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1.Toimintaperiaatteita koskeva julkilausuma 
 
 

Applus+ on: 

 

1. Sitoutunut hoitamaan liiketoimintaansa ympäri maailmaa laillisesti, eettisesti ja 

ammattitaitoisesti. 

 

2. Sitoutunut varmistamaan, että Applus+-ammattilaiset, yhteishankkeiden kumppanit ja 

kolmannet osapuolet ymmärtävät näiden menettelyohjeiden toimintaperiaatteet ja hoitavat 

liiketoimintaa Applus+-yhtiön puolesta laillisesti, eettisesti ja ammattitaitoisesti.    

 

3. Sitoutunut taistelemaan lahjontaa (mukaan lukien kaupallinen lahjonta), lahjuksia, 

epäasianmukaisia tai laittomia maksuja, lahjoja tai lahjoituksia sekä muita epäasianmukaisia 

keinoja vastaan, joilla pyritään saamaan etuoikeutettua kohtelua viranomaisilta, asiakkailta, 

muiden yritysten johtajilta, toimihenkilöiltä tai ammattilaisilta tai keneltä tahansa muulta 

henkilöltä.   

 

4. Sitoutunut noudattamaan korruption vastaisia lakeja, joita sovelletaan niissä maissa, joissa sillä 

on liiketoimintaa. 

 

5. Sitoutunut suhtautumaan näihin toimintaperiaatteisiin vakavasti. 

 

6. Sitoutunut huolehtimaan tämän menettelyohjeen tehokkaasta edistämisestä. 

 

Kaikkia Applus+-ammattilaisia, Applus+-yhtiön puolesta toimivia yhteishankkeiden kumppaneita ja 

kolmansia osapuolia vaaditaan noudattamaan tätä menettelyohjetta, ja heitä kielletään tarjoamasta, 

lupaamasta, antamasta, pyytämästä tai hyväksymästä − suoraan tai välillisesti − minkäänlaista 

aiheetonta hyötyä tai etua (lahjuksia tai muita laittomia maksuja), joka liittyy millään tavalla Applus+-

yhtiön toimintaan ja joka merkitsee kyseisen etuuden vastaanottajan velvoitteiden rikkomista. Chief 

Compliance Officer nimeää Applus+-ammattilaisista ne, jotka osallistuvat tähän menettelyohjeeseen 

liittyvään koulutukseen.  
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Applus+ ei suvaitse tämän menettelyohjeen vastaista toimintaa.  Tämän menettelyohjeen vastaisesta 

toiminnasta on ilmoitettava Applus+-yhtiön Chief Compliance Officerille tai Divisional Compliance 

Officerille.    

 

Applus+ ei suvaitse kostotoimia: Applus+-ammattilaiset eivät joudu alttiiksi kostotoimille hyvässä 

uskossa tehtyjen, epäiltyjä tämän menettelyohjeen vastaisuuksia tai rikkomuksia koskevien ilmoitusten 

tai tämän menettelyohjeen mukaisen yhteistyön vuoksi.   

 

Chief Compliance Officer on tämän menettelyohjeen omistaja, ja hänellä on perimmäinen vastuu tämän 

menettelyohjeen toteutuksesta ja noudattamisesta. Chief Compliance Officerin vastuulla on tiedottaa 

tästä menettelyohjeesta Applus+-yhtiön sisällä.  Jos sinulla on tähän menettelyohjeeseen liittyviä 

kysymyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä Applus+-yhtiön Chief Compliance Officeriin tai Division 

Compliance Officeriin.  


