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Pri podjetju 3M si prizadevamo za verodostojno poslovanje brez vpliva korupcije ali kakršnega koli podkupovanja. Zato
pričakujemo, da boste tudi vi kot naš
cenjeni poslovni partner poslovali in na
vseh področjih delovali zakonito ter etično. V tej brošuri so opisana naša pričakovanja in zavezanost, da bi si skupaj z
vami prizadevali za pravilno poslovanje.

Vizija podjetja 3M

Pričakovanja podjetja 3M glede podkupovanja

V podjetju 3M cenimo odnos, ki ga imamo s
svojimi poslovnimi partnerji. Vaše podjetje prav
tako predstavlja ključni del naših prizadevanj
pri doseganju vizije, ne glede na lokacijo vaših
prostorov ali izdelke in storitve, ki jih ponujate.

V podjetju 3M prepovedujemo kakršno koli
obliko podkupovanja in korupcije, ne glede na
poslovne običaje in navade, ki morda obstajajo v posamezni državi, zato od vseh svojih
poslovnih partnerjev pričakujemo, da poslujejo
zakonito.
•
Pravilnik poslovanja podjetja 3M in
merodajne zakonodaje prepovedujejo vsakršno podkupovanje fizičnih oseb, zaposlenih v
zasebnih podjetjih in vladnih uslužbencev.

Zaveza podjetja 3M za premagovanje podkupovanja

•
Podkupnine lahko vključujejo darila
visoke vrednosti, pogostitve in potovanja ali
dobrodelne prispevke, druge oblike podkupnin,
politične donacije ali tudi pospešitvena plačila.

V podjetju 3M poslujemo etično ter skladno z
zakonodajo ne samo v ZDA, ampak tudi v drugih
državah, v katerih smo prisotni. V podjetju 3M
izbiramo izključno poslovne partnerje, s katerimi delimo iste vrednote in enako predanost
k ohranjanju verodostojnosti. Pričakujemo, da
tudi vaše poslovanje ne bo vključevalo podkupovanja in korupcije.
Ko podjetja iz svojega poslovanja povsem izločijo podkupovanje in korupcijo, s tem omogočijo konkurenčnost, ki temelji izključno na tehnologiji, izdelkih in skrbi za kupce. Pri enakih
konkurenčnih pogojih imajo vsi enake možnosti,
da na pošten način pridobijo stranko.
Zato je preprečevanje podkupovanja in korupcije edina prava pot. Hkrati pa je to dobro tudi
za poslovanje. Načelo preprečevanja korupcije
kot del Pravilnika družbe 3M podjetju omogoča
zagotavljanje skladnosti s protikorupcijsko
zakonodajo po svetu, vključno z zakonom ZDA
o tujih korupcijskih dejanjih, protikorupcijskim
zakonom ZK in zakonodajami vseh držav, v katerih poslujemo.

Podjetje 3M ima dolgo zgodovino uspešnega
poslovanja in svetovnega delovanja, ki temelji na izjemnem ugledu podjetja in delu naših
zaposlenih. Skupaj vplivamo na poslovanje po
vsem svetu, saj poznamo pravila, sprejemamo pravilne odločitve in iščemo usmeritve na
področjih, na katerih imamo pomisleke ali ne
vemo, kaj storiti.
•
Podjetje 3M je član mreže ZN za trajnostni razvoj (UNGC) in Delovne skupine
UNGC o desetem načelu.
•
Podjetje 3M je inštitut Ethisphere leta
2016 že tretje leto zapored ponosno razglasil za eno od najbolj etičnih podjetij na svetu
(World’s Most Ethical Companies ®).
•
Podjetje 3M uživa tudi prestiž svetovno
najuglednejših podjetij (Fortune).
•
Podjetje 3M je tudi eno najbolj spoštovanih podjetij na svetu (Barron’s).
Vprašanja

•
Usluge ali obljube, kot je zaposlitev
sorodnika vladnega uslužbenca ali ponujanje
ugodnosti, ki niso na voljo drugim, prav tako
predstavljajo podkupovanje ter kršitev našega
pravilnika in veljavnih zakonodaj.
Način poslovanja podjetja 3M
Pri podjetju 3M poslujemo sam na en način, tj.
pravi način. Naš Pravilnik ravnanja zagotavlja
jasne smernice za zaposlene podjetja 3M in
poslovne partnerje, ki delujejo v imenu podjetja 3M, pri vsakodnevnem sprejemanju dobrih
etičnih odločitev. Naš Pravilnik ravnanja in
Načelo preprečevanja korupcije je na voljo na
www.3M.com/businessconduct

Gre za zapleteno in dinamično pravno področje, zato se v primeru vprašanj o podatkih v tej
brošuri ali ob sumu na nepravilno ravnanje obrnite na osebo za stik podjetja 3M ali oddelek za
skladnost in poslovno ravnanje podjetja 3M ali
pa obiščite spletno mesto 3M-Ethics.com.

