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KTO JE SHP GROUP?

Sme výrobcom vysoko kvalitných hygienických papierových produktov - toaletného papiera,
vreckoviek, obrúskov a kuchynských utierok.

Našim strategickým cieľom je neustále zvyšovať kvalitu a výber svojich produktov, poskytovať stále
komplexnejšie služby svojim zákazníkom, zlepšovať ekonomickosť a ekologickosť našej výroby, a
tým zabezpečovať finančnú a ekonomickú stabilitu naše spoločnosti.

My, všetci zamestnanci SHP GROUP, konáme v súlade s Etickým kódexom a vytvárame pracovné
prostredie, v ktorom postupujeme v súlade s našimi hodnotami, čo je kľúčové pre dlhodobé
fungovanie našej spoločnosti a plnenie nášho cieľa a stratégie.
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NAŠE HODNOTY
Naše hodnoty predstavujú to, v čo veríme a čo definuje kultúru našej spoločnosti. Určujú žiadúce
správanie a ustanovujú, ako by sme sa mali správať a čomu by sme sa mali vyhnúť, aby sme splnili
svoj cieľ. Riadime sa nasledujúcimi štyrmi hodnotami.
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ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex SHP Group bol vypracovaný v súlade s Etickým kódexom Skupiny ECO-INVESTMENT
– majoritným vlastníkom SHP Group. Etický kódex obsahuje základný rámec nášho správania, čo
znamená spôsob, akým realizujeme svoju stratégiu a spôsob, akým žijeme podľa hodnôt SHP
Group a využívame ich pri svojich každodenných činnostiach. Etický kódex je zároveň usmernením
pre očakávané/žiadúce správanie, ktoré uplatňujeme pri jednaní s interným a externým prostredím.
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CIELE

Hlavným cieľom Etického kódexu je zadefinovať vzťahy s interným a externým prostredím a
etickú zodpovednosť všetkých zamestnancov SHP Group.

· Etický kódex SHP Group viaže všetkých zamestnancov jednotlivých pracovísk SHP Group
bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, pozíciu a typ práce či postavenie

· Etický kódex sa zameriava na vzťahy zamestnancov k zákazníkom, dodávateľom,
konkurentom, vláde, miestnym orgánom a spoločnosti

· V Etickom kódexe nájdete usmernenia, ako konať alebo sa správať správne v jednotlivých
situáciách, s ktorými sa môžete stretnúť.
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VZŤAHY MEDZI ZAMESTNANCAMI A PRACOVNÉ PROSTREDIE
ZODPOVEDNOSŤ A VZÁJOMNÝ REŠPEKT
· Našim hlavným cieľom je vytvoriť bezpečné pracovné prostredie, v ktorom rešpektujeme názory iných ľudí

· Poskytujeme príležitosti všetkým zamestnancom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, národnosť,
náboženstvo, sexuálnu orientáciu, etnický pôvod alebo iné odlišujúce charakteristiky

· Netolerujeme diskrimináciu a správanie, ktoré je v rozpore s našimi hodnotami

· Chápeme, že ako zamestnanci, zároveň reprezentujeme SHP Group mimo pracovnej doby a konáme a
správame sa podľa toho.

· Jednáme zodpovedne a korektne s členmi, partnermi a inými subjektmi, s ktorými máme obchodné vzťahy a
zmluvné záväzky. Spoľahlivo dodržiavame svoje sľuby.

· Všetci zamestnanci, ktorí zastupujú SHP Group konajú zodpovedne vo vzťahu k tretím stranám a sú si vedomí
dôsledkov svojho konania. Vždy si overujeme presnosť dát, podľa ktorých prijímame rozhodnutia.

· Proces náboru, rozvoja, odmeňovania a prepúšťania zamestnancov v SHP Group sa vykonáva bez akejkoľvek
diskriminácie na základe rasy, náboženstva alebo národnosti a je v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami
našej spoločnosti. Všetci zamestnanci majú nárok na férové ohodnotenie na základe svojho pracovného výkonu.

· Poskytujeme konštruktívnu spätnú väzbu. Konáme priamo a otvorene.

· Fyzické alebo duševné obťažovanie je neprijateľné a je v rozpore s Etickým kódexom. Tak isto netolerujeme na
pracovisku sexuálne obťažovanie.
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KONFLIKT ZÁUJMOV
· Všetci zamestnanci a všetky osoby, ktoré zastupujú SHP Group sa musia ubezpečiť, aby ich osobné záujmy
neboli v konflikte s ich povinnosťami voči SHP Group alebo zákazníkom SHP Group. Konflikt záujmov môže
vzniknúť v súvislosti s prijímaním darov, pozvaní alebo zmlúv, korupciou, podvodom alebo finančnými
transakciami.

OCHRANA INFORMÁCIÍ
· Rešpektujeme dôvernosť všetkých informácií (osobných, finančných, technických a obchodných). Pri
spracúvaní takýchto informácií dodržiavame naše bezpečnostné zásady, aby sme predišli zneužívaniu,
pozmeňovaniu alebo zničeniu informácií. Chápeme, že poskytovanie informácií o strategických aktivitách našej
spoločnosti bez súhlasu Predstavenstva alebo Výkonného riaditeľa je neprijateľné.
· Naše zásady a postupy IT zahŕňajú bezpečnostné prvky, ktoré pravidelne vyhodnocujeme.
· Nesnažíme sa získavať informácie o podnikaní iných spoločností nečestnými spôsobmi.

FINANCIE
· Všetky obchodné transakcie sa musia zaznamenávať do účtovných záznamov pracovísk, ktoré sú súčasťou
SHP Group a v súlade s účtovnými postupmi.
· Sme zaviazaní poskytovať pravdivé, správne, zrozumiteľné a úplné informácie.
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VZŤAHY S KONKURENCIOU, KORUPCIA, ÚPLATKY
· Netolerujeme korupciu, úplatky alebo neférovú konkurenciu.

· Pri podnikateľskej činnosti našej spoločnosti nebudeme, priamo ani nepriamo, poskytovať odmeny alebo výhody
žiadnym subjektom alebo osobám, aby sme si zaistili obchodné príležitosti.

· Nebudeme, priamo ani nepriamo, požadovať žiadne odmeny alebo výhody, ktoré by nás nútili konať v rozpore
so zákonom alebo morálkou.

· Ani spoločnosť, ani jej zamestnanci či osoby konajúce v jej mene, nemôžu napomáhať ilegálnym obchodným
transakciám alebo iným ilegálnym aktivitám. Netolerujeme prijímanie ani ponúkanie akýchkoľvek úplatkov.

· Odmietame korupčné praktiky a nebudeme ani prijímať ani ponúkať žiadne peniaze, hodnotné dary, služby ani
nič, čo by sa mohlo považovať za úplatok. Rešpektujeme drobné dary alebo pohostenie len pokiaľ nie sú
záväzné a môžu sa opätovať na rovnakej úrovni.
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VZŤAHY S VLÁDOU, MIESNTYMI ORGÁNMI A SPOLOČNOSŤOU
· Rešpektujeme ľudské práva a demokratické inštitúcie. Podporujeme ich kdekoľvek a kedykoľvek je to možné.

· Spolupracujeme s tými, ktorí akýmkoľvek spôsobom zlepšujú úroveň zdravia a vzdelania v spoločnosti.

· Podporujeme charitatívnu činnosť v regióne a spoločnosti, ako aj kultúrny, morálny, vzdelávací, technický a
infraštruktúrny rozvoj.

· Snažíme sa byť dobrými občanmi a členmi komunity, pričom zohľadňujeme širšie sociálne prostredie, vrátane
národných a nadnárodných princípov.

· Záleží nám na transparentnosti všetkých finančných transakcií, správne platíme dane a vedome sa
nedopúšťame žiadnych daňových únikov. Dodržiavame legislatívne normy.

· Prostredníctvom našich aktivít sa zaväzujeme podporovať reputáciu regiónu a krajiny. Podporujeme neustálu,
obojsmernú komunikáciu v rámci odvetvia, ako aj komunikáciu s príslušnými orgánmi, na národnej aj
medzinárodnej úrovni. Komunikujeme otvorene, priamo a presne.

· Vo svojej činnosti sa nezapájame do ničoho, čo by mohlo ohrozovať životné prostredie.

· Každý zamestnanec prijíma rozhodnutia tak, aby zabezpečoval ochranu životného prostredia.

· SHP Group je politicky neutrálna a neposkytuje žiadne dary akýmkoľvek politickým stranám alebo kandidátom.
Nie je povolené používať názov spoločnosti ako súčasť politických kampaní alebo na propagovanie politických
strán či kandidátov.
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ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

· Snažíme sa vytvárať zdravé a hygienické pracovné prostredie. Preto sme prijali komplexné zásady ochrany
zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

· Sme povinní oboznámiť sa so všetkými platnými predpismi a dodržiavať ich, vo svojom vlastnom záujme aj v
záujme spoločnosti a v prospech ostatných zamestnancov. Nepracujeme so žiadnym zariadením bez toho, aby
sme na prácu s ním boli riadne vyškolení.

· Zabezpečujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie a neustále sa snažíme o zdokonaľovanie.

· V našej spoločnosti dodržiavame pravidlá bezpečnosti pri práci a žiadame svojich kolegov, aby postupovali
rovnako.

· Zamestnanci musia ohlásiť svojim nadriadeným akékoľvek konanie, ktoré by mohlo predstavovať bezpečnostné
riziko na pracovisku.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
· Manažéri sú zodpovední za dodržiavanie Etického kódexu a zásad, ktoré sú v súlade s firemnými hodnotami.
Manažéri motivujú svojim príkladom.

· Všetci zamestnanci rešpektujú firemné hodnoty a dodržiavajú Etický kódex. Všetci zamestnanci sú oboznámení
s obsahom Etického kódexu a rozumejú mu.

· Tak isto očakávame od svojich obchodných partnerov, že budú dodržiavať postupy a zásady, ktoré sú identické
alebo podobné nášmu Etickému kódexu. Naši partneri, dodávatelia, konzultanti, distribútori a externí
zamestnanci sú všetci oboznámení s Etickým kódexom.

· Ak by niektorý obchodný partner, dodávateľ, konzultant, distribútor alebo externý zamestnanec konal v rozpore
s normami a princípmi identickými alebo podobnými tým, ktoré sú ustanovené v našom Etickom kódexe, budeme
požadovať nápravné opatrenia.

· SHP Group nebude spolupracovať s osobami, ktoré nekonajú v súlade s princípmi ustanovenými v tomto
Etickom kódexe.
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