Etický kodex společnosti BKB Metal, a.s.
Pověst společnosti BKB Metal, a.s. má pro nás vysokou hodnotu a musíme o ni
pečovat a chránit ji.
Každý vedoucí pracovník a každý zaměstnanec zodpovídá za to, že jeho chování
bude odpovídat zásadám, které závazně stanovuje etický kodex BKB Metal, a.s.
Etický kodex je návodem a vodítkem. Poskytuje informace o tom, jak se máme
chovat, abychom neohrozili důvěru v naší akciovou společnost a naší dobrou pověst.
Od všech zaměstnanců očekáváme, že budou dodržovat zákonná ustanovení a
pravidla a že budou jednat v souladu s našimi etickými zásadami.
Jsme přesvědčeni, že etické a ekonomické hodnoty jsou navzájem závislé a že se
musíme snažit o vzájemné čestné vztahy a naplňovat náš etický kodex svým
každodenním životem.

Zásady firemní kultury a požadavky na etické jednání
1. Všichni zaměstnanci musí dodržovat zákony České republiky a mezinárodní
zákony a předpisy.
2. Všichni zaměstnanci se musejí vyhýbat situacím, v nichž by se jejich osobní
zájmy dostaly do rozporu se zájmy společnosti. Zejména je zakázáno podílet se
na jednání konkurentů, dodavatelů nebo zákazníků nebo s nimi navazovat
soukromé obchodní vztahy, pokud by to mohlo vést ke střetu zájmů.
3. Žádný zaměstnanec nesmí přijímat výhody v jakékoliv formě, zejména osobní
dary nebo výhody, o nichž je zřejmé, že by mohly ovlivnit obchodní rozhodování.
4. Žádný zaměstnanec nesmí obchodním partnerům, jejich zaměstnancům ani
dalším osobám zajistit nepřípustné výhody ani se o to pokusit osobně nebo
prostřednictvím dalších osob.
5. Společnost BKB Metal, a.s. se zavazuje k dodržování pravidel hospodářské
soutěže.
6. Všichni zaměstnanci musejí mít na paměti, že zákazník je vždy na prvním místě
a jeho spokojenost je důležitější než okamžitý zisk. Zákazník má za všech
okolností, reklamační řízení nevyjímaje, nárok na slušný a příjemný přístup.
7. S informacemi tvořícími obchodní tajemství je nutno zacházet diskrétně. To platí i
pro ostatní informace, na jejichž utajení má zájem společnost, její smluvní
partneři a zákazníci. Veškeré informace, které nejsou společností BKB Metal,
a.s. oficiálně zveřejňovány, se považují za důvěrné. Takové informace se
nesmějí bez schválení předávat nepovolaným osobám. Tato povinnosti trvá i po
ukončení pracovního poměru.

8. Každý zaměstnanec musí dodržovat zásady obecných nařízení o ochraně
osobních údajů, údajů o pracovnících, zákaznících a investorech platné ve
společnosti BKB Metal, a.s.
9. Všichni zaměstnanci jsou povinni zacházet s majetkem společnosti účelně a
zodpovědně. Žádný zaměstnanec nesmí soukromě využívat majetek společnosti
nedovoleným způsobem.
10. Společnost BKB Metal, a.s. respektuje lidskou důstojnost a usiluje o dodržování
a ochranu lidských práv. Každý zaměstnanec je povinen se starat o dodržování
těchto všeobecně platných základních práv a vytvářet atmosféru vzájemného
respektu a rozhodně vystupovat proti diskriminaci z důvodu rasy nebo etnického
původu, pohlaví, víry nebo světového názoru, postižení, věku nebo sexuální
orientace.
11. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni pečovat o bezpečné a zdravé
pracovní prostředí a přesně dodržovat bezpečnostní předpisy.
12. Společnost BKB Metal, a.s. se zavazuje chránit životní prostředí. Všichni
zaměstnanci musejí předcházet vzniku škod na životním prostředí a odpovědně
zacházet s přírodními zdroji.
Etické zásady a pravidla chování dle tohoto etického kodexu tvoří jádro firemní
kultury společnosti BKB Metal, a.s. a za dodržování těchto principů je odpovědný
každý zaměstnanec.
Tyto zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti BKB Metal, a.s.,
a to od okamžiku, kdy se s nimi seznámili nebo seznámit měli.

