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3M ir apņēmušies veikt uzņēmējdarbību godīgi, bez jebkādas korupcijas vai
kukuļošanas ietekmes. Tā kā esat vērtīgs
mūsu biznesa partneris, mēs sagaidām,
ka jūs darbosieties likumīgi un ētiski.
Informācija šajā brošūrā izskaidro mūsu
cerības un apņemšanos sadarboties ar
jums, lai nodrošinātu pareizu uzņēmējdarbības virzību.

3M redzējums
Uzņēmumā 3M mēs novērtējam attiecības ar
mūsu biznesa partneriem. Neatkarīgi no tā, kur
jūs atrodaties un kādus produktus vai pakalpojumus jūs sniedzat, jums ir galvenā loma mūsu
centienos sasniegt mūsu redzējumu.

jām un praksēm, kas var pastāvēt atsevišķās
valstīs, un mēs sagaidām, ka mūsu biznesa partneri ievēros visus likumus.
•
Kukuļdošana privātpersonām, privāto
uzņēmumu darbiniekiem un valdības amatpersonām ir pretrunā piemērojamiem likumiem un
3M rīcības kodeksam.
•
Kukuļi var būt dažādi, piemēram,
pārmērīgas dāvanas, izklaide un ceļojumi,
labdarības iemaksas, pateicības, politiski ziedojumi vai pat nelieli atvieglojumi vai palīdzības
maksājumi.

3M apņemšanās apkarot kukuļošanu
3M veic uzņēmējdarbību ētiski un saskaņā
ar likumiem, kas ir izdoti ne tikai ASV, bet arī
visās valstīs, kurās mēs darbojamies. 3M rūpīgi
izvēlas biznesa partnerus, kuru vērtības saskan
ar mūsu vērtībām un uzticību godīgumam. Mēs
sagaidām, ka jūs veiksiet uzņēmējdarbību bez
kukuļošanas un korupcijas.
Ja kukuļošana un korupcija tiek izslēgta no biznesa procesa, uzņēmumi savā starpā konkurē,
balstoties uz tehnoloģijām, produktiem un
klientu apkalpošanu. Vienādos spēles apstākļos
ikvienam ir vienlīdzīgas iespējas uzvarēt biznesā godīgi!
Kukuļdošanas un korupcijas novēršana ir pareizs lēmums. Tas ir arī labs bizness. Saskaņā
ar mūsu kodeksu, 3M kukuļošanas apkarošanas
princips nodrošina, ka mēs izpildām vispārējos
pretkorupcijas likumus, tostarp ASV Ārvalstu korupcijas likumu, Apvienotās Karalistes
Kukuļošanas aktu un tiesību aktus no visām
valstīm, kurās mēs darbojamies.
3M Kukuļošanas nepieļaušanas principi
3M aizliedz kukuļošanu un korupciju visās
formās neatkarīgi no uzņēmējdarbības tradīci-

•
Labvēlīga rīcība vai solījumi, piemēram,
piedāvājums pieņemt darbā valdības amatpersonas radinieku vai nodrošināt neatbilstošu
atlaidi, kas nav pieejama citiem, arī var būt
kukuļošana un mūsu kodeksa un piemērojamo
likumu pārkāpšana.

Kopā mēs ietekmējam to, kā uzņēmējdarbība tiek veikta visā pasaulē, zinot noteikumus, izdarot pareizo izvēli un meklējot
palīdzību, ja mums ir bažas vai nav pārliecības, ko darīt.
•
3M ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) un UNGC Desmitā principa darba grupas dalībnieks.
•
3M ir lepni, ka Ethisphere 2016.
gadā jau trešo gadu pēc kārtas mūs atzinuši
par vienu no pasaules visētiskākajām
kompānijām (World’s Most Ethical Companies®).
•
3M ir atzīts par pasaules visvairāk
apbrīnojamo uzņēmumu (Fortune World’s
Most Admired Companies)
•
3M ir viens no pasaules visvairāk
cienītajiem uzņēmumiem (Barron’s World’s
Most Respected Companies)
Jautājumi

3M uzņēmējdarbības veids
Uzņēmumā 3M ir tikai viens veids, kā veikt
uzņēmējdarbību: pareizais ceļš. Mūsu rīcības
kodeksā ir sniegtas skaidras vadlīnijas 3M
darbiniekiem un biznesa partneriem, kuri darbojas 3M vārdā, par to, kā katru dienu pieņemt
ētiskus lēmumus. Mūsu rīcības kodekss un
kukuļošanas novēršanas princips ir atrodami
vietnē www.3M.com/businessconduct
3M ir ilga stabila snieguma un pasaules klases
darbības vēsture, kuras pamatā ir mūsu uzņēmuma izcilā reputācija un mūsu cilvēku darbs.

Šī ir sarežģīta un dinamiska tiesiskā joma.
Ja jums ir jautājumi par šajā brošūrā esošo
informāciju vai jums ir aizdomas par neatbilstošu rīcību, sazinieties ar savu 3M kontaktpersonu vai 3M atbilstības un biznesa
rīcības nodaļu vai apmeklējiet 3M-Ethics.
com.

