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3M on pühendunud oma äritegevuse
kujundamisele nii, et see oleks vaba
korruptsioonist, altkäemaksust või
teistest pahatahtikest äritegemise viisidest. Olete meie hinnatud äripartner
ning ootame ka teilt õiguslikku ja eetilist
käitumist oma äritegevuse valdkonnas.
Käesolevas brošüüris leiduv info selgitab
meie ootusi ning pühendumust Teiega
koostööks, samal ajal kindlustades, et
äri aetakse õiglasel viisil.

3M-i seisukohad
3M hindab oma suhteid äripartneritega. Olenemata sellest, kus asute, milliseid tooteid või
teenuseid pakute, olete olulised meie visioonis.

äritavadest ja -praktikatest, ning ootame oma
äripartneritelt samasugust seadusekuulekust.

küsinud nõu, kui meil on mure või ei ole
kindlad, kuidas käituda.

• Altkäemaksu andmine eraisikutele või
eraettevõtte töötajatele, ja valitsusametnikele,
on vastuolus nii seadusega kui ka 3M-i käitumisjuhendiga.

•
3M on ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UNGC) liige, ja UNGC 10nda printsiibi töörühma liige

• Altkäemaksuksuna võib käsitleda erinevaid
hüvesid: nt suursugused kingitused, meelelahutuslikud pakkumised, reisid, heategevuslikud annetused, tehingutasud, poliitilised annetused, pistised või muud meelehead.
3M-i pühendumus võitlemaks altkäemaksuga
3M tegeleb ettevõtlusega eetiliselt ja järgib nii
USA kui ka teiste koostööriikide seadusi. 3M
valib hoolikalt oma äripartnereid, kes jagaksid
meiega samu väärtusi ning pühendumust
õiglasele äritegevusele. Ootame, et ka meie
koostööpartnerid lähtuksid oma äritegevuse
juhtimises altkäemaksu- ja korruptsioonivabast
käitumisest.
Ilma altkäemaksu ja korruptsioonita on äriprotsessis kõik võrdsed: ettevõtted konkureerivad
tehnoloogia, toodete ning klienditeeninduse
alusel. Võrdsetel tingimustel on kõigil võrdne
võimalus luua aus konkurents.
Altkäemaksu ja korruptsiooni ennetamisega
peab tegelema, see loob ettevõtluseks hea pinnase. 3M-i altkäemaksuvastane printsiip tagab,
et järgime globaalseid korruptsioonivastaseid
seadusi, sh USA piiriülest altkäemaksu- ja korruptsioonivastast seadust (FCPA), Ühendkuningriigi altkäemaksuvastast seadust ning kõikide
koostööriikide õigusakte.
3M-i seisukohad altkäemaksu suhtes
3M keelab altkäemaksuvõtmise ja korruptsiooni mis tahes kujul, sõltumata riigs kehtivatest

• Teened või lubadused: nt lubadus palgata valitsusametniku sugulane; või tagades
allahindluse äripartnerile, mis ei ole teistele
saadaval, loetakse samuti altkäemaksus, need
rikuvad nii 3M-i häid tavasid kui ka seadusi.

•
2016. aastal tunnustas Ethisphere
3M-i, kolmandat aastat järjest, tiitliga
World’s Most Ethical Companies® (Maailma eetilisemad ettevõtted)
•
3M-i loetakse maailma hinnatumate
ettevõtete hulka (Fortune)
•
3M-i loetakse maailma lugupeetumate ettevõtete hulka (Barron’s)
Küsimused
Tegemist on keerulise ja dünaamilise õigusliku valdkonnaga, kui teil on küsimusi
brošüüris sisalduva teabe kohta, või kahtlustate sobimatut käitumist, võtke ühendust oma 3M-i kontaktisikuga või külastage
veebisaiti www.3M-Ethics.com

3M-i äritegevuse juhtimine
3M lähtub oma äritegevuses korrektsest käitumisest. 3M-i töötajad ja ettevõtet esindavad
äripartnerid saavad informatsiooni selle kohta,
kuidas käituda igapäevaselt eetiliselt ning kuidas langetada usaldusväärseid otsuseid, 3M-i
käitumisjuhendist. Nii käitumisjuhend kui ka
altkäemaksuvastane printsiip on saadaval veebisaidil: www.3M.com/businessconduct
3M on jätkusuutlik ettevõte heade tulemuste ning esmaklassilise tööeetikaga, seda tänu
ettevõtte erakordsele mainele ja töötajate tublile tööle. Üheskoos oleme mõjutanud globaalset
ettevõtlust, langetanud õigeid otsuseid ning

