Кодекс ділової поведінки
постачальників компанії Каргілл
Ми прагнемо допомогти світові процвітати
Мета компанії Каргілл – нагодувати світ, використовуючи при цьому безпечні, відповідальні та екологічні методи роботи. Ми
розуміємо, що для ланцюгів постачання, які підтримують світову харчову систему, має використовуватись екологічний підхід,
що враховує як сьогоденні потреби, так і потреби майбутніх поколінь. Ми можемо досягти нашої мети лише за тісної співпраці з
нашими партнерами-постачальниками. Наш Кодекс ділової поведінки постачальників пояснює, які очікування ми маємо від
фермерів, виробників та інших постачальників щодо співпраці з нами в рамках досягнення цієї мети. Якщо коротко – ми хочемо
етичної та законної роботи.

Наші керівні принципи
Сім керівних принципів компанії Каргілл стосуються всіх наших працівників і є основою нашої роботи в усьому світі. Наш
Кодекс ділової поведінки постачальників долучає наших партнерів-постачальників до дотримання цих семи принципів. Ми
переконані, що спільне зобов’язання працювати етично й чесно є надійною основою для довірчих ділових стосунків на користь
спільних цінностей.

1. Дотримуйтеся закону
Як відповідальна компанія ми очікуємо, що наші
міжнародні партнери-постачальники поділятимуть наше
прагнення завжди дотримуватися закону.
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники:

• Знають закони, що поширюються на них і їхню
діяльність, і дотримуються цих законів.

3. Ведіть точну й правдиву документацію
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники вестимуть
точну й правдиву документацію. Це допомагає нам
приймати відповідальні ділові рішення та надавати
правдиву й актуальну інформацію зацікавленим
сторонам.
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники:

• Розглядають вимоги законодавства як свій мінімальний

• Ведуть документацію, що відображає всі транзакції точно,

• Попереджають компанію Каргілл про будь-які суттєві

• Проводять відповідні перевірки та мають установлені порядки

стандарт.

проблеми з товарами та послугами, особливо якщо вони
стосуються здоров’я та безпеки. Це допоможе компанії
Каргілл дотримуватися міжнародних норм.

2. Дбайте про чесне ведення бізнесу
Ми прагнемо ділових стосунків, що ґрунтуються на довірі,
прозорості та взаємній відповідальності.
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники:

• Чесно та етично конкурують за співпрацю з компанією Каргілл.
• Не пропонують і не приймають хабарі, «відкати», неприпустимі
подарунки чи жести гостинності або інші неприйнятні
заохочення в рамках співпраці з компанією Каргілл.

• Уникають конфліктів фінансових інтересів чи інших

домовленостей із нашими працівниками, які можуть
вважатися неприйнятними.

• Працюючи зі своїми постачальниками, підтримують

ведення справ, що відповідає принципам цього Кодексу.

правдиво та своєчасно.

з дотримання вимог щодо таких аспектів, як безпечність
харчових та інших продуктів і кормів, здоров’я та безпека
працівників, працевлаштування та умови праці.

• За вимоги надають інформацію щодо місцезнаходження

потужностей виробництва та походження матеріалів для
підтримання прозорості.

4. Дотримуйтеся ділових зобов’язань
Ми працюємо з партнерами-постачальниками, які
поділяють наше бажання побудувати ділові відносини.
Для цього важливе чесне спілкування, взаємоповага та
виконання зобов’язань.
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники:

• Поділяють наше прагнення вести бізнес чесно та прозоро.
• Виконують свої ділові зобов’язання та вирішують

непередбачені ситуації проактивно, вчасно та відкрито.

5. Ставтеся до людей із гідністю та
повагою
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники
підтримуватимуть нас, висуваючи на перший план
піклування про безпеку, добробут і гідність людей, чиї
таланти й старанна праця допомагають нам надавати
продукти й послуги.
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники:

• Гарантують безпечні та здорові умови праці в усіх своїх
підрозділах.

• Ніколи не використовують самі й не терплять

використання примусової чи дитячої праці та торгівлі
людьми згідно з визначенням Міжнародної організації
праці.

• Підтримують інклюзивне робоче середовище, де не
терплять утисків і дискримінації.

• Поважають право працівників на укладання колективної
трудової угоди.

• Дотримуються всіх законних вимог щодо оплати та умов
роботи або навіть пропонують більше.

6. Захищайте інформацію, активи та
інтереси компанії Каргілл
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники
захищатимуть репутацію компанії Каргілл і будь-яку
інформацію, яку ми їм довіряємо.
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники:

• Захищають будь-яку конфіденційну інформацію компанії

• Захищатимуть будь-яку власність компанії Каргілл, що
перебуває під їхнім контролем.

• Уникатимуть ситуацій, які можуть негативно вплинути
на наші ділові інтереси чи репутацію.

7. Будьте відповідальними громадянами
світу
Ми розраховуємо на наших партнерів-постачальників, що
мають допомогти компанії Каргілл нагодувати світ,
використовуючи при цьому безпечні, відповідальні та
екологічні методи роботи.
Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники:

• Дотримуються суворих стандартів, щоб гарантувати
безпечність харчових та інших продуктів і кормів.

• Намагаються зменшити свій вплив на довкілля, вживаючи
таких заходів, як запобігання вирубці лісів, мінімізація
викидів парникових газів і відходів, ефективне
використання ресурсів.

• Захищають водні ресурси, зменшуючи використання

води на виробництві, уникаючи її забруднення під час
роботи та зменшуючи негативний вплив на джерела
води поблизу.

• Поважають принцип вільної, попередньої та

поінформованої згоди щодо прав корінного населення на
ресурси та користування землею.

• Співпрацюють із компанією Каргілл, щоб запроваджувати
стабільні процеси й вирішувати проблеми, стимулюючи
таким чином постійне вдосконалення та підтримання
громадських цінностей.

Каргілл, до якої вони мають доступ, зокрема її
інтелектуальну власність, комерційні таємниці та
фінансову інформацію.

Наша ціль щодо довірчих партнерських відносин
Наша ціль – побудувати засновані на довірі партнерські відносини з етичними партнерами-постачальниками, що дотримуються
цих семи керівних принципів. Ми очікуємо, що наші партнери-постачальники відповідатимуть на наші обґрунтовані запити
інформації, сертифікатів і/або доступу для перевірки. Якщо виникають проблеми, ми вирішуємо їх разом із нашими партнерамипостачальниками. Ми можемо допомогти визначити сфери роботи, де потрібне покращення. Та якщо проблему вирішити
неможливо чи партнер-постачальник відмовляється співпрацювати, ми зберігаємо за собою право припинити відносини.
Ми віримо, що завдяки тісній співпраці з нашими партнерами-постачальниками ми можемо разом досягти успіху й
допомогти спільнотам і всьому світу процвітати.

Докладнішу інформацію читайте на сайті www.cargill.com/supplier-code. Якщо ви
стали свідком поведінки чи ділових практик, що можуть порушувати цей Кодекс
постачальників, або маєте підозру щодо таких дій, звертайтеся безпосередньо до
компанії Каргілл. Щоб повідомити про порушення чи отримати допомогу:

• зверніться до свого представника Каргілл або
• зателефонуйте на захищену відкриту лінію з питань етики компанії Каргілл.

Контактну інформацію та додаткові відомості понад 20 мовами наведено на
сторінці https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.

Швидке реагування та вчасне повідомлення про порушення допомагає уникнути
можливих проблем чи вирішити наявні. Ми обробляємо всі повідомлення швидко,
об’єктивно та з максимальною конфіденційністю.

