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1. Hlavní zásady

Společnost Applus+ si zakládá na tom, že:
1. V celém světě podniká v souladu se zákonem, eticky a profesionálně.
2. Zajišťuje, aby pracovníci společnosti Applus+, její partneři ve společných podnicích a třetí osoby
této směrnici porozuměli a provozovali činnost jménem společnosti Applus+ v souladu se
zákonem, eticky a profesionálně.
3. Bojuje proti úplatkářství (včetně korupce v obchodních vztazích), nedovoleným provizím,
nedovoleným či nezákonným platbám, darům či příspěvkům a veškerým dalším nedovoleným
způsobům, jak usilovat o příznivé zacházení ze strany státních úředníků, zákazníků, členů
statutárních orgánů, vedoucích pracovníků i zaměstnanců jiných společností či jiných osob.
4. Dodržuje protikorupční zákony platné ve státech, kde podniká.
5. Bere porušení této směrnice vážně.
6. Soustavně zajišťuje účinné uplatňování pravidel na základě této směrnice.
Všichni pracovníci společnosti Applus+, její partneři ve společných podnicích jednající za společnost
Applus+ a třetí osoby jsou povinni tuto směrnici dodržovat a je jim zakázáno nabízet, slibovat,
poskytovat, požadovat i přijímat, a to přímo i nepřímo, jakékoli neoprávněné požitky nebo výhody
(úplatky, nedovolené provize či jiné nezákonné platby) jakkoli související s podnikáním společnosti
Applus+, které porušují povinnosti příjemce. Pracovníky společnosti Applus+, kteří se zúčastní školení
o této směrnici, určí Chief Compliance Officer.
Společnost Applus+ nebude tolerovat porušování této směrnice. Porušení této směrnice je nutno hlásit
pracovníkovi na pozici Chief Compliance Officer nebo pracovníkovi pro dodržování předpisů příslušné
divize (Division Compliance Officer) společnosti Applus+.
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Společnost Applus+ uplatňuje zákaz odvety: Vůči pracovníkům společnosti Applus+ nebudou
uplatňována žádná odvetná opatření z důvodu, že v dobré víře nahlásili podezření z porušení této
směrnice, ani za spolupráci poskytnutou dle této směrnice.
Garantem této směrnice je Chief Compliance Officer, který nese za uplatňování a dodržování této
směrnice konečnou odpovědnost. Chief Compliance Officer bude také odpovědný za zvyšování
povědomí o této směrnici v rámci společnosti Applus+. V případě dotazů k této směrnici se obraťte na
pracovníka na pozici Chief Compliance Officer nebo pracovníka pro dodržování předpisů příslušné divize
(Division Compliance Officer) společnosti Applus+.
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