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Verslo partnerių ir konkurentų veiklos gairės
Bendrovė „Indorama Ventures”, jos dukterinės įmonės ir filialai, rimtai
įsipareigoja savo verslą vykdyti etiškai. Bendrovė yra prisiėmus atsakomybę,
bendradarbiaudama su savo verslo partneriais, laikytis aukščiausių gaminių saugumo,
kokybės ir verslo sąžiningumo reikalavimų. Mūsų vertybės ir etika, pralenkia įstatymais
nustatytus reikalavimus, nes sąžiningumas yra viena iš labiausiai vertinamų mūsų
bendrovės ir jos kultūros savybių. Bendrovė „Indorama Ventures” nori dirbti su verslo
partneriais, veikiančiais dorai, sąžiningai ir socialiai atsakingai.
Taip, kaip mes skatiname savo darbuotojus veikti pagal aukščiausius etikos ir
teisinius reikalavimus verslo santykiuose su Jumis, taip pat mes tikimės, kad ir mūsų
verslo partnerių veikla bus suderinama su šiais etikos lūkesčiais bei jų įsipareigojimais
bendraujant su mumis.
Pareiga žinoti ir laikytis Kodekso ir Įstatymų.
Mūsų reikalavimai verslo partneriams gali būti apibendrinti šiuo vienu paprastu
sakiniu: „Mes tvarkome savo verslą laisvai, sąžiningai, teisėtai, išreikšdami abipusę
pagarbą“.
Mes tvarkome savo verslą:
• laikydamiesi laisvos ir sąžiningos konkurencijos,
• laikydamiesi įstatymų,
• gerbdami kiekvieną, nepaisydami jų rasės, odos spalvos, lyties, religijos, amžiaus,
tautybės ar kito įstatymais saugojamo statuso.
Nurodymai apie skelbimų talpinimą
Bendrovė „Indorama Ventures” yra išleidusi nurodymus, drausti skelbimų
talpinimą pelno siekiančiuose leidiniuose prieš paskelbiant oficialius rezultatus apie
apdovanojimo procesą, kurį vykdo tas leidinys, ir kuriame bendrovė ar administratorius
yra vienas iš kandidatų besivaržančių dėl apdovanojimo/-ų. Bendrovė gali talpinti
skelbimus tokiuose leidiniuose, vykdydama savo visuotinę rinkodaros strategiją, bet tik
išspausdinus apdovanojimo rezultatus, ir jei tai nesukels pagrįstų abejonių, kad toks
skelbimas kaip nors turėjo įtakos apdovanojimui, suteiktam bendrovei ar administratoriui.
(a) Mes siekiame vystyti glaudžius santykius su savo tiekėjais, suinteresuotomis šalimis
ir kitais dalyviais, kurie būtų pagrįsti abipusiu pasitikėjimu, supratimu ir pagarba.
(b) Verslo reikaluose mes tikimės, kad mūsų partneriai laikysis verslo principų,
suderinamų su mūsų principais.
(c) „Indorama Ventures” bendrovės vykdys savo operacijas, laikydamosi sąžiningos
konkurencijos principų ir galiojančių nuostatų.
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Abipusė pagarba
Bendrovė „Indorama Ventures” įsipareigoja suteikti lygias galimybes ir darbo
aplinką be persekiojimo. Verslo partneriai nereikš diskriminacijos rasės, odos spalvos,
lyties, religijos, amžiaus, tautybės, kilmės, neįgalumo, karinio statuso, ar kito teisiškai
ginamo statuso pagrindu darbo veikloje įdarbindami, suteikdami paaukštinimus,
premijas, leisdami į mokymus, skirdami darbo užduotis, atlyginimus, premijas,
drausmines priemones ir atleisdami iš darbo.
Bendrovė „Indorama Ventures” siekia palaikyti tokią darbo atmosferą, kad būtų
gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas ir vertė ir kad nebūtų persekiojimo ir
diskriminacijos. Bendrovės veiklos gairėmis siekiama numatyti daugiau negu numato
įstatymai.
Bendrovė prisiima pareigą užtikrinti, kad klientai pasitikėtų jos gaminių saugumu
ir kokybe. Tikimasi, kad verslo partneriai suteiks prekes ir paslaugas pagal visus valdymo
ir visų sutartus kokybės ir saugumo reikalavimus. Bendrovei privalo būti pranešta apie
bet kokius gaminių saugumo pažeidimus.
Gaminių saugumas ir kokybė
Labai svarbu, kad bendrovė „Indorama Ventures” ir jos verslo partneriai
užtikrintų, kad sudedamosios dalys ir gaminiai atitiktų maisto saugumo ir kokybės
reikalavimus. Mes tikimės, kad verslo partneriai nedelsdami praneš bendrovei apie jiems
kilusį nerimą dėl gaminių saugumo ir kokybės.
Darbo sąlygos
Mes ieškome tokių verslo partnerių, kurie užtikrintų saugią aplinką, atitinkančią
sanitarinius reikalavimus tam, kad būtų galima išvengti nelaimingų atsitikimų ir
sužeidimų darbo vietoje ir pagerinti savo darbuotojų darbo sąlygas.
Mes sudarome sutartis su gamyklomis, kurios, atitikdamos visus aplinkosaugos
reikalavimus, kartu su mumis įsipareigoja atsakingai naudoti išteklius; sumažinti ir
išvengti atliekų; sumažinti anglies dioksido išmetimą; pasiūlyti natūralių, organinių ir
ekologiškų gaminių įvairovę pagal rinkos paklausą ir kliento poreikius; vystyti
infrastruktūrą, kuri atitiktų aplinkosaugos, bendruomenės ir verslo poreikius.
Verslo veikla
Bendrovė „Indorama Ventures” tikisi, kad verslo partneriai veiks sąžiningai ir
teisėtai, tinkamai tvarkydami konkursinius duomenis, bendrovės informaciją ir kitą
intelektinę nuosavybę, laikysis teisinių sąžiningos konkurencijos, antimonopolinės,
tikslios ir teisingos rinkodaros reikalavimų.
Intelektinė nuosavybė
Verslo partneriams draudžiama neteisėtai naudoti prekių ženklus, paslaugų
ženklus, logotipus, dizainą ar kitą intelektinę nuosavybę, į kurią bendrovė „Indorama
Ventures” yra pareiškusi savo teises. Verslo partneriai negali naudoti, dauginti, išrinkti,
keisti, atsisiųsti, platinti ar kitaip kopijuoti jokių saugomų autorinės teisės darbų,
bendrovės prekių ženklų, interneto adresų ar patentų be raštiško sutikimo.
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Bendrovės informacijos ir konfidencialios informacijos apsauga
Visi verslo partneriai įsipareigoja saugoti konfidencialią verslo informaciją ir
naudoti tokią informaciją tik bendrovės „Indorama Ventures” tikslais. Konfidenciali
verslo informacija, be jokių išlygų, apima bendrovės išradimus, gamybos paslaptis, verslo
planus ir projektus, pardavimus, išlaidų ir pelno skaičiavimus ir projektus, naują gaminį
ar rinkodaros planus, klientų duomenis ir programas, tyrimo ir plėtros idėjas ir
informaciją, gamybos procesus ir metodus, informaciją apie personalą, informaciją apie
galimus įsigijimus, netekimus ir investicijas, ar bet kokius kitus dalykus, kuriuos
bendrovė laiko konfidencialiais arba kurie pagrįstai galėtų būti laikomi konfidencialiais.
Tikimasi, kad verslo partneriai reguliuos savo veiklą taip, kad bendrovė
„Indorama Ventures” išvengtų nuostolių ar sunkumų, kurie gali kilti atskleidus ar
naudojant bendrovės „Indorama Ventures” verslo informaciją ar planus.
Mes pripažįstame ir vertiname plačią kultūrinių ir politinių skirtumų įvairovę tose
šalyse, kuriose veikia mūsų verslo partneriai. Nors pripažįstame, kad vietiniai įstatymai ir
papročiai gali diktuoti būtinybę lanksčiai taikyti reikalavimus, mes visgi tikimės, kad visi
verslo partneriai laikysis šio dokumento koncepcijos ir esminių principų.
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