Etický pracovný kódex
Krátky popis
Naše základné hodnoty a princípy sú súčasťou nášho jednania a riadia
naše očakávania, normy a etické jednanie, ktoré je súčasťou všetkých
našich obchodných vzťahov.

Rozsah platnosti
Tento etický pracovný kódex sa týka všetkých riaditeľov, THP,
zamestnancov a takisto všetkých tretích strán jednajúcich v mene
spoločnosti ArcelorMittal a všetkých pobočiek ArcelorMittal.

Milí kolegovia,
ako spoločnosť s celosvetovým vedúcim postavením v oceliarstve má ArcelorMittal
silný záväzok k dodržiavaniu najvyšších noriem podnikovej zodpovednosti.
Chcel by som vyzdvihnúť skutočnosť, že dodržiavanie programu ArcelorMittal je
kľúčovým prvkom našej politiky podnikovej zodpovednosti.
To znamená, že bez ohľadu na ekonomický alebo finančným kontext s ktorým
pracujeme musia všetky naše rozhodnutia v každodennej práci vychádzať z
najvyšších etických a právnych noriem. Dôležitým účelom programu je zaistiť, aby
sme vždy mali na zreteli dôležitosti našej reputácie a aby sme ju vždy chránili.
Imidž našej spoločnosti na verejnosti a dlhodobá profitabilita je v podstatnej
miere určovaná naším jednaním a prácou každého jednotlivca pre spoločnosť
ArcelorMittal.
Preto Vás vyzývam, aby ste si dôkladne prečítali tento etický pracovný
kódex, jeho ustanovenia dôsledne dodržiavali a zaistili, aby ste Vy a Váš tím
boli o ňom riadne poučení.
V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím skontaktujte s právnym
oddelením.

Lakshmi N. Mittal
Prezident spoločnosti a CEO
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Kódex podnikového jednania
Spoločnosť ArcelorMittal je známa svojou čestnosťou a
bezúhonnosťou v oblasti spôsobu vedenia aj vo všetkých
obchodných činnostiach. Pre firmu, všetky jej pobočky a pre
každého jedného z nás je životne dôležité túto reputáciu
nepoškvrniť a udržať vzťahy založené na dôvere. Práve
takéto vzťahy totiž musíme mať so všetkými jednotlivcami aj
spoločnosťami, s ktorými obchodujeme.
Všetci sme strážcami dobrého mena spoločnosti ArcelorMittal,
i keď každý z inej pozície. Práve preto spoločnosť očakáva od
každého jedného z nás bezúhonné jednanie.
Tento etický kódex platí pre všetkých manažérov, vedúcich
pracovníkov a zamestnancov spoločnosti ArcelorMittal ako aj
pre jej dcérske firmy po celom svete. Jeho cieľom je pomôcť
nám pochopiť naše morálne a právne povinnosti v rámci riadenia
činnosti spoločnosti. A hoci kódex nerieši všetky možné problémy
ktoré by sa mohli potenciálne vyskytnúť, predstavuje určitý
odrazový mostík pre vytváranie nariadení. Práve o ne sa môžeme
oprieť v prípade, že nebude úplne jasné, aký postoj treba v danej
situácii zaujať.
Nariadenia, ktoré sú obsahom tohto etického kódexu, sú pre nás
záväzné a preto ich musíme všetci do jedného vždy dodržiavať.
Náš priamy nadriadený, člen vedenia, právny zástupca alebo
manažér oddelenia interného auditu nám môže poradiť a pomáhať
pri správnom rozhodovaní, čo sa týka nášho jednania v práci a pri
našich činnostiach.

Dodržiavanie práva
Spoločnosť ArcelorMittal a jej zamestnanci na celom svete
musia dodržiavať všetky miestne, štátne, federálne, národné,
medzinárodné alebo zahraničné zákony alebo nariadenia,
ktoré sú platné pre činnosť spoločnosti. V prípade pochybností
ohľadom platnosti konkrétneho právneho ustanovenia alebo jeho
vysvetlenia sa musíme obrátiť na svojho priameho nadriadeného
alebo na právne oddelenie. Množstvo činností, ktoré v spoločnosti
prebiehajú, podlieha komplexnej a neustále sa meniacej legislatíve,
ktorá upravuje národný a medzinárodný obchod a transakcie.
Neznalosť zákona nie je spravidla nepovažované za náležité
ospravedlnenie v prípade jeho porušenia a to bez ohľadu na
jurisdikciu, v ktorej spoločnosť svoju činnosť vykonáva.

Hospodárska súťaž a protikartelové opatrenia
Spoločnosť ArcelorMittal sa zaväzuje prísne dodržiavať zákony
týkajúce sa hospodárskej súťaže a protikartelových opatrení
krajín, v ktorých vykonáva svoju činnosť a tiež sa bude vyhýbať
akémukoľvek správaniu, ktoré by mohlo byť považované za
protizákonné.
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Zmluvy alebo dohody môžu byť považované za nezákonné aj
keď nie sú uzatvorené v písomnej podobe. Aj správanie tretej
strany môže byť postačujúce na to, aby sa stanovilo porušenie
príslušného zákona. Z tohto dôvodu nesmieme byť súčasťou
rokovaní, zmlúv, dohôd, plánov alebo dohovorov, formálnych či
neformálnych, s aktuálnymi alebo potenciálnymi konkurentmi
a to čo sa týka cien, podmienok predaja alebo ponúk, rozdelení
trhu, ovplyvňovania klientov alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá
obmedzuje alebo by mohla obmedzovať voľnú hospodársku
súťaž.
Súdy môžu za porušenie protikartelových zákonov udeliť vysoké
pokuty a za určitých okolností aj dlhé tresty odňatia slobody,
pričom tieto tresty môžu byť udelené ako zamestnancom tak aj
spoločnostiam. Vzhľadom na vážne právne následky z hľadiska
občianskeho aj trestného zákonníka, ktorým by v prípade
porušenia mohla byť spoločnosť vystavená, vykoná ArcelorMittal
všetky náležité opatrenia voči zamestnancom, ktorí dané zákony
nedodržia. Neznalosť zákona, prílišná snaha, dobrá viera alebo
argument, že z časového hľadiska nebolo možné požiadať o názor
právne oddelenie sa ako ospravedlnenie neprijímajú. Všetky
otázky ohľadom hospodárskej súťaže/protikartelových opatrení
musia byť pred prijatím akéhokoľvek opatrenia adresované
právnemu oddeleniu.

Peňažné a/alebo iné dary vysokopostaveným
funkcionárom
ArcelorMittal bude dodržiavať protikorupčné zákony krajín v
ktorých vykonáva svoju činnosť, vrátane Zákona o zahraničných
korupčných praktikách v USA („US Foreign Corrupt Practices
Act), ktorý sa týka jej činnosti na celom svete. Žiadnemu
funkcionárovi ani zamestnancom verejných obchodných
spoločností neponúkneme ani nedáme žiaden dar či niečo
hodnotné, priamo ani nepriamo, za účelom ovplyvnenia konania
alebo rozhodnutia, aby sme pomohli spoločnosti získať alebo
udržať si určitú činnosť, poprípade aby sme na niekoho zapôsobili.
Okrem toho zabezpečíme aby zástupcovia, ktorých najmeme aby
vykonávali činnosť v našom mene boli čestní a tieto nariadenia
takisto dodržiavali.

Obchodovanie s akciami spoločnosti
Ak sa ako zamestnanci rozhodneme získať akcie vydané
ktoroukoľvek spoločnosťou Skupiny ArcelorMittal, ktorej akcie
sú kótované, musíme si uvedomiť, že nákup akcií spoločnosti, s
ktorými sa na burze verejne obchoduje, predstavuje určité riziko a
že rozhodnutie získať akcie ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do
Skupiny ArcelorMittal je výlučne súkromným rozhodnutím.

Okrem toho, skôr ako uzavrieme obchod s akciami spoločnosti
musíme vedieť, že súčasťou zákonov o akciách sú zákazy,
týkajúce sa využívania dôverných informácií alebo „interných
informácií“.
Konkrétne nám zákony o akciách zakazujú nakupovať, predávať
alebo akýmkoľvek spôsobom rokovať o akciách či odporúčať
akcie spoločnosti a to za naším vlastným účelom alebo v
prospech tretej strany, ak máme „dôležité dôverné informácie“
o danej spoločnosti. Sprístupnenie týchto informácií tretím
stranám je takisto zakázané.
Pojem „dôležité dôverné informácie“ označuje všetky
informácie, ktoré by mohli v prípade preniknutia na verejnosť
výrazne ovplyvniť cenu akcií spoločnosti alebo rozhodnutie
investora ohľadom kúpy alebo predaja akcií spoločnosti.

Konflikt záujmov
Spoločnosť ArcelorMittal si uvedomuje, že všetci máme
osobné záujmy a podporuje rozvoj týchto záujmov, najmä ak
predstavujú prínos pre spoločenstvo v širšom zmysle slova. Aj
napriek tomu však musíme vždy konať za účelom najlepšieho
záujmu spoločnosti a vyhýbať sa akémukoľvek reálnemu alebo
potenciálnemu konfliktu medzi našimi osobnými záujmami a
našimi povinnosťami ktoré máme voči spoločnosti.

Ako zamestnanci nesmieme mať žiaden finančný
alebo iný záujem
na určitom obchode ani sa podieľať na činnosti, ktorá by mohla
spoločnosť pripraviť o čas alebo o svedomitý záujem, ktorý
musíme venovať vykonávaniu našej úlohy.
Ani priamo, ani prostredníctvom našich rodinných príslušníkov,
osôb žijúcich s nami v spoločnej domácnosti, našich známych,
ani nijako inak, nesmieme:
1. mať finančné záujmy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv
na vykonávanie našej úlohy, ani získať finančnú výhodu zo
zmluvy medzi spoločnosťou a treťou stranou ak dokážeme
ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa zmluvy; ani
2. sa snažiť ovplyvniť rozhodnutie spoločnosti ohľadom
akejkoľvek záležitosti za účelom dosiahnutia priamej alebo
nepriamej osobnej výhody.
Svojho priameho nadriadeného alebo právne oddelenie musíme
informovať o akejkoľvek činnosti alebo finančných záujmoch,
ktoré by sa poprípade mohli dostať do skutočného alebo
potenciálneho konfliktu s vykonávaním našich povinností. Ak
priamy nadriadený uzná, že takýto konflikt záujmov existuje
alebo by mohol vzniknúť, podnikne podľa daných okolností
náležité opatrenia. Ak je záležitosť komplikovaná, musí ju
priamy nadriadený postúpiť zástupcovi riaditeľa svojho
oddelenia, generálnemu riaditeľovi alebo riaditeľovi právneho
oddelenia.
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Prijímanie darov alebo výhod
Svoju pozíciu v spoločnosti ArcelorMittal nesmieme využívať
na získavanie osobných výhod, ktoré by sme dostali zo strany
osôb obchodujúcich alebo majúcich záujem obchodovať so
spoločnosťou. Z toho dôvodu je zakázané prijímať osobnú výhodu
v podobe finančnej odmeny, daru, pôžičky, služieb, výletov alebo
dovoleniek, špeciálnych privilégií alebo ubytovania, s výnimkou
propagačných materiálov s nízkou hodnotou.
Pôžitok, ktorý sa považuje za prijateľný musí byť naozaj skromný
a jeho skutočným zámerom musí byť umožnenie realizácie
obchodných cieľov. Napríklad ak nám niekto daruje lístky na
športovú alebo kultúrnu udalosť, musí sa daná osoba na tejto
udalosti podieľať. Vo všeobecnosti sa môžu pozornosti vo forme
jedla a nápojov prijať pod podmienkou, že nie sú finančne náročné,
časté a v rámci možností neprebiehajú opakovane.
Keďže tieto pokyny nemôžu pokryť všetky potenciálne situácie,
musíme sa všetci spoliehať na svoj úsudok. Veta „každý to robí“
nie je ospravedlnením. Ak si nie sme istí, či je dar alebo určitá
pozvánka v medziach prijateľných obchodných praktík, musíme si
položiť nasledujúce otázky:
Je daná ponuka v priamom vzťahu s vykonávaním činnosti?
Je finančne nenáročná, rozumná a vkusná? Mohol/mohla by
som bez akéhokoľvek ostychu povedať ostatným klientom a
dodávateľom, že som dal/-a alebo prijal/-a dar? Mohol/mohla by
som to povedať aj ostatým zamestnancom? Aj svojmu priamemu
nadriadenému? Svojej rodine? Médiám? Cítil/-a by som
povinnosť oplatiť tento dar? Som si istý/istá, že dar neporušuje
zákon alebo politiku spoločnosti?
V prípade nejasností sa treba poradiť s priamym nadriadeným
alebo právnym oddelením.

Predstavenstvo spoločnosti
Skôr, než sa rozhodneme získať miesto v predstavenstve
obchodnej spoločnosti musíme získať povolenie od svojho
priameho nadriadeného alebo od riaditeľa právneho oddelenia.
Cieľom tejto formality je overiť, či nevzniká prípadný potenciálny
konflikt záujmov.

Politické aktivity
Zamestnanci, ktorí chcú získať volenú funkciu musia o tejto
skutočnosti informovať svojho priameho nadriadeného alebo
riaditeľa právneho oddelenia.
Zamestnanci, ktorí sa chcú podieľať na politických alebo verejných
aktivitách tak musia robiť výlučne pre svoj vlastný prospech a
mimo pracovnej doby.

Príležitosti spoločnosti
Ako riaditelia, manažéri alebo zamestnanci máme zakázané (a)
využívať vo svoj vlastný prospech osobné príležitosti, ktoré naozaj
spadajú do oblasti pôsobenia spoločnosti; (b) využívať majetok
spoločnosti, informácie alebo svoju pozíciu vo svoj prospech, a (c)
konkurovať spoločnosti, ak nám to nedovolí jej predstavenstvo.
Voči spoločnosti máme povinnosť podporovať jej náležité záujmy
zo všetkých síl.

Čestné jednanie
Vzťahy s klientmi
Prosperita spoločnosti sa zakladá na spokojnosti klientov.
ArcelorMittal od nás očakáva udržiavanie kvalitných vzťahov s
našimi klientmi a udržiavanie obchodných vzťahov, založených
na bezúhonnosti, rovnosti a vzájomnom rešpektovaní sa. Klienti
musia vždy dostávať iba jasné, konkrétne, podstatné a pravdivé
informácie. Musíme byť precízni a dávať pozor, aby sme klientovi
neposkytli informáciu, ktorú by si mohol nesprávne vysvetliť.
Spoločnosť netoleruje, aby sme klientom dávali pravdepodobne
nesplniteľné sľuby čo sa týka kvality a vlastností produktov,
dodacích termínov a cien.

Dary a pozvania
Spoločnosť od nás očakáva, že obmedzíme dary a prejavy
pozornosti mimo bežnej činnosti, existujúcim alebo potenciálnym
klientom, ich zamestnancom či zástupcom alebo komukoľvek, kto
je súčasťou zmluvného vzťahu so spoločnosťou alebo má záujem
o zmluvách rokovať.
Zamestnanci, ktorí to majú v náplni práce, môžu míňať rozumné
sumy na rozptýlenie existujúcich alebo potenciálnych klientov,
ktorí sú v procese rokovania so spoločnosťou pod podmienkou,
že toto rozptýlenie bude v súlade s pozíciou danej osoby, bude
sa týkať obchodných rokovaní a že výdavky budú primerané a
obmedzené.

Vzťahy s dodávateľmi
Dodávateľov spoločnosti treba vyberať s ohľadom na objektívne
kritériá ktoré sú založené na kvalite, spoľahlivosti, cene a výkone
alebo službe. K dodávateľom sa musíme správať spravodlivo,
rovnocenne a čestne.
Odmeny a provízie musia byť poradcom vyplácané výlučne
v rámci riadnych obchodných vzťahov. Odmeny musia byť
podložené dokumentmi, ktoré dokazujú, že uvedená suma
zodpovedá hodnote poskytnutých služieb.

Dôverné informácie
Údaje, informácie a dokumenty patriace spoločnosti musia byť
používané výlučne na vykonávanie našich náležitých povinností
a nemôžu sa prezrádzať alebo sprostredkovávať osobám mimo
spoločnosť. Výnimkou sú prípady, keď dané osoby tieto informácie
potrebujú kvôli svojim obchodným vzťahom so spoločnosťou, keď
sú už tieto informácie vo verejnej sfére alebo keď zákon, prípadne
rozhodnutie súdu nariadi ich sprístupnenie. V prípade pochybností
ohľadom šírenia informácií alebo ich adresátov sa musíme obrátiť
na svojho priameho nadriadeného alebo na právne oddelenie.
Počas trvania platnosti našej pracovnej zmluvy so spoločnosťou
a po jej ukončení sme povinní zachovávať dôvernosť takýchto
informácií a používať ich s maximálnou diskrétnosťou, ak ide o
citlivé alebo dôverné informácie. K týmto informáciám okrem
technológie využívanej spoločnosťou patrí aj duševné vlastníctvo,
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obchodné a finančné informácie o predaji, ziskoch, súvahách,
plánovaných činnostiach, predbežných strednodobých a/alebo
dlhodobých plánoch alebo „obchodných plánoch“, o akvizičných
stratégiách a všetky ostatné dôverné informácie.
Dôverné informácie nesmú byť predmetom diskusií s
neoprávnenými osobami, či už sa jedná o personál spoločnosti
alebo o osoby, ktoré nie sú jej súčasťou. Musíme prijať potrebné
opatrenia aby sme sa zabezpečili, že keď sa dokumenty
obsahujúce dôverné údaje posielajú faxom alebo elektronicky tak
sa nedostanú do rúk neoprávnených osôb, či už ide o personál
spoločnosti alebo osoby mimo spoločnosť. Musíme prijať náležité
bezpečnostné opatrenia pre proces skartovania dokumentov,
ktoré obsahujú dôverné informácie (bez ohľadu na spôsob
zaznamenania týchto dokumentov).
Okrem toho musíme zachovať dôvernosť podobných informácií,
týkajúcich sa organizácií, s ktorými má spoločnosť akýkoľvek
obchodný vzťah.
Verejné vyhlásenia v mene Spoločnosti môžu poskytovať iba
oprávnené osoby. Akákoľvek žiadosť o informácie adresovaná
spoločnosti zo strany médií alebo vládnej agentúry musí byť
postúpená riaditeľovi oddelenia komunikácie/verejných vzťahov,
generálnemu riaditeľovi alebo právnemu oddeleniu, v závislosti od
typu požadovaných informácií.

Osobné údaje
Vo väčšine jurisdikcií v ktorých spoločnosť ArcelorMittal vykonáva
svoju činnosť sú osobné údaje, t. j. údaje týkajúce sa jednotlivca,
pričom umožňujú jeho identifikáciu, ktorá je chránená najmä
zákonmi. ArcelorMittal plne rešpektuje ciele tejto legislatívy a
aplikuje prísne opatrenia, potrebné na zaistenie dodržania týchto
ustanovení. Akékoľvek získavanie, zachovávanie, využívanie alebo
sprístupňovanie osobných údajov musí byť vykonané s ohľadom
na jednotlivca a zákon. S výnimkou niekoľkých špecifických
prípadov sa musia osobné údaje používať výlučne na vykonávanie
našich náležitých úloh a nesmú byť sprístupnené tretím osobám,
ak toto sprístupnenie neschválila daná osoba. Tieto údaje sa
musia uchovávať na bezpečnom mieste. V prípade pochybností
ohľadom zaobchádzania s osobnými údajmi sa treba obrátiť na
svojho priameho nadriadeného alebo na právne oddelenie.

Ochrana a náležité využívanie
majetku spoločnosti
Presnosť údajov
Knihy, zoznamy, dokumenty a účty spoločnosti ArcelorMittal
musia verne odzrkadľovať jednak celistvosť aktív aj pasív
spoločnosti tak aj všetkých úkonov, transakcií a iných záležitostí,
týkajúcich sa jej činnosti, bez akéhokoľvek vynechania alebo
zamlčania, v súlade s platnými normami a nariadeniami.
Všetky transakcie musia byť povolené a vykonané v súlade s
pokynmi nariadenia.
Všetky transakcie musia byť zaznamenané tak, aby bolo možné
pripraviť presné finančné správy a zúčtovať využívanie aktív.

Žiadny dokument sa nesmie zlikvidovať bez povolenia
nadriadeného. Toto povolenie sa bude udeľovať iba v súlade s
platnými zákonmi a politikou spoločnosti.

Majetok spoločnosti
Strata, krádež alebo nevhodné použitie majetku spoločnosti
môže skôr či neskôr ovplyvniť jej profitabilitu. Ochrana majetku
spoločnosti každým z nás je otázkou bezúhonnosti a čestnosti.
Musíme náležitým spôsobom využívať majetok spoločnosti, ktorý
nám bol zverený, kontrolovať jeho zabezpečenie, predchádzať
krádeži, poškodeniu a predčasnému opotrebovaniu. Majetok
spoločnosti smie byť použitý výlučne na jej činnosť a nesmie byť
použitý na náš osobný účel bez predchádzajúceho povolenia od
priameho nadriadeného.
Spoločnosť ArcelorMittal podporuje iniciatívnosť, kreativitu a
inovácie zo strany zamestnancov. Aj napriek tomu však nehmotný
majetok ako sú napríklad vynálezy, nápady, dokumenty,
softvér, patenty a iné formy duševného vlastníctva, ktoré
súvisia s činnosťou spoločnosti, vytvorené alebo vymyslené
zamestnancami v rámci plnenia svojich úloh, patria z tohto
hľadiska spoločnosti. S výhradou akéhokoľvek platného
vymožiteľného zákona nemôžeme profitovať alebo predložiť
žiadosť o patent vo svojom osobnom mene na akýkoľvek výtvor
alebo vynález, ktorý sme vymysleli alebo zrealizovali počas
vykonávania svojich povinností.
Softvéry vyvinuté alebo získané spoločnosťou sa nesmú
kopírovať, meniť ani používať za iným účelom, než za tým, ktorý
určila spoločnosť. Softvéry, ktoré nepatria spoločnosti alebo
na ktoré nemá licenciu, sa na pracoviskách alebo kvôli činnosti
spoločnosti nesmú využívať.

Elektronická pošta a internet
Spoločnosť ArcelorMittal vlastní systém elektronickej pošty a
internetovú sieť, ktorá sa používa na pracovisku. Preto musíme
tieto systémy využívať najmä na komunikáciu spojenú s prácou.
Aj keď každý z nás má na prístup do e-mailových schránok a na
internet svoje vlastné heslo, spoločnosť si s ohľadom na platný
zákon vyhradzuje právo prístupu k nášmu používaniu týchto
systémov a za náležitých okolností ho bude kontrolovať.
Je prísne zakázané, aby sme e-mailové systémy a internet
využívali na nevhodné alebo nezákonné účely, vrátane šírenia
správ, ktoré by mohli byť považované za urážlivé alebo
napádajúce druhú osobu a to vo forme správ, obrázkov alebo
vtipov, ktoré by mohli vyznievať ako útok na určitú rasu, farbu
pleti, náboženstvo, pohlavie, vek, štátnu príslušnosť alebo
zdravotné postihnutie.
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Rešpektovanie spoločenstva
ArcelorMittal
Pracovné prostredie bez útokov a diskriminácie
Spoločnosť ArcelorMittal sa zaviazala vytvárať prostredie bez
akejkoľvek formy obťažovania, sexuálneho alebo iného, či už
by išlo o obťažovanie jedného zamestnanca druhým alebo
obťažovanie zamestnanca klientom či dodávateľom a opačne.
ArcelorMittal sa zaviazala zaistiť, že s každým z nás sa bude
zaobchádzať rovnocenne a úctivo. Z toho dôvodu sa nebude
tolerovať žiadna diskriminačná praktika založená na rase,
farbe pleti, pohlaví, veku, náboženstve, etnickej alebo štátnej
príslušnosti, zdravotnom postihnutí alebo na akejkoľvek inej
nezákonnej báze. Spoločnosť chce každému z nás ponúknuť
možnosť postupu bez diskriminácie. Rozdiely medzi jednotlivcami,
založené na schopnostiach alebo požadovaných kvalifikáciách pre
konkrétnu pozíciu však diskrimináciu nepredstavujú.
Zamestnanec, ktorý sa domnieva že je obeťou alebo svedkom
obťažovania alebo diskriminácie musí o tejto situácii okamžite
informovať právne oddelenie. Všetky záznamy budú považované
za dôverné.
Spoločnosť ArcelorMittal umožňuje rodinným príslušníkom
zamestnancov pracovať pre spoločnosť pod podmienkou, že
budú hodnotení a vyberaní objektívnym spôsobom a na základe
rovnakých kritérií ako ostatní kandidáti a že ich konkrétne pozície
sa nebudú môcť prípadne dostať do konfliktu alebo opozície.

Zdravie a bezpečnosť pri práci
Spoločnosť ArcelorMittal sa snaží vytvárať zdravé a bezpečné
pracovné prostredie, vykonávať pravidelné kontroly za účelom
eliminovania nebezpečných podmienok, nebezpečného správania
a ich príčin a vyvíjať programy za účelom našej bezpečnosti a
pohodlia. Preto treba dodržiavať normy spoločnosti ohľadom
bezpečnosti, podieľať sa na udržiavaní zdravého a bezpečného
pracovného prostredia a prijímať opatrenia potrebné na ochranu
našej vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných.
Výroba, požívanie, nákup, predaj, preprava alebo prechovávanie
látok ako sú napríklad alkoholické nápoje (okrem niektorých
povolených situácií), energetické nápoje, narkotiká a iné toxické
látky, je v priestoroch spoločnosti (alebo mimo nej, ak sme na
služobnej ceste) zakázané.

Ochrana životného prostredia
Spoločnosť ArcelorMittal pripisuje veľký význam rešpektovaniu a
ochrane životného prostredia. Musíme vždy dodržiavať legislatívu
ohľadom životného prostredia platnú pre ArcelorMittal. Okrem
toho zohrávame dôležitú úlohu v realizovaní nariadení, ktoré za
týmto účelom spoločnosť vydala.

Spoločná zodpovednosť
Každý z nás je ako zamestnanec spoločnosti zodpovedný za
dodržiavanie hodnôt spoločnosti ArcelorMittal vo svojom
každodennom živote. Musíme sa snažiť kontrolovať toto
dodržiavanie v rámci všetkých našich princípov správania.
Akékoľvek správanie v rozpore s týmito pravidlami bude
predmetom disciplinárneho opatrenia, ktorého dôsledkom môže
byť v súlade s platnými nariadeniami a postupmi až ukončenie
pracovnej zmluvy.

Upustenie od Etického kódexu
Prípadné upustenie od ktoréhokoľvek ustanovenia tohto etického
kódexu musí byť absolútne oprávnené vzhľadom na dané
okolnosti. Oslobodenie vedúcich alebo manažérov spoločnosti od
tohto etického kódexu spadá výlučne do právomoci správnej rady
spoločnosti alebo výboru spoločnosti. Takúto schválenú výnimku
treba urýchleje zverejniť ako to vyžaduje zákon alebo ak je to v
súlade s požiadavkami burzy.

Upozornenie na nezákonné alebo
neetické správanie
Akékoľvek správanie, ktoré by nebolo v súlade s týmto kódexom
treba ihneď nahlásiť priamemu nadriadenému, členovi vedenia,
riaditeľovi právneho oddelenia alebo riaditeľovi oddelenia
interného auditu. Záležitosti ohľadom účtovníctva, kontroly a
interného auditu sa môžu nahlásiť aj Výboru pre audit správnej
rady spoločnosti ArcelorMittal. Ak by aj napriek postúpeniu
informácií priamemu nadriadenému neboli zavedené opatrenia,
treba problém osobne predostrieť jednej z vyššie uvedených
osôb. Spoločnosť presadzuje politiku, ktorá zabraňuje odvetným
opatreniam za nahlásenie neprípustného správania sa iných
osôb s dobrým úmyslom. Spoločnosť očakáva od zamestnancov
spoluprácu na interných prieskumoch ohľadom neplnenia si
pracovných povinností.

ArcelorMittal | Code of Business Conduct | November 2011

Potvrdzujem prijatie dokumentu s názvom „Etický kódex spoločnosti ArcelorMittal“ a potvrdzujem, že som si tento dokument
prečítal/-a a pochopil/-a a že sa pri vykonávaní činností spoločnosti budem riadiť jeho ustanoveniami.
(tlačeným písmom)

Meno

Oddelenie

Dátum a miesto

Podpis

Prosím, vyplňte tento formulár a zašlite ho riaditeľovi oddelenia ľudských zdrojov vo Vašej pobočke. Tento dokument bude
založený do Vášho osobného spisu.
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