saamise nimel.

ÄRITSEMINE
VALMONTI
HUVIDES

Rev. 08/16

SALAJANE
TEAVE

Meie maine ja jätkuv edu põhineb salastatud teabe kaitsmisel, mis tuleneb
ärisuhete oskusteabest ja aastate jooksul omandatud teadmistest. Põhiliselt on
salajane teave iga mitte avalik teave, mis on Valmontile väärtuslik või, mis võib
avalikustamise korral ebasoodsalt mõjutada Valmonti või teabe omanikku.
Avalikustamisele ei kuulu ka kolmandatelt osapooltelt saadud teave, mida Valmont
on kohustatud salastatuna hoidma. Meie salastatud teabeks võib olla:
• Tehnilised andmed ja
protseduurid
• Peidetud rahandusalane teave
• Avalikustamata ennustused
• Hinnastamine
• Kliendite loend
• Tarnijate loend
• Tehnilised andmed ja
protseduurid
• Kanalite andmete jaotamine
• Toormisprotseduurid

•
•
•
•
•
•
•

Varustuse välimus ja paigutus
Tootmiskavad
Turuuuring
Turu strateegiad
Äri arendamise strateegiad
Töötajate teave
Klientide, tarnijate või teiste
isiklik teave

Peame oma salastatud teavet väärtuseks ja konkurentsieeliseks. Võite Valmonti
töötaja käsul avaldada Valmonti salastatud teavet ainult töötajatele või teistele,
kes seda teadma peavad. Kõikidel Valmonti töötajatel pole võimalik kogu
Valmonti salastatud teavet näha. Kõik Valmonti mitte kuuluvatele isikutele või
asutustele tehtavad avalikustamised peavad olema esmalt meie poliitikaga
kooskõlas ning kaitstud vaikimiskokkuleppega.
Te ei tohi enda erakasutussse omandada ühtki ärilist võimalust, mis on saadud
Valmonti vara, teabe või töökoha kaudu.
Olete kohustatud kaitsma Valmonti salastatud teavet volitamata avalikustamise,
valesti kasutamise, varguse või kadumise eest parimal viisil. Teie kohustus
kaitsta Valmonti salastatud teavet püsib ka pärast Valmontiga töösuhte
lõpetamist.
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SALAJANE
TEAVE

K

V
K: Hiljuti kohtusin uue tarnijaga, kes lubas vägevaid tooteid
kiirema tarneaja ja paremate hindadega. Ta palus mul saata
hetkel kasutatavad andmed, et ta saaks teha mulle pakkumise.
Pärast teabe saatmist küsis kaastöötaja, kas palusin tarnijal
sõlmida vaikimiskokkuleppe. Ma ei palunud tarnijal sõlmida
vaikimiskokkulepet, kuna detailid olid väikese osa kohta, mis ei
olnud kindlasti eriti vajalik, kui tegemist oleks olnud enda
tootega.
V: Peaksite koheselt ühendust võtma oma järelevalveametnikuga, et
tuvastada, kas tarnija ja Valmonti vahel on vaikimiskokkulepe.
Osade või masina detailid on Valmonti jaoks väga olulised ning neid
ei tohi kunagi avaldada vaikimiskokkuleppeta. Kui leidsite, et
vaikimiskokkulepe on sõlmitud, siis peaksite sellest teavitama
vastavusega tegelevat ametnikku.
K: Ma saadan pühadekaarte. Mul pole kõigi koduaadressi. Mul on
ligipääs nende aadressidele meie personaliandmebaasi kaudu.
Kas võin seda aja säästmise mõttes kasutada?
V: Ei. Isegi sinna ligi pääsemise loa olemasolul võib see olla salastatud
ja isiklik teave ning teil pole volitust kasutada Valmonti salastatud
teavet va juhul, kui see on seotud teie tööga, mille tõttu on teil
vajalik luba olemas.
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PÜHENDUMINE
KESKKONNALE

Valmont pühendub looduse säilitamisele ja pidevalt parandab oma
keskkondlikku lähenemist ning selle mõju töötajatele, klientidele ja
kogukondadele. Selle väljakutsega toime tulekuks püüame kasutada meie
tarbitavaid loodusallikaid, sealhulgas tooraineid, elektrit ja vett, võimalikult
tõhusalt ning püüdleme järjepideva arengu suunas. Teeme kõik, et tuvastada
meie loodavate heitgaaside, elektri ja jäätmete kogust ning seda vähendada.
Võimalikud keskkonnamõjud peaksid olema kõikide Valmonti äride keskmes.
Pidevalt julgustame oma töötajaid toetama asutuse siseseid ja väliseid
keskkondlikke algatusi, mis edendavad keskkonna vastutust ja jätkusuutlikust.
Valmonti töötajatelt, juhtidelt ja ametnikelt oodatakse, et
nad järgiksid kehtivaid keskkonna seadusid, regulatsioone ja ettevõtte
poliitikaid. Igasugusest märkimisväärsest keskkonna reostusest ja selle tekke
võimalikkusest peab teavitama vastava osakonna juhti ja keskonna vastutuse
eest vastutavat isikut.

K

V

Lisateavet saate Valmonti keskkonna
vastutuse ja jätkusuutlikusega
tegeleva meeskonna käest.

K: Kust leiaksin oma piirkonna keskkonna nõuete kohta
lisateavet?
V: Valmonti keskkonna vastutuse ja jätkusuutlikusega tegelev
meeskond annab lisamaterjali ja koolitust sellel teemal
kõikjal, kus Valmonti tegutseb.
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Huvide vastuolu ilmneb, kui kellegi isiklik, sotsiaalne, rahaline või poliitiline tegevus häirib
või võib häirida kellegi sõltumatust Valmonti juhi, ametniku või töötaja ametikohal.

HUVIDE
VASTUOLU

VALMONTI JUHTIDE,
AMETNIKE JA
TÖÖTAJATENA ON MEIL
KOHUSTUS KÄITUDA
ALATI VALMONTI
HUVIDE JÄRGI.

Huvid ei tohi olla vastuolus. Kui ilmneb huvide vastuolu, siis peate vahetut ülemat sellest
teavitama koheselt. Kui ülem ei oska anda kindlat vastust, siis peab ühendust võtma
vastavusega tegeleva ametnikuga. Juba huvide vastuolu toimumine on kahjulik ja seda
peab vältima.
Iga huvide vastuolu tekkepõhjust pole võimalik välja tuua. Allolev loend loetleb
vastuolusid põhjustavaid tegevusi. Valmonti töötajad ei tohi:
• töötada ühegi Valmonti konkurendi juures ega neid nõustada
• omada või juhtida konkurendi, tarnija, edasimüüja ega kliendi avalikult kaubeldavast
aktsiast rohkem kui 1%
• äritseda konkurendiga mingil moel
• rahastada (va avaliku aktsia ostu kaudu) konkurenti, klienti, tarnijat ega
vahendusfirmat
• osaleda üheski tegevuses, mis konkureeriks Valmontiga, jätaks Valmonti
ärivõimalusest ilma või pakub meie pakutavaid teenuseid
• kasutada Valmonti tööriistu, sõidukeid, hooneid või muud Valmonti vara väljaspool
tööala
• ei tohi saada Valmonti töökohas tehtud toodete või teenuste eest Valmonti
töötajate hulka mitte kuuluvatelt isikutelt sissetulekut ega materiaalset kasu
• sõlmida lepinguid või kokku leppida ettevõtlusega seotud teenustes Valmonti tarnijate
või klientidega
• anda tarnelepinguid Valmonti töötajatele
• käituda Valmonti tarnija ega lepingupartnerina
Perekondlikud ja isiklikud suhted ei tohi lasta teie Valmonti äriasju segada.
Valmonti juhi, ametniku või töötajana:
• ei tohi teil olla teie perekonda otseselt ohustavaid ärisuhteid
• peate avalikustama olukorra, kui teie perekonnaliikmetel või teie majapidamises elaval
on Valmonti kliendi, konkurendi või tarnijaga töö-, rahastaja või ärisuhe
• ei tohi te palgata, juhendada ega mõjutada Valmontiga tihedalt seotud pereliiget või
lähedast, va juhul kui Valmonti juhtkond on andnud selleks eelnevalt kirjaliku loa
Nende huvide vastuolu poliitikast loobumise kirja saab hankida ainult leheküljel 8
avaldatud teabe kaudu.
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ÄRITSEMINE
KOLMANDATE
OSAPOOLTEGA
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KONKURENTIDEGA
TEGELEMINE

Meie toodete turundus ja müük põhineb kvaliteedil, kaubamärgi äratundmisel,
õiglasel hinnastamisel ja ausal reklaamil. Me ei saa seda üksi teha. Valmont
kasutab kolmandaid osapooli mitmel viisil. Oma materjalide nõudmisel põhineme
kvaliteedil, väärtusel, parimal või odavaimal hinnal, tehnilistel omadustel, teenuse
mainel ja tootmismahul. Peate äritsema ausalt kõigi Valmonti klientide, tarnijate
ja konkurentidega ning ka valitsusega.

KARTELLIDEVASTASUS
Valmont pühendub õiglasele ja rahvusvahelisele turule. Peame järgima kõiki
kehtivaid kartellidevastaseid seadusi igas alluvusalas, kus äritseme.
Kartellidevastased seadused on mõeldud monopole ennetama ja konkureerimist
edendama. Need seadus on keerulised ja raskesti tõlgendatavad. Ent rikkumise
karistus võib olla tõsine. Üksikisikud võivad saada $1 miljonilise trahvi rikkumise
eest ja kuni 10-aastase vanglakaristuse. Ettevõttete trahvid võivad ulatuda
$100 miljonini ning võivad sisaldada ärikeelu tulevikus.
Kartellidevastased seadused nõuavad meilt, et teeksime (hinna, väljundi,
klientide, geograafilise tegevusala ja muude teemadega seotud) ärialaseid
otsuseid nii, et ei sekku konkurentide tegevusse. Igasugune Valmonti töötaja ja
konkurendi vaheline tegevus, mis annab alust eelnevalt mainitud teemadele, võib
rikkuda kartellidevastast seadust. Tähtis on meeles pidada, et isegi lühike teabe
vahetamine konkurendiga võib rikkuda lepet. Ebaseaduslikud lepingud võivad olla
kirjalikud, suulised või isegi ,,kätepigistused“. Töötajana ei tohi te kunagi arutada
ülalmainitud tegevusi või muid teemasid, mis võiksid piirata või häirida
konkurentide konkurentsi.
Konkurendid ei tohi:
• keelduda konkureerimast kindlas geograafilises alas
• arutada praeguseid ja tulevasi müügi kulusid, kasumeid või muid tingimusi,
sealhulgas krediidi tingimusi, turundusstrateegiaid ja müügihindu
• nõustuda turgude piiramises või keelduda müümast kindlale kliendile või
klientide grupile
• keelduda pakkumiset või üle kanda pakkumist
• vahetada hinnastamisteavet
• keelduda kindla tehnoloogia kasutamisest või toote loomisest
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KONKURENTIDEGA
TEGELEMINE

ÄRIÜHINGUD
Äriühingu mõiste tähendab konkurentide rühma. Seega peab äriühingute
koosolekutel olema eriti tähelepanelik. Üks mure on, et äriühingute kaudu
võidakse piirata konkurentsi, mis hõlmab hindade ja muude salastatud teabe
vahetamist liikmete vahel.
Kuna äriühingu tegevused võivad kujutada kartelli, siis igal äriühingul, mille liige
Valmont on, peaks olema ametlikud reeglid ning protseduurid, sealhulgas kirjalik
päevakord, kõikide kohtumiste protokollide salvestamisvõimalus ning vajadusel
ka seadusliku nõuandja kohalolek kõikidel kohtumistel.
Kui äriühingu kohtumisel räägitakse ebasobivatel teemadel,
siis peaksite:
•
•
•
•
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Sellest rääkijatel paluma arutelu peatada
Teatama, et ei soovi sellisest arutelust osa võtta
Nõudma, et protokollid kajastaksid teie lahkumist
Teatama juhtunust vastavusega tegelevat ametnikku niipea kui võimalik

VIISAKUSVÄLJENDUSED
ÄRIS

Viisakusväljendusi, näiteks kinke, meelelahutust, reise ja hüvesid, kasutatakse
tavaliselt hea töösuhte saavutamiseks. Ent need võivad segada erapooletuid
ärisuhteid ja otsuseid ning seega tuleb nendesse suhtuda ettevaatlikult.
Väljendusviisi väärtus pole peamine mure.

KINGITUSTE ANDMINE JA VASTUVÕTMINE
Valmonti äri peaks olema alati edukas, ent seda mitte kingituste arvelt. Põhireeglina
te ei tohi äris pakkuda mitte mingisuguse väärtusega kinke. Selline
käitumine jätab teist erapooletu mulje. Kingituste tegemine mõjutab äriotsust.
Samamoodi ei tohi te kunagi küsida ärikinki ega vastu võtta kinki kolmandalt
osapoolelt, kui seda võidakse näha altkäemaksuna või teie äriotsuse erapoolikuse
mõjutamisena.
Te ei tohi kunagi pakkuda ega saada ühtegi teie kohaliku seaduse või valitsuse
regulatsiooniga vastuolus kinki, meelelahutust ega reisi. Muudeks alati mitte
vastuvõetavateks kinkideks on:
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• igasugune kink, mis rikub Valmonti, kliendi, tarbija või kolmanda osapoole
koodeksi või poliitikat
• igasugune rahaline või samaväärne kink (nt kingi sertifikaadid/kingikaardid,
allahindlused, laenud, aktsia või aktsiaoptsioonid)
• igasugune kink, mis on mõeldud kolmandale osapoolele rahaliselt tagastatavana
• igasugune kink või meelelahutus, mis võib annetajale kohustusena tunduda
või, mida võidakse pidada üleliigseks või halvaks tavaks
• igasugune äriga mitte seonduv makstud reis, nt koha külastus
• igasugune vahetuskaubana mõeldud kink või meelelahutus (vastutasuks mõeldud)
• igasugune ebasünnis meelelahutus, mis ei vasta Valmonti vastasiku
austuse väärtusele või mõjutab teisiti Valmonti mainet
• igasugune kink, meelelahutus või reis valitsusametnikule (lugege
järgmist pistisepoliitika ja altkäemaksu peatükki)

Valmonti töötajad võivad anda viisakusväljendit, kui see:

VIISAKUSVÄLJENDUSED
ÄRIS

•
•
•
•
•
•

pole vastuvõetamatu (lugege eelmist lehekülge)
on nominaalväärtusega
vastab kinnitatud saaja tööandja poliitikale ja töötavale
ei saa pidada valeks mõjutusvahendiks
ei riku seadust ega pole vastuolus Valmonti eetiliste standarditega
ei häbista Valmonti

Kõik viisakusväljendused äris peavad kulude raportites kajastuma koheselt ja õigesti
ning Valmonti dokumentides ja andmetes. Kui te pole kindel, kas viisakusväljendus
äris on lubatud, siis küsige nõue vastavusega tegelevalt ametnikult.

K

V
K: Valmonti osadega varustav edasimüüja kutsus mind Floridas
golfireisile. Viiepäevase reisi jooksul mängime golfi ja majutus
asub viie tärni puhkekeskuses. Edasimüüja maksab minu
hotelli, golfi ja toidu eest. Kas võin sellest Valmonti
edasimüüja golfireisist külalisena osa võtta?
V: Te ei saa seda pakkumist vastu võtta. Hotelli, toidu ja golfi kulusid
peetakse liiga kalliks ning see võib kujutada teie ja edasimüüja
edasises äris kohustust.
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PISTISEPOLIITIKA
JA ALTKÄEMAKS

Valitsusametnikega askeldamine nõuab erilist tähelepanu. Peame kõikides oma
äritehingutes järgime kohalikke ja riiklike pistisevastaseid seadusi, nt USA piiriülest
altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamise seadust (FCPA), Ühendkuningriigi
korruptsioonivastast seadust, India korruptsiooni ennetamise seadust, Hiina
ebaausa konkurentsi seaduse artiklit 8, kriminaalseaduse artiklit 164 ja
kriminaalseadue kaheksat parandust.
Te ei tohi kunagi pakkuda valitsusametnikule praeguse ja tulevase äri jaoks ühtegi
kinki, meelelahutust või muud väärtuslikku teenust või eset. Altkäemaks võib esineda
mitmel viisil ja seda ei pruugi tuvastada lihtsalt. Edasimüüjad, alltöövõtjad, tarnijad,
ühisettevõtte partnerid, nõustajad, vahendajad või teised ei tohi kunagi pakkuda
midagi väärtuslikku, mida Valmont pole heaks kiitnud. Altpoolt leiate mõned
põhireeglid, mis aitavad tuvastada, kas pakkumine on altkäemaks.
• Altkäemaks ei või olla juba sooritatud altkäemaks või ebaseaduslikult
vastuvõetav – piisab juba pakkumise või lubaduse andmisest.
• Makse, pakkumine või lubadus ei pruugi olla raha – see võib olla igasugune
väärtuslik asi, sealhulgas loonuskaubad või teenused. Nendeks võivad olla
kingid, meelelahutus või kampaania raames tehtud annetused.
• Maksmine on ebaseaduslik, kui teatakse, et kogu või osa maksest pakutakse
otse või kaudselt ükskõik, mis välisametnikule eesmärgiga hankida äri või
mõjutada vale tegu või otsust.
Kui märkate altkäemaksu pakkumist, siis sellest tuleks keelduda ning vastavusega
tegelevat ametnikku peab sellest koheselt teavitama. Peame hoolikalt jälgima
Valmonti loal tegutsejaid ning mitte kunagi eirama olukorda, kui keegi pakub või
võtab vastu altkäemaksu.
Küsige nõu vastavusega tegelevalt ametnikult või oma osakonna või ettevõtte
audiitorilt enne, kui pakuda valitsusasutusele või ametnikule kinke,
meelelahutust või muul viisil külalislahkust, eineid, reisikulude hüvitamist või
heategevuslikke annetusi.
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PISTISEPOLIITIKA
JA ALTKÄEMAKS

TE EI TOHI
VALITSUSAMETNIKULE
PAKKUDA ÜHTEGI KINKI,
MEELELAHUTUST VÕI MUUD
ESET VÕI TEENUST, MIDA
VÕIDAKSE
PISTISEPOLIITIKA JA
ALTKÄEMAKSU SEADUSE
ALUSEL PIDADA
ALTKÄEMAKSUKS.
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Altkäemaksu sunnivahenditeks võidakse lugeda korruptiivselt makstud reisi ja
meelelahutust. Sellised valitsuse sunnivahendid tuvastasid, et reisid ja kulud pole
mõistlikud ning tegelikult on reisikuludena esitletud kingid.
Reisi või meelelahutuse kulu mõistlikuse tuvastatamisel arvestatakse järgmisega:
• Kas reisi eesmärk on toodete ja teenuste edendamine, esitlemine või
tutvustamine?
• Mitmenda klassi lennukipileti saite (esimese, äri või tavaline)?
• Mis tüüpi on hotell (üliluksuslik või äri)?
• Kas antakse regulaarset toetust või raha ostude tegemiseks?
• Kas ettevõtte katab kõik kulud ise või vahendaja (reisiagentuuri) kaudu?
• Kas ettevõtte tasub mitte osaleva abikaasa reisikulud?
• Kas ettevõtte rahastab, korraldab või võõrustab igasugust meelelahutuslikku või
puhke tegevust?
Selle valdkonna seadused on keerulised ja erinevad riigiti. Küsige alati nõu
vastavusega tegelevalt ametnikult.

K
PISTISEPOLIITIKA
JA ALTKÄEMAKS

V
K: Valmont tarnib pikaajalise lepingu alusel Hiina riiklikule
ehitusettevõttele kaupu ja teenuseid. Valmont koolitab enda ja
ehitusettevõtte vahel sõlmitud lepingu alusel aeg-ajalt Nebraska
osakonna ehitustöölisi. Ehitusettevõtte vastutavad töötajad teatasid
Valmontit, et nad soovivad uurida
hooneid ja saada kinnitust, et koolitus sujub hästi. Kas Valmont võib
vastutavatele töötajatele maksta Nebraska reisi eest, et nad saaksid
uurida Valmonti asutusi? Kui jah, kas Valmonti juhatajad võivad
vastutavad töötajad viia keskmise hinnatasemega õhtusöögile ja jalgpalli
mängu vaatama?
V: Jah, Valmont võib maksta vastutavatele töötajatele enda hoonete uurimise
ja koolituse ülevaatuse reisi eest. Lepingu alusel tehtava koolituse uurimine
ja sellest ülevaate koostamine on seadusega lubatud. Samuti on mõistlik, et
Valmont maksab einete ja meelelahutuse eest, kuna eine ja jalgpallimäng
on ainult väike osa ärireisist.

Vastus oleks erinenud, kui Valmont oleks vastutavatele töötajatele ja nende
abikaasadele maksnud kõik kulud kinni esimeses klassis reisi eest Hawaiile, kus
Valmontil pole ühtegi hoonet. Sel juhul poleks tegu seadusliku äriga vaid on
ebatavaline ning sisaldab pereliikmete kulusid. Seega siis oleks see keelatud.
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BOIKOTI
VASTASUS

Valmonti kohustus on järgida välismaa majanduse boikottidega seotud USA
valitsuse seaduseid ja regulatsioone. USA boikoti vastaste seaduste peamine
põhjus on Araabia Liiga boikott Iisraelile. Teisi riike (nt Pakistani, Bangladeshi,
Indoneesia ja Taiwani) võidakse samuti boikoteerida ning need reeglid muutuvad
aja jooksul
USA boikoti vastane seadus võib keelata järgmisi tegusid või
nende eest trahvida:
• boikoteeritavate riikidega (nt Iisraeliga) äriajamisest keeldumine või
keeldumisega nõustumine
• ,,mustas nimekirjas“ ettevõtetega äriajamisest keeldumine või
keeldumisega nõustumine
• boikoteeritavate riikide (nt Iisraeliga) või ,,mustas nimekirjas“ olevate
ettevõtetega teabe jagamine
• keelatud boikoti tingimusi sisaldavate lepingute, kirjade, krediidi või muude
dokumentidega nõustumine
Mõiste ,,boikoti nõudmine“ on laiahaardeline ning see sisaldab teabe pakkumise
soove, igasuguse tegevuse tegemist või tegevusetust, kui soovitud tegu peetakse
rahvusvaheliseks boikotiks. Nõuded võivad tekkida ka ettepanekute, lepingute,
ostutellimuste, krediidi kirjade ning muude dokumentide ja seaduste hankimise
palumise tagajärjel.
Valmonti kohustust boikoti vastase seaduste ees reguleerivad reeglid on
keerulised. Iga võimalik boikoti nõude või küsimuse peaksite koheselt suunama
Valmonti vastavusega tegelevale ametnikule ning peate juurde lisama antud
juhtumiga seotud tehingute kirjelduse.
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ÄRITSEMINE
RAHVUSVAHELISEL
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EKSPORTI
HALDAVAD
SEADUSED JA
RAHVUSVAHELISED
PIIRANGUD

Paljud riigid ja rahvusvahelised ettevõtted omavad eksporti kontrollivaid seadusi,
majandussanktsioone ja keelde, mis piiravad teatud riikide, isikute, asutuste ja lõppkasutajate
ning ka teatud lõpptarbimise tehinguid. Sellised seadused, sanktsioonid ja võivad kehtida
impordi, ekspordi, rahatehingu, investeeringu või muu äritehingu puhul. Osad riigid keelavad
või kontrollivad taasväljavedu.
Keelatud riikide ja kaubanduspiirangute reeglite loend on keeruline ning võib muutuda.
Näiteks eksport võib riikide vahel toimuda ilma füüsilise liigutuseta, nt tehnilisi andmeid
saadetakse elektrooniliselt, suuliselt või visuaalselt konverentsikõne kaudu, veebiseminari või
telefonivestluse kaudu.
Nende seaduste ja regulatsioonide mitte järgimine võib Valmonti kahjustada ning mõnel puhul
võidakse kaasosalistele määrata tsiviil- või isegi kriminaalkaristuse. Rahvusvahelise ettevõttena
peame rõhutama asutusesiseseid meetmeid, et järgida riikide, kus tegutseme,
erinevaid kaubapiiranguid. Kui peate oma töös tooteid, tehnoloogiaid või teenuseid müüma
või saatma piiride üleselt, siis palun olge vastavate reeglite uuendustega kursis.

MIDA TEILT OODATAKSE?
• Järgige kõiki asjakohaseid rahvusvahelisi kaubakontrolli regulatsioone ning Valmonti
enda poliitikaid ja protseduure, kuna need on seotud importimise ja eksportimisega
• Kui tarnite piirideüleselt, siis kontrollige, et vastav teave oleks olemas ja seda
jagatakse vajadusel vastavate ekspordi asutustega õigeaegselt.
• Jälgige, et kõik äritehingud ja suhted klientide, tarnijate ja kolmandate osapoolte
toimuvad reeglitekohaselt ning, et neid ei piira teatud asutuste, isikutele või
keelatud lõppkasutamisele suunatud keelud

Kui te pole kindel, kas seadus kehtib tegingule,
siis küsige nõu vastavusega tegelevalt ametnikult.
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Valmonti finantsaruandlused ja raamatupidamisandmed põhinevad õigetel ja
korralikult täidetud põhilisel finantsteabel, sealhulgas kulude aruannetel,
ostutellimustel, arvetel, palgaandmetel, inventuuri andmetel ja ohutusaruannetel.

ÕIGED

RAAMATUD JA ANDMED

ANDMED JA

Kõik teie vastutavad ettevõtte andmed peavad olema tõesed, õiged ja korralikult
täidetud. Näiteks peavad kõik sisestused sisaldama tehingutele vastavaid kirjeldusi ning
piisavaid ja pädevaid abidokumente. Lisaks peavad meie finantsandmed vastama
enamikes kohtades tunnustatud raamatupidamispõhimõtetele.

RAPORTITE
ESITAMINE
KÕIK TEIE
VASTUTAVAD
ETTEVÕTTE ANDMED
PEAVAD OLEMA
TÕESED, ÕIGED
JA KORRALIKULT
TÄIDETUD.
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Iga isik peaks teadma, et peaaegu kogu Valmonti äriandmed võivad tulla avalikuse ette
valitsuse uurimise või kohtuprotsessi käigus. Andmeid hangivad sageli ka ettevõtte
välised osapooled ja meedia. Seega peavad töötajad teavet sisestama võimalikult
selgelt, kokkuvõtlikult ja õigesti.

VALE JA TÕENDAMATA FINANTSARUANDLUS
Valmont keelab igasuguse tegevuse, mis võib tekitada vale finantsaruandluse. Teid ei
tohiks kunagi survestada sisestama valesid või eksitavaid finantsandmeid.
Finantsandmete tahtlik manipuleerimine on pettus ja rikub ettevõtte poliitikat ning
seadust. Tähtis on mõista pettuse tagajärgi, et suudaksite pettust tuvastada ja vältida.
Pettusteks võivad olla:
•
•
•
•
•
•
•

valede kuluaruannete esitamine
müügi vale dokumenteerimine või selle tegemine enne müüki
varade või kohustuste üle- või alahindamine
maksmisega viivitamine
kahju tekitamine katkiste või mitte vastavate toodete tarnimisega
ettevõtte varadega pangakonto avamine muu nimega, mis pole ettevõtte nimi
õige raamatupidamise standarditega vastuolus tahtlik ettevõtte andmete
sisestamine
• tšekkide võltsimine või muutmine

ÕIGED
ANDMED JA
RAPORTITE
ESITAMINE

RAPORTITE AVALIKUSTAMINE
Õiged ja täielikud finantsandmed võimaldavad juhatusel teha õigeid ja
asjakohaseid otsuseid. Lisaks on Valmont avalikult juhitav ettevõtte ning tal
on kohustus anda USA Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile (SECile)
teatud finantsteavet. Vale või puudulik teave võib Valmontile kaasa tuua
seadusliku karistuse. Peate meeles pidama, et enamus ettevõtte äriandmeid
säilitatakse selleks, et ette valmistada ja toetada SECi jaoks valmistatud
Valmonti finantsavaldusi. Seega peavad kõik andmed olema täiuslikud ja
õiged.

AUDIT
Te ei tohi häirida ega ebasobivalt mõjutada ühtegi Valmonti finantsaruande
auditit. Teilt eeldatakse täielikku koostööd ning õige ja täiusliku teabe
avaldamist, kui teilt palutakse esitada ettevõtte auditiga seotud teavet
.
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SISERINGI
TEHING

Föderaalsete väärtpaberite seadus keelab igal isikul osta või müüa olulisi ja mitte
avalikustamisele mõeldud väärtpabereid ehk siseringi teavet.
Teavet peetakse oluliseks, kui on üsna suur tõenäosus, et sobiv rahastaja peab seda
tähtsaks, kui ta plaanib osta, müüa või omada väärtpaberit või kui teave võib
tõenäoliselt mõjutada väärtpaberi turuhinda. Oluliseks teabeks võivad olla tulude teave,
ennustused, uue toote arendamine, ühinemine, omandamine või sundlikvideerimine või
uued või lõppevad lepingud tarnijate või klientidega. ,,Avalik teave“ on teave, mis on
avalikustatud üldsusele ning, mille omandamine ja uurimine nõuab avalikkuselt
mõistlikku aega. Siseringi tehing hõlmab igasuguse Valmonti aktsia ostmist või müümist,
sealhulgas tehinguid töötaja kasumiplaanide järgi ja avalikul turul.

Siseringi tehing hõlmab
igasuguse Valmonti
aktsia ostmist või
müümist, sealhulgas
tehinguid töötaja
kasumiplaanide järgi ja
avalikul turul.

Enamgi veel, siseringi tehing ei piirdu ainult Valmonti väärtpaberitega. Kui omandate teise
ettevõtte mitte avalikku teavet, siis te ei saa osta või müüa selle ettevõtte aktsiat või
muud väärtpaberit. Keelu alla võivad kuuluda Valmonti kliendid, tarnijad ja teised, kes
osalevad meiega suurte tehingute, näiteks ühinemise või omandamise, läbirääkimistes.
Valmonti poliitika välistab mitte avalikustavat teavet omava juhi, ametniku või töötaja
osalemise igasuguses Valmonti väärtpaberi tehingus või igasuguses teises avalikult
kaupleva ettevõtte osaluse omandamises.
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KALLUTAMINE

SISERINGI
TEHING

Valmonto töötajad ei tohi teisi kallutada. See tähendab, et te ei tohi ettevõtte sisest teavet
jagada sõprade ega kaastöötajatega. Kallutamine on ebaseaduslik siseringi tehing ja ka
ettevõtte salastamise lepingute tõsine rikkumine. Peate kogu Valmonti siseteavet hoidma
salastatud. Seetõttu ei tohi te Valmonti või muu teie töökoha käigus omandatud ettevõtte
siseteavet jagada ühegi muu isikuga va, kui Valmonti töö nõuab seda.
Osadele Valmonti juhtidele ja teistele finantsosakonna töötajatele võivad kehtida
kaubavahetuse lisapiirangud. Kui te pole kindel, kas need lisapiirangud kehtivad teile, siis
võtke ühendust finantsjuhiga.

TEHINGUD VALMONTI AKTSIAGA

K

Paljud Valmonti vanemtöötajad peavad järgima siseringi erireegleid. Need töötajad
võivad osta või müüa Valmonti põhiaktsiaid ainult teatud ajal pärast kvartali või
igaaastast tulu. Soovitame sellistel töötajatel osta või müüa lubatud perioodidel.

V

Väärtpaberite ostmise või müümisega seotud küsimusi peaks küsima
Valmonti finantsjuhi käest.

K: Kuulsin ühelt kaastöötajalt, et Valmont kavatseb osta teist avalikult kauplevat ettevõtet, ent pole sellest
avalikult veel teatanud. Minu sõbrannal Jaanikal on viimasel ajal raske rahaline seisund. Kas võin talle
soovitada, et ta võiks osta teise avalikult kaupleva ettevõtte aktsiaid?
V: Ei. Lisaks Valmonti salastamisleppe rikkumisele võidakse teid ja Jaanikat trahvida ebaseadusliku siseringi tehingu eest.
K: Perekonna koosviibimisel küsis sugulane minult Valmonti äri kohta täpseid küsimusi. Kas perekonnaga võib
selliseid teemasid arutada?
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V: Teabe salastamist käsitlevad siseringi tehingu seadused ja Valmonti poliitikad kehtivad igale kolmandale osapoolele,
sealhulgas teie pereliikmetele ja igaühele teie kodus elavale isikule. Te ei tohi kunagi jagada Valmonti salastatud
teavet mitte kellegagi.
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