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1. Įvadas 
 

„Consolis“ politika dėl tiekėjų atsižvelgia į visų šalių interesus ir 
numato skaidrias bei sąžiningai nustatytas sutarčių sąlygas. Ji 
paremta trimis svarbiausiais elementais: dialogu, 
profesionalumu ir įsipareigojimų laikymusi. Siekiame užmegzti 
ilgalaikius santykius su savo tiekėjais, kad sudarytume teisėtas, 
etiškas ir abiem pusėms naudingas partnerystes. Mūsų sutarčių 
sudarymo procesas yra objektyvus, o tiekėjus renkamės 
remdamiesi teisėtais, su verslu susijusiais kriterijais.  

Mes, dirbantys „Consolis“, veikiame sąžiningai, objektyviai ir gerbiame vieni kitus, savo klientus, 
partnerius bei aplinką, taip pat esame įsipareigoję atlikti savo pareigas kaip atsakingi piliečiai. To 
paties tikimės iš visų savo tiekėjų.  
 

Tikimės, kad mūsų tiekėjai laikysis šio tiekėjų elgesio kodekso principų ir pasirūpins, kad jų pačių 
tiekėjai bei subrangovai laikytųsi panašių principų, kokie išdėstyti šiame Tiekėjų elgesio kodekse. 

1.1. Kam skirtas šis tiekėjų elgesio kodeksas?  
Šio tiekėjų elgesio kodekso paskirtis yra išdėstyti, kokius minimalius reikalavimus keliame savo 
tiekėjams, jų darbuotojams ir susijusioms įmonėms, subrangovams, platintojams, perpardavėjams, 
atstovams, tarpininkams, konsultantams, bendrų įmonių partneriams ir kitiems verslo partneriams 
(kartu vadinamiems mūsų tiekėjais).  

Be to, kad apskritai laikytųsi įstatymų ir sutartinių įsipareigojimų, iš tiekėjų reikalaujama laikytis 
mūsų pagrindinių principų ir šio tiekėjų elgesio kodekso. Pažeidus šį tiekėjų elgesio kodeksą, gali būti 
nutraukti visi verslo ir (arba) sutartiniai santykiai su „Consolis“, nepažeidžiant jokių kitų galimų 
„Consolis“ teisių.  

Gavę prašymą, tiekėjai turi leisti „Consolis“ atlikti auditą pagal 1.5 skyriaus nuostatas ir patikrinti, 
kaip jie laikosi šio tiekėjų elgesio kodekso. 

1.2. Tiekėjų elgesio kodekso pagrindas 
Tiekėjų elgesio kodeksas paremtas mūsų pagrindinėmis vertybėmis ir tvarumo įsipareigojimais, 
tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, taip pat jis atitinka Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą ir 
kitas tarptautines etikos rekomendacijas.  

Mūsų vertybės įpareigoja mus veikti laikantis aukščiausių etikos standartų ir vykdyti verslą tvariai bei 
atsakingai. To paties tikimės ir iš savo tiekėjų.  
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1.3. Pranešimas apie nederamą elgesį 
Sužinoję apie situaciją, kai palaikant ryšius su „Consolis“ buvo pažeistas šis tiekėjų elgesio kodeksas 
arba bet kokie taikytini įstatymai ar taisyklės, galite apie tai pranešti per „Consolis“ grupės sistemą 
„Alert Channel“. 

 

Sistema „Alert Channel“ 

Tiekėjai raginami pranešti apie bet kokį elgesį, kuris, jų 
nuomone, pažeidžia „Consolis“ tiekėjų elgesio kodeksą, 
politiką ar taikytinus įstatymus bei reglamentus. Apie bet 
kokias galimas problemas reikia pranešti per „Consolis“ 
sistemą „Alert Channel“ – trečiosios šalies teikiamą 
paslaugą, kuri tiekėjams pasiekiama visomis kalbomis. 

Kontaktinius duomenis rasite 12 p. 

 

„Consolis“ konfidencialiai reaguos į visus pranešimus, tiek, kiek pagrįstai įmanoma ir atitinka vietos 
įstatymus, „Consolis“ politiką ir būtinybę atlikti kruopštų tyrimą. Visi pranešimai bus nedelsiant ir 
kruopščiai ištiriami laikantis galiojančių įstatymų.  

Iš jūsų, kaip „Consolis“ tiekėjo, tikimasi, kad savo organizacijoje turėsite panašią pranešimų teikimo 
sistemą, atitinkančią taikytinus įstatymus ir reglamentus.  

1.4. Jokių atsakomųjų veiksmų 
„Consolis“ nesiims atsakomųjų veiksmų prieš jokį asmenį, gera valia pranešusį apie galimą šio 
tiekėjų elgesio kodekso arba bet kokių galiojančių įstatymų ar taisyklių pažeidimą.  

Panašiai ir jūs negalite imtis ar toleruoti atsakomųjų veiksmų prieš jokį asmenį, kuris gera valia 
praneša apie įtariamą ar žinomą nederamą elgesį.  

1.5. Auditas 
Tiekėjas privalo leisti bendrovei „Consolis“ (ar bet kokiai „Consolis“ įgaliotai trečiajai šaliai) tikrinti, ar 
laikomasi šio tiekėjų elgesio kodekso reikalavimų. Tai daroma dialogo forma, atskleidžiant 
informaciją arba, jei „Consolis“ laikytų reikalinga, atliekant tiekėjo veiklos auditą. Atliekant tokį 
auditą bus atsižvelgiama į tiekėjo interesą netrukdomai vykdyti veiklą ir tai nekliudys tiekėjo 
įstatyminiams ir sutartiniams įsipareigojimams. 

Jei „Consolis“ nustatys, kad tiekėjas veikia ne pagal šį tiekėjų elgesio kodeksą, „Consolis“ nurodys, 
kokius dalykus reikia ištaisyti ar pagerinti. Tokiu atveju tiekėjas nedelsdamas privalo imtis korekcinių 
veiksmų ir pateikti pakankamų patobulinimo įrodymų. Nepaisant to, jei bus nustatytas esminis 
tiekėjų elgesio kodekso pažeidimas arba tiekėjas atsisakys imtis korekcinių veiksmų, „Consolis“ 
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pasilieka teisę atšaukti neįvykdytus užsakymus, sustabdyti būsimus užsakymus ir (arba) nutraukti 
pagrindinę sutartį su tiekėju. Jei pagrindinėje „Consolis“ ir tiekėjo sutartyje, kurios neatsiejama dalis 
yra šis tiekėjų elgesio kodeksas (kaip priedas ar nuoroda), apibrėžtos atskiros nutraukimo sąlygos, vis 
tiek abi šalys supranta, kad šio tiekėjų elgesio kodekso pažeidimas gali būti laikomas esminiu 
pagrindinės sutarties pažeidimu, dėl kurio „Consolis“ turi teisę nutraukti pagrindinę sutartį. 

Panašiai iš jūsų reikalaujama įvertinti savo tiekimo grandinę, kad užtikrintumėte, jog laikomasi šiame 
tiekėjų elgesio kodekse išdėstytų principų, ir atlikti savo tiekimo grandinės auditą vykdant įprastą 
savo verslo veiklą arba paprašius bendrovei „Consolis“.  

2. Įstatymų laikymasis 
 

Mūsų tiekėjai privalo stebėti teisinę aplinką ir laikytis nacionalinių teisės aktų, taip pat atitinkamų ir 
taikytinų tarptautinių taisyklių bei konvencijų, susijusių su šiame tiekėjų elgesio kodekse 
paminėtomis sritimis ir taikomų tiekėjo veiklai. Tais atvejais, kai šio tiekėjų elgesio kodekso 
reikalavimai yra griežtesni nei vietos įstatymų, reikia laikytis šio tiekėjų elgesio kodekso reikalavimų. 
Tiekėjai privalo pranešti bendrovei „Consolis“ apie atvejus, kai šis tiekėjų elgesio kodeksas 
prieštarauja arba gali prieštarauti galiojantiems įstatymams ir reglamentams. 

3. Sveikata, sauga ir gerovė 
 

Vykdydami savo veiklą, esame įsipareigoję siekti vizijos, kad 
mūsų darbuotojams, rangovams, tiekėjams ir klientams 
neatsitiktų jokių nelaimingų atsitikimų. Integruodami sveikatos 
ir saugos aspektus į visas savo veiklos sritis, saugome savo 
žmones, siekiame tvaraus augimo ir spartesnio produktyvumo, 
palaikome atitiktį visiems taikomiems reglamentams ir kuriame 
technologijas, kurios išplečia tvarias mūsų pasaulio galimybes.  

Mūsų tiekėjai privalo laikytis visų sveikatos ir saugos įstatymų, 
saugoti darbuotojus nuo galimų pavojų sveikatai ir saugai, diegdami atitinkamas sistemas ir 
kontrolės priemones, įskaitant tinkamą dizainą, inžineriją ir administracinę kontrolę, prevencinę 
priežiūrą, saugias darbo procedūras, paprastus ir prieinamus pranešimų teikimo, komunikacijos ir 
pagalbos kanalus, taip pat aktyvų tokių sistemų ir kontrolės priemonių stebėjimą. Savo 
organizacijoje jie privalo nustatyti, kam tenka atsakomybė už sveikatos ir saugos klausimus. 

Iš mūsų tiekėjų tikimasi, kad jie dirbs drauge su mumis, siekdami užtikrinti sveiką ir saugią darbo 
aplinką, tinkamai išmokyti visus savo darbuotojus ir kitus atitinkamus trečiuosius asmenis, jog jie 
galėtų saugiai dirbti. Tiekėjai turi užtikrinti, kad apsilankymų metu atvykę asmenys suprastų visus 
reikalavimus, taikomus veiklos vykdymo vietoje. Mūsų tiekėjų darbuotojai privalo turėti teisę 
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atsisakyti atlikti darbą, jei turi pagrindo manyti, kad tai kelia neišvengiamą ir rimtą pavojų jų 
sveikatai bei saugai.  

Mūsų tiekėjai privalo nedelsdami mums pranešti apie esamą arba įtariamą šio tiekėjų elgesio 
kodekso arba sveikatos ir saugos įstatymų pažeidimą, turintį ar galintį turėti įtakos jų veiklai su 
„Consolis“. Apie bet kokius sveikatos ir saugos incidentus, susijusius su mūsų projektų vykdymo 
vietomis, taip pat įvykusius mūsų darbo vietose, mums turi būti pranešta nedelsiant.  

4. Sąžiningos darbo sąlygos 
 

„Consolis“ siekia, kad bendrovės darbuotojai būtų 
suinteresuoti ir motyvuoti, turėtų lygias galimybes ir 
sąžiningas darbo sąlygas. Įvairovė ir lygybė yra prioritetinės 
organizacijos sritys, apimančios viską, pradedant nuo 
įdarbinimo procesų ir baigiant dialogais su darbuotojais bei 
karjeros planavimu.  

Esame įsipareigoję užtikrinti lygias galimybes bet kokios rasės, 
tautybės, nacionalinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, lyties, lytinės orientacijos, lytinės tapatybės ar 
išraiškos, amžiaus, negalios, santuokinės ar šeiminės padėties arba bet kokių kitų charakteristikų 
asmenims. Mūsų tiekėjai turėtų laikytis tokių pačių įsipareigojimų. 

Mūsų tiekėjai turi žinoti apie bet kokį poveikį žmogaus teisėms, kurį jie sukelia, prie kurio prisideda 
arba kuris yra tiesiogiai susijęs su jų veikla, produktais ar paslaugomis, ir į jį atsižvelgti. Vaikų arba 
minimalaus įstatymais nustatyto amžiaus nesulaukusių asmenų darbas bendrovei „Consolis“ yra 
nepriimtinas. Tiekėjai taip pat turi stengtis užkirsti kelią vaikų ir minimalaus įstatymais nustatyto 
amžiaus nesulaukusių asmenų darbui savo verslo veikloje ir tiekimo grandinėje, užtikrinti teisėtas 
darbo sąlygas jauniems darbuotojams. 

Kaip „Consolis“ tiekėjas, privalote: 

• užtikrinti, kad jūsų veikloje nebūtų priverstinio, privalomojo ar nesavanoriško darbo; 

• pripažinti ir gerbti darbuotojų teisę laisvai jungtis į asociacijas, priklausyti profesinei 
sąjungai ir vesti kolektyvines derybas; 

• mokėti pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį, t. y. teisės aktais nustatytą minimalų 
arba pramonės standartus atitinkantį darbo užmokestį (atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra 
didesnis), bet kuriuo atveju apskaičiuojamą atsižvelgiant į pajamas, kurių asmeniui reikia, 
kad jis galėtų patenkinti pagrindinius pragyvenimo poreikius ir visapusiškai dalyvauti 
visuomenės gyvenime;  

• užtikrinti, kad darbo valandos nebūtų pernelyg ilgos, atitiktų galiojančius įstatymus ir 
kolektyvines sutartis, o už viršvalandžius būtų tinkamai apmokama; 
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• užtikrinti, kad visi elgesio kodeksai ir kiti politikos dokumentai būtų išdėstyti raštu, o visi 
veiksmai ar drausminės priemonės, kurių buvo imtasi pagal tokius kodeksus ir politikos 
dokumentus, būtų užfiksuoti raštu; 

• gerbti visas žmogaus teises ir atlikti deramą patikrinimą žmogaus teisių srityje, kad būtų 
išvengta galimo neigiamo poveikio ar jis būtų pašalintas. 

5. Jokios diskriminacijos ir priekabiavimo  
 

Mūsų tiekėjai privalo gerbti kiekvieno darbuotojo asmeninį orumą, privatumą ir teises, netoleruoti 
jokio fizinio arba psichologinio priekabiavimo ar smurto, išreikšto žodžiu ar ne žodžiu. Mūsų tiekėjai 
privalo drausti seksualinį, prievartinį, grasinantį, įžeidžiantį ar išnaudojantį elgesį, kalbą ir fizinį 
kontaktą.  

Mūsų tiekėjai negali nesąžiningai diskriminuoti darbuotojų įdarbinimo ar darbo sutarties galiojimo 
metu, nesvarbu, ar tai būtų daroma aktyviai, ar pasyvia forma, dėl amžiaus, tautybės ar etninės 
priklausomybės, religijos, politinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar išraiškos, 
fizinio pajėgumo ar bet kurios kitos savybės, ginamos pagal įstatymus arba Tarptautinės darbo 
organizacijos konvencijas.  

6. Klimatas ir aplinka 
 

Bendrovei „Consolis“ tvari plėtra yra ilgalaikis įsipareigojimas. 
Esame įsitikinę, kad mūsų augimas ir konkurencingumas 
neatsiejami nuo gyvenimo sąlygų kokybės tose vietovėse, 
kuriose vykdome veiklą, ir kad neatsižvelgiant į poveikį aplinkai 
tvari ekonominė plėtra yra neįmanoma. 

Mūsų tiekėjai privalo laikytis visų aplinkosaugos įstatymų ir 
privalo nustatyti, įgyvendinti bei palaikyti rizika pagrįstą požiūrį, 
kad iki minimumo sumažintų bet kokį neigiamą savo veiklos, produktų ir paslaugų poveikį aplinkai.  

Mūsų tiekėjai privalo efektyviai naudoti išteklius ir užtikrinti tinkamą veiklos kontrolę, kad neigiamas 
poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis.  

Mūsų tiekėjai privalo imtis atsargumo priemonių, kai tik yra pagrindo manyti, kad veiksmas gali 
pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ir stengtis kurti bei palaikyti aplinkai nekenksmingas 
technologijas pasirinkdami medžiagas, kurdami gaminius ir vykdydami veiklos procesus.  

Kaip „Consolis“ tiekėjas, privalote: 
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• savo organizacijoje nustatyti atsakomybę už atitikties priežiūrą ir kitų aplinkosaugos 
klausimų sprendimą, užtikrinti, kad darbuotojai turėtų tinkamų žinių ir išteklių, susijusių su 
aplinkosaugos klausimų kontrole;  

• skatinti ir tobulinti žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą savo verslo modeliuose, 
kurdami produktus ir vykdydami verslo veiklą; 

• sistemingai nagrinėti aplinkosaugos pažeidimus ir skundus, pranešti apie juos 
atitinkamoms įstaigoms ir raštu užregistruoti visus veiksmus ar drausmines priemones, 
kurių imtasi pagal galiojančius įstatymus ir politiką.  

 

7. Turto, nuosavybės ir įrangos apsauga 
 

„Consolis“ turtas yra įvairių formų – fizinis, elektroninis, finansinis ir netgi nematerialusis. Nesvarbu, 
ar kalbama apie „Consolis“ nešiojamąjį kompiuterį, mūsų prekių ženklą ar net infrastruktūrą arba 
pastatą, tikimės, kad visi, įskaitant mūsų tiekėjus, gerai rūpinsis mūsų turtu. 

Iš tiekėjų tikimės pagarbos „Consolis“ ir suinteresuotųjų asmenų turtui. „Consolis“ ir kitiems 
asmenims priklausantį turtą tiekėjai gali naudoti tik turėdami atitinkamus įgaliojimus, negali 
toleruoti turto vagysčių. 

8. Konfidencialumas 
 

Kaip ir visos organizacijos, priimdami verslo sprendimus ir 
vykdydami kasdienę veiklą privalome naudotis ir keistis 
informacija, todėl keičiamės informacija su savo tiekėjais. 
Turime užtikrinti, kad šią informaciją kurtume ir naudotume 
atsakingai, ją saugotume, ypač kai dirbama su tokiais 
duomenimis kaip asmens duomenys (pagal toliau esantį 9.5 
skyrių), komerciniu požiūriu slapta informacija ir intelektinė 
nuosavybė – priklausanti ir mums, ir ne vien mums.  

Tikimės, kad mūsų tiekėjai gerbs konfidencialią informaciją, susijusią su „Consolis“ ir jos 
suinteresuotosiomis šalimis, ir imsis visų pagrįstų priemonių, kad konfidenciali informacija nebūtų 
atskleista jokiam asmeniui, kuriam ta informacija nėra reikalinga ir kuris neturi teisės jos gauti savo 
darbo metu. 

  



   

9 p. „Consolis“ tiekėjų elgesio kodeksas © „Consolis“, 2022 m. – lietuvių k.  

 

 

9. Verslo etika 
 

9.1. Kova su kyšininkavimu ir korupcija 
Vykdydami verslą esame įsipareigoję laikytis aukščiausių sąžiningumo standartų. Bet kokios formos 
kyšininkavimas ir korupcija yra griežtai draudžiami. Mūsų tiekėjai privalo sąžiningai vykdyti verslą ir 
užtikrinti, kad visi jų tiekimo grandinės dalyviai taip pat sąžiningai užsiimtų verslu, nebūtų 
toleruojamas jokios formos kyšininkavimas ir korupcija. 

Kaip „Consolis“ tiekėjas, privalote: 

• niekada ir jokiomis aplinkybėmis tiesiogiai ar netiesiogiai neprašyti, nepriimti, nemokėti, 
nesiūlyti ir neleisti duoti kyšio. Tai reiškia, kad niekada negalite siekti netinkamai paveikti 
ar papirkti „Consolis“ darbuotojo, kliento, valstybės pareigūno (įskaitant užsienio valstybės 
pareigūnus) ar bet kurio kito fizinio arba juridinio asmens;  

• nesiūlyti ir neduoti kyšių už viešąsias paslaugas, neleisti kitiems siūlyti ar atlikti tokių 
mokėjimų jūsų vardu;  

• nustatyti sistemas, kontrolės priemones ir aiškias procedūras, skirtas korupcijos ir 
kyšininkavimo rizikai jūsų įmonėse ir tiekimo grandinėse identifikuoti, taip pat imtis visų 
būtinų veiksmų, kad užkirstumėte kelią korupcijai ar kyšininkavimui. Prevencinės 
priemonės, be kitų dalykų, apima tinkamą mokymą, aiškius komunikacijos ir ataskaitų 
teikimo kanalus, aktyvią sistemų ir kontrolės priemonių stebėseną. 

9.2. Svetingumas ir dovanos 
Mes neprašome, nepriimame, nesiūlome, neleidžiame ir neteikiame svetingumo ar dovanų, galinčių 
daryti netinkamą įtaką (arba sudaryti netinkamos įtakos įspūdį) mūsų verslo sprendimams, mūsų 
klientų ar kitų asmenų, su kuriais dirbame, sprendimams.  

Kaip „Consolis“ tiekėjas, privalote: 

• nesiūlyti ir nepriimti svetingumo ar dovanų, galinčių daryti netinkamą įtaką (arba sudaryti 
netinkamos įtakos įspūdį) jūsų ar „Consolis“ verslo sprendimams;  

• nemokėti už „Consolis“ atstovų keliones ar apgyvendinimą, kai jie lankosi pas jus, nesiūlyti 
jiems pernelyg didelių dovanų, svetingumo ar pramogų, išskyrus saikingą ir pagrįstą 
maitinimą, tiesiogiai susijusį su verslo renginiais. 

9.3. Sąžininga konkurencija 
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Sąžininga konkurencija sukuria sveiką rinką. Ji užtikrina, kad geriausius ir pažangiausius produktus 
bei paslaugas rinkoje būtų galima įsigyti žemiausiomis kainomis. Bendrovė „Consolis“, siekdama 
konkuruoti teisėtai ir sąžiningai, nuolat stebi savo veiklą ir netoleruoja konkurenciją ribojančio 
elgesio.  

Kaip „Consolis“ tiekėjas, privalote: 

• laikytis sąžiningos konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų, užtikrinti jų laikymąsi savo 
tiekimo grandinėse ir nesudaryti jokių susitarimų dėl kainų fiksavimo ar rinkos pasidalijimo; 

• nedalyvauti pasiūlymų klastojimo procedūrose, pvz., susitariant neteikti pasiūlymų, 
teikiant papildomus ar dengiamuosius pasiūlymus, vykdant pasiūlymų rotaciją ar taikant 
kitus mechanizmus, kurie riboja sąžiningą konkurenciją konkursuose. 

9.4. Interesų konfliktas 
Vykdydami pareigą saugoti savo reputaciją, privalome vengti nederamų interesų konfliktų ir visada 
veikti bei priimti sprendimus vadovaudamiesi darbdavio interesais. Interesų konfliktas įvyksta tada, 
kai mūsų asmeniniai interesai kertasi arba tariamai kertasi su mūsų gebėjimu nešališkai atlikti savo 
darbo užduotis. Jis gali kilti dėl svetingumo ir dovanų, labdaros, politinės paramos, rėmimo ar 
asmeninių santykių.  

Reikalaujame, kad mūsų tiekėjai elgtųsi taip pat, kaip „Consolis“, ir vengtų interesų konflikto 
vykdydami veiklą.  

Prašome, kad mūsų tiekėjai praneštų „Consolis“ apie bet kokią jūsų nustatytą situaciją, kuri kelia ar 
gali kelti interesų konfliktą santykiuose su „Consolis“.  

9.5. BDAR 
Mūsų tiekėjai privalo laikytis visų duomenų apsaugos įstatymų, o asmens duomenis naudoti tik tada, 
kai tai yra teisėta ir būtina vykdant teisėtus verslo tikslus. 

Kaip „Consolis“ tiekėjas, privalote: 

• užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir direktyvų, reglamentuojančių asmeninės 
informacijos apsaugą, perdavimą, prieigą ir saugojimą. Tai visų pirma apima Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente (BDAR) (Reglamentas ES 2016/679) nustatytus taikytinus 
standartus;  

• visada užtikrinti tinkamą elektroninę, administracinę, fizinę ir techninę duomenų 
privatumo ir saugumo kontrolę tvarkant bet kokios formos asmens duomenis ir toliau 
laikytis visų taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų naudojant asmens duomenis bet kokiu 
būdu (įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenų tvarkymą, perdavimą, laikymą, 
išsaugojimą, registravimą ir ištrynimą). 



   

11 p. „Consolis“ tiekėjų elgesio kodeksas © „Consolis“, 2022 m. – lietuvių k.  

 

 

Mūsų tiekėjai privalo mums pranešti apie bet kokį esamą ar įtariamą tokių įstatymų pažeidimą, 
susijusį su „Consolis“ ar jos darbuotojų duomenimis. 

9.6. Prekybos reikalavimų laikymasis – sankcijos 
Prekybos reikalavimų laikymasis apima taisykles, reglamentuojančias prekių ir paslaugų importą, 
eksportą ir vidaus prekybą, taip pat tarptautines sankcijas ir ribojamąją prekybos praktiką. 

„Consolis“ grupė yra visiškai įsipareigojusi vykdyti savo verslą laikydamasi visų galiojančių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, įskaitant prekybos apribojimus, ekonomines ar finansines sankcijas arba prekybos 
embargus, kuriuos kartais nustato, administruoja ar vykdo Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos 
Sąjunga ir (arba) kitos nacionalinės ir viršvalstybinės institucijos, turinčios jurisdikciją šalyse, kuriose 
„Consolis“ vykdo veiklą. 
 
Tikimės, kad mūsų tiekėjai taip pat laikysis (ir užtikrins, kad jų tiekimo grandinės dalyviai laikytųsi) 
visų tokių įstatymų ir taisyklių. 

Be to, kaip „Consolis“ tiekėjas:  

• suprantate, kad „Consolis“ turi žinoti apie savo išorės subjektus, ir skaidriai nurodote 
tikruosius savininkus, su kuriais „Consolis“ vykdo veiklą; 

• suprantate ir sutinkate, kad „Consolis“ budriai stebi šalis ir (arba) išorės subjektus, kurie 
gali būti įtraukti į sankcijų sąrašą arba gali turėti susijusią įmonę šalyje, kuriai taikomos 
sankcijos. 

Mūsų tiekėjai privalo mums pranešti apie bet kokį esamą arba įtariamą tokių įstatymų ir kitų teisės 
aktų arba šio tiekėjų elgesio kodekso pažeidimą. 

9.7. Kova su pinigų plovimu 
Pinigų plovimas vyksta tada, kai nusikalstamu būdu gautos pajamos slepiamos sudarant teisėtus 
verslo sandorius arba kai teisėtos lėšos naudojamos nusikalstamai veikai, įskaitant terorizmą, 
finansuoti.  

Mūsų tiekėjai negali dalyvauti jokioje pinigų plovimo veikloje ir visada privalo laikytis visų galiojančių 
kovos su pinigų plovimu įstatymų.  
 
Kaip „Consolis“ tiekėjas, privalote: 

• laikytis visų įstatymais nustatytų išsamaus patikrinimo reikalavimų dėl jūsų verslo 
partnerių; 

• užtikrinti, kad jūsų verslo sandoriai nebūtų susiję su piniginių įplaukų ar turto, įgyto iš 
nusikalstamos veikos, įsigijimu, naudojimu ar laikymu; 
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• nedelsdami pranešti, jei turite žinių ar įtarimų, kad sandorį su „Consolis“ vykdanti šalis yra 
įsitraukusi į pinigų plovimą. 

• skaidriai ir tiksliai registruoti bei atskleisti informaciją apie verslo veiklą, įmonės struktūrą, 
finansinę padėtį ir veiklos rezultatus pagal galiojančius įstatymus. 

10. Kontaktiniai asmenys, kuriems galite pranešti 
 

 

 Grupės vyriausioji teisininkė:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

„Consolis Alert Channel“ svetainės: 

• https://consolis.ethicspoint.com (darbalaukio svetainė); 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (versija mobiliesiems įrenginiams). 

„Consolis Alert Channel“ telefono numeriai: 

Danija: 80 83 06 56 Egiptas: žr. 1 pastabą Estija: 8000 044 629 

Suomija: 0800 416154 Prancūzija: 0 805 98 55 36 Vokietija: 0800 1803960 

Vengrija: 80088550 Indonezija: 0800 1401897 Latvija: 80205327 

Lietuva: 8 800 30 435 Nyderlandai: 0800 0232878 Norvegija: 80062435 

Lenkija: 800005047 Rumunija: 0800 890 421 Ispanija: 900876288 

Švedija: 020-088 00 15 Tunisas: žr. 2 pastabą  

 

1 pastaba. Egipte skambinkite: 2510-0200 (Kairas), 02-2510-0200 (už Kairo ribų), 02-2510-0200 
(mobilusis ryšys Egipte). Paraginti angliškai surinkite 844 979-4904. 

2 pastaba. Tunise: skambindami iš išorinės linijos susisiekite su vietiniu operatoriumi. Paprašykite 
gavėjo sąskaita paskambinti į Jungtines Amerikos Valstijas toliau nurodytu numeriu. Visus gavėjo 
apmokamus skambučius priims kontaktų centras, naudodamas automatinę žinutę anglų kalba. 
Paraginti surinkite +1 704-526-1125. 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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