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Již od svého založení naše skupina vychází a roste díky silným
hodnotám, které zaručují její dlouhodobou životnost a vedou
chování každého z nás:

Nezávislost, inovace, kvalita, vnímavost
V tomto silně konkurenčním prostředí se my, zaměstnanci
skupiny ACTIA společně i jako jednotlivci zavazujeme
dodržovat zásady integrity při každodenní práci, v souladu
s doporučeními Organizace spojených národů a OECD.
Tento etický kodex, společný pro všechny zaměstnance
skupiny, stanoví hlavní zásady pravidel a závazků, které
hodláme používat a dodržovat při každodenních činnostech
v rámci skupiny. Týká se nás jako jednotlivců i jako celku.
Sdílení našich hodnot je základ. Máme povinnost předávat je
svým kolegům, dodavatelům, zákazníkům i partnerům.
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Nezávislost
Nezávislost v rámci našeho kapitálu, má za cíl ochránit naši
svobodu rozhodování v oblasti strategií, investic a růstu
a současně zachovávat rozhodovací centrum ve Francii. Naší
prioritou je zachovat si většinu hlasovacích práv a většinu
podílového kapitálu skupiny tak, abychom mohli zachovat
svou nezávislost v oblasti rozhodování a budovat dlouhodobou
strategii.
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Inovace
Inovace, abychom byli konkurenceschopní a atraktivní pro
naše zákazníky, dodavatele i zaměstnance. V dnešním
světě jsou inovace nezbytné, abychom na trhu mohli přežít.
Právě proto nadále investujeme lidské i finanční prostředky
do výzkumu a vývoje, které jsou pro inovace klíčové; naše
strategie je předvídat potřeby zákazníků, abychom zajistili
trvalou příhodnost a úspěšnost skupiny.
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Kvalita
Kvalita, nezbytná hodnota pro přežití v celosvětovém
konkurenčním prostředí. Jako rozhodující faktor při
zachovávání konkurenceschopnosti v dnešním světě se
kvalita týká nás všech. Osvědčení dokládají kvalitu, ale kvalita
je především nastavení mysli, které musíme udržovat na
každém kroku od vývoje po výrobu.
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Vnímavost
Vnímavost, abychom plnili nebo dokonce předvídali potřeby
zákazníků a dosahovali pokroku tváří v tvář mnohem větším
konkurentům. V dnešním světě je vnímavost zásadní trumf.

Etický kodex skupiny ACTIA

Naše závazky
Naší prioritou je nastavit lidská práva a ochranu životního
prostředí jako základní požadavky v rámci skupiny, abychom
zajistili její trvalý úspěch.
Zavazujeme se kontrolovat, zda závazky, které učiníme
v rámci společenské a ekologické odpovědnosti společnosti,
sdílejí všechny pobočky skupiny, všichni zaměstnanci i naši
zákazníci a dodavatelé, a to vždy a všude.
Budeme podporovat a chránit lidská práva vymezená v článku
I Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, za
všech okolností, v každé zemi, ve které působíme. Snažíme
se tedy respektovat právo každého jednotlivce na život, zákaz
otroctví a nucené práce, právo na svobodu a bezpečnost,
právo na úctu soukromého a rodinného života, svobodu
názorů, přesvědčení a vyznání, svobodu vyjadřování, svobodu
shromažďování a spolčování a právo na poctivý přístup,
sociální dialog a osobní rozvoj.

Nepodílet se na žádném porušování lidských práv
Zavazujeme se pečlivě a svědomitě vybírat partnery,
zákazníky a dodavatele, abychom se nepodíleli na žádném
porušování lidských práv. Zavazujeme se ověřovat, že i oni
používají v praxi naše závazky v oblasti bezpečnosti, etiky,
sociální a ekologické politiky. Zavazujeme se požadovat, aby
tyto zásady uplatňovali prostřednictvím vlastního dohledu.
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Netolerovat žádný druh dětské práce
ani žádné diskriminační chování
Netolerovat žádný druh dětské práce v žádné části našich
činností nebo při jejich podpoře. Zavazujeme se nezaměstnávat
nezletilé.
Zavazujeme se odmítnout každý druh diskriminačního
chování během najímání nebo v rámci společnosti. Jakýkoli
druh diskriminace, například na základě věku, pohlaví,
náboženského vyznání, politických názorů nebo členství
v odborech, sociálního původu a etnické příslušnosti (skutečné
či domnělé) je přísně zakázán.

Bojovat proti korupci, podvodům a praní peněz
Zavazujeme se bojovat proti korupci, podvodům a praní
peněz v kterékoli zemi, pro jakýkoli účel a v kterékoli podobě
a netolerovat střet zájmů.
Za žádných okolností nesmíme přijímat ani dávat úplatky
nebo přijímat či posílat pozvánky nebo dary, které by mohly
ovlivnit naše rozhodování.

Zajistit bezpečnost a bezpečí... Netolerovat žádný druh obtěžování
Zavazujeme se vynaložit veškeré úsilí, abychom zajistili
bezpečnost a bezpečí všech našich zaměstnanců a zákazníků,
a netolerovat žádný druh obtěžování.
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Přijímat konkrétní postupy
Chránit životní prostředí
•
•
•
•
•

Hodláme inovovat, abychom předvídali priority při ochraně životního prostředí s ohledem na zachování
a zlepšování životních podmínek.
Podporovat iniciativu ekologické odpovědnosti jak v rámci společnosti, tak mimo společnost.
Podporovat rozvíjení procesů a technologií směřujících k ochraně životního prostředí.
Omezovat dopad naší činnosti na životní prostředí zejména modernizací našich výrobních nástrojů.
Nastavit udržitelný rozvoj jako absolutní prioritu při navrhování našich výrobků.
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