Работим заедно,
за да предотвратим
корупцията

3M Compliance & Business Conduct
3M Center, St. Paul, MN 55144
USA
www.3M.com/businessconduct
© 3M 2016. All rights reserved

3M се ангажира с ръководенето на почтен
бизнес, който е неповлиян от корупция
и подкуп от всякакъв тип. Като един от
нашите уважавани бизнес партньори,
ние вярваме, че ще действате легално
и етично във всяка ваша дейност.
Информацията в тази брошура изяснява
нашите очаквания и отдадеността ни
към работата с Вас, за да осигурим
правиланата насока на бизнеса.

Визията на 3М

Отношението на 3M относно корупцията

В 3M ние ценим отношенията с бизнес
партньорите си. Независимо къде се намирате,
какъв продукт или услуга предлагате, Вие имате
ключова роля в усилията ни за постигане на
нашите ценности.

3M забранява подкупите и корупцията във
всички форми, без значение от бизнес клиентите
и практиките, които може да съществуват в
някои отделни държави и очакваме от бизнес
партньорите си да се съобразяват с всички
закони.
•
Подкупването на частни лица, служители
на частни компании или представители
държавни институции е в разрез със
съществуващите закони и според Кодекса на
поведение на 3М.

Ангажираност на 3М в борбата с корупцията
3M ръководи етичен бизнес, спазвайки законите
не само на САЩ, но и на всички страни, в които
оперира. В 3M внимателно избираме бизнес
партньорите, които споделят нашите ценности и
отдаденост към почтеността. Нашите очаквания
са, че Вие ще ръководите бизнес без подкуп и
корупция.
Когато подкупът и корупцията са елиминирани
от бизнес процеса, всяка компания се състезава
на база технология, продукти и клиентски
услуги. При равни условия, всички имат еднаква
възможност да спечелят в бизнеса!
Предотвратяването на подкупа и корупцията
е верният път, който е добър за бизнеса.
Като част от нашия Кодекс на поведение,
Антикорупционните принципи на 3М
съответстват на глобалните антикорупционни
закони, включително и Законът на САЩ за
чуждестранните корупционни практики,
Британският закон за корупцията и
законодателството на всички страни, в които
оперираме.

•
Подкупите могат да бъдат под различна
форма, като например: скъпи подаръци,
забавления, пътувания, благотворителност,
рушвети, политически дарения или дори малки
плащания и финансови облегчения.

ни, които работят от името на 3М, относно
това, как да се вземат добри етични решения
всеки ден. Нашият Кодекс на поведение и
Антикорупционни принципи могат да бъдат
намерени на: www.3M.com/businessconduct
3M има дълга история с добри постижения и
представяне на световно ниво, базирани на
изключителната репутация на компанията и
работата на нашите служители. Заедно ние
оказваме влияние върху начина, по който
бизнесът се ръководи глобално, като знаем
правилата, постъпваме правилно и искаме
съвет, когато се съмнямаваме или не знаем
какво точно да направим.
•
3M е член на Глобалния договор
на ООН (UNGC) и на Работната група към
„Десетте принципа на Глобалния договор на
Обединените нации“.w
•
3М се гордее с това, че през 2016 г. за
трета поредна година е призната за една от
най-етичните компании в света от американския
институт Ethisphere.
•
3M е призната за една от най-почтените
компании в света от сп. Fortune

•
Услуги или обещания, като предложения
за назначаване на роднини на държавни
служители или осигуряване на незаслужена
отстъпка, която не е достъпна за останалите
клиенти, също се счита за подкуп и нарушаване
на нашия Кодекс и на съответните закони.
Начинът на 3M за правене на бизнес
AВ 3M има само един начин за правене на
бизнес и това е правилният начин. Нашият
Кодекс на поведение осигурява ясни насоки
за служутелите на 3М и бизнес партньорите

•
3M е посочена за една от найуважаваните компании в света от сп. Barron’s
Въпроси

Това е сложна и динамична правна
област. Затова ако имате въпроси относно
информацията, съдържаща се в тази брошура
или съмнения, свързани с неуместно поведение,
може да се свържете с Вашия контакт в 3М, с
отдела на 3М за Етика и бизнес поведение или
да посетите 3M-Ethics.com.

