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ВСТУП

Непідкупність, відповідальність і чесне та етичне здійснення комерційної діяльності 
є ключовими цінностями «Карлсберг Груп». Цей Кодекс етики та поведінки (нада-
лі — «Кодекс») відображає нашу стратегію та допомагає  захистити нашу репутацію 
як відповідального всесвітнього пивовара.

МЕТА

Метою цього Кодексу є забезпечення чіткого розуміння працівниками та ділови-
ми партнерами «Карлсберг Груп» принципів та етичних цінностей, які ми бажаємо 
відстоювати. Метою цього Кодексу є проголошення та підтримка наших стандартів 
ді яльності та заохочення чесної, етичної поведінки.

Цей Кодекс не може безпосередньо охоплювати кожне питання, яке може виникну-
ти, і працівники та ділові партнери повинні покладатися на здоровий глузд та бути 
розсудливими при здійсненні будь-якої діяльності від імені «Карлсберг Груп». Кож-
ний працівник або діловий партнер у разі наявності у них будь-яких сумнівів щодо 
тих чи інших аспектів цього Кодексу або його застосування повинен звернутися до 
представника з питань контролю за дотриманням правових норм або місцевого 
юрисконсульта за роз'ясненнями.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  
ТА ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Цей Кодекс у всіх країнах світу поширюється на керівництво, працівників та контрак-
тних працівників будь-яких компаній, які перебувають під контролем «Карлсберг 
А / С». Якщо «Карлсберг Груп» бере участь у спільних підприємствах як учасник (ак-
ціонер), який не має вирішального впливу, стандарти цього Кодексу також повин-
ні застосовуватися.
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01. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ  
ТА ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ
Репутація та комерційна діяльність «Карлсберг Груп» залежить від обізнаності 
«Карл сберг Груп» щодо усіх чинних законів, наказів та постанов, а також їх дотри-
мання. Як працівник ви зобов'язані їх дотримуватися. Крім того, ми очікуємо, що ви 
прочитаєте, зрозумієте та будете дотримуватися політики та процедур Групи, відві-
дувати навчальні семінари та ставити запитання у тому разі, якщо вам будуть нез-
розумілі будь-які закони або принципи політики, які викликають сумнів.

02. ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ ТА ХАБАРНИЦТВУ
Хабарництво та корупція переслідуються законом майже в усіх країнах, в яких 
«Карл сберг Груп» здійснює комерційну діяльність. Як правило, незаконним є пере-
дання або відповідна обіцянка про передання грошових коштів та цінностей держав-
ному службовцю з метою початку чи підтримання комерційної діяльності або на-
дання будь-яких безпідставних переваг порівняно з конкурентами. Таке порушення 
найчастіше є злочином, що може спричинити накладення штрафів у значних розмі-
рах або позбавлення волі. Такі умови застосовуються незалежно від того, чи відпо-
відні дії здійснюються безпосередньо працівниками або через третіх осіб, зокрема 
агентів, консультантів чи посередників.

«Карлсберг Груп» розглядає хабарництво у будь-яких формах як нечесні, аморальні та 
неприйнятні дії. Відповідно, плата за спрощення формальностей* в цілому забороне-
на незалежно від того, чи перебуває вона під забороною місцевого законодавства. Крім 
того, заборонено здійснювати платежі, якщо вони не супроводжуються постачанням 
продукції (матеріалів) або наявністю достовірних рахунків-фактур. Якщо ви маєте на-
мір передати подарунок державному службовцю у будь-якій країні або понести щодо 
нього представницькі витрати, такі дії повинні здійснюватися з неухильним дотриман-
ням чинного антикорупційного законодавства та відповідати процедурам та обмежен-
ням, встановленим «Карлсберг Груп». 

*  Плата за спрощення формальностей — це платежі, здійснені для осо-
бистої вигоди державного службовця для того, щоб забезпечити або 

прискорити стандартну адміністративну процедуру.
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03. ТОРГОВЕЛЬНІ САНКЦІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВО З 

ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

ЄС, ООН, США та багато інших країн прийняли програми торговельних санкцій, що 
забороняють торгівлю з деякими особами та організаціями з певних географічних 
регіонів. Крім того, такими програмами забороняється експорт деяких видів облад-
нання (пивоварні) до певних країн. Порушення таких програм торговельних санкцій 
може мати суттєві наслідки, у тому числі накладення штрафів на «Карлсберг Груп», 
накладення штрафів на керівників та працівників «Карлсберг Груп», а також при-
значення їм покарання у вигляді позбавлення волі, менш вигідних умов кредиту-
вання Групи, а також завдання значної шкоди її репутації.

Щоб пересвідчитися, що програми торговельних санкцій та законодавства з пи-
тань контролю експортних операцій дотримуються, перевірка з боку Групи повин-
на проводитися якомога раніше з метою уникнення ведення будь-яких фінансо-
вих переговорів з особами та організаціями, які перебувають під санкціями. Якщо 
ви не впевнені в тому, чи застосовуються торговельні санкції або контроль експорт-
них операцій, ви повинні звернутися до вашого місцевого юрисконсульта або Юри-
дичного відділу Групи.

04. ЗАКОНОДАВСТВО  
ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Законодавство про захист економічної конкуренції, яке також має назву «конку-
рентне законодавство» та «антимонопольне законодавство», забороняє поведінку, 
яка завдає шкоди конкуренції та споживачам. Прикладами такої поведінки є укла-
дення договорів, що обмежують конкуренцію, зокрема шляхом фіксації ціни, розпо-
ділу ринку чи споживачів, змови між компаніями, зловживання своїм становищем 
на ринку та неповідомлення про операції, інформацію про які необхідно надавати 
компетентним органам влади. Порушення призводять до застосування суворих по-
карань до компанії, споживача та окремої особи, включаючи штрафи (до 10 % що-
річного загальносвітового доходу «Карлсберг Груп»), позбавлення волі та розголос, 
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що негативно позначається на репутації. Відповідно, дуже важливим є дотримання 
вами відповідних законів та нормативних актів у сфері захисту економічної конку-
ренції. Якщо ви маєте сумнів щодо того, чи наявне порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, ви повинні звернутися до вашого місцевого юрис-
консульта або Юридичного відділу Групи.

05. ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЗАХИСТУ ДАНИХ  
ТА НЕДОТОРКАНІСТЬ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ
Збір, використання, зберігання та міжнародне передання особистих ідентифіка-
ційних даних фізичних осіб все більшою мірою підлягає регулюванню норматив-
но-правовими актами. «Карлсберг Груп» поважає таємницю особистого життя своїх 
працівників, підрядників, продавців, постачальників та споживачів, а також будь-
яких інших осіб, разом з якими «Карлсберг Груп» здійснює комерційну діяльність. 
Група вживає достатніх та належних заходів для правового забезпечення попере-
дження публічного розголошення особистої інформації приватного характеру.

06. ВІДПОВІДАЛЬНЕ  
СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
«Карлсберг Груп» чітко розуміє переваги вживання пивних напоїв і власну роль в 
обмеженні шкідливого впливу, що виникає за умови їх зловживання, як для кожної 
окремої особи, так і для суспільства в цілому. Як представник брендів «Карлсберг» 
ви повинні завжди пропагувати помірне споживання пива у всіх формах комуніка-
ції. Від керівників зокрема очікується, що вони будуть взірцем для наслідування та 
закликатимуть до відповідального споживання алкогольних напоїв.

У нас існують суворі стандарти щодо вживання алкогольних напоїв. Вам заборо-
нено з'являтися на роботу у стані алкогольного сп'яніння, а керування транспорт-
ним засобом у стані алкогольного сп'яніння неприйнятне і може спричинити негай-
не звільнення. Вживання алкогольних напоїв під час виконання трудових обов'язків 
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не допускається, крім випадків, коли на це надається спеціальний дозвіл на захо-
дах, які проводяться «Карлсберг», або у особливих випадках, коли це зумовлено 
робочими вимогами. У таких випадках необхідним є отримання дозволу керівника 
структурного підрозділу.

07. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів виникає тоді, коли ваші особисті інтереси або особисті інтере-
си третіх осіб, зокрема постачальників, родичів чи споживачів, можуть впливати на 
вашу здатність діяти об'єктивно та в найкращих інтересах «Карлсберг Груп». Іноді 
конфлікт інтересів може виникнути без будь-яких дій з вашої сторони. Відповідно, 
ви не повинні брати участь у здійсненні будь-яких дій, щодо яких ви маєте або мо-
жете мати особистий інтерес.

Повідомлення конфлікту інтересів є настільки ж важливим, як і його виявлення та 
уникнення. Ви повинні повідомляти вашому керівнику, Відділу по роботі з персо-
налом або вашому місцевому представнику з питань контролю за дотриманням 
правових норм про будь-які операції та відносини, стосовно яких існують обґрунто-
вані підстави, що такі операції та відносини можуть спричинити конфлікт інтересів.

08. ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ВНУТРІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОВОДЖЕННЯ З 
ВНУТРІШНЬОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Внутрішньою інформацією є закрита для загального доступу інформація про ком-
панію, яка зареєстрована на фондовій біржі (наприклад, «Карлсберг А / С»), або її 
акції чи облігації, яка у разі її розголошення могла б вплинути на вартість акцій 
компанії. Наприклад, інформація щодо фінансових показників, злиття, поглинан-
ня, продажу чи ліквідації частини компанії, а також щодо нових важливих ринків, 
продукції чи співпраці або відмова від зазначеного вище може вважатися внутріш-
ньою інформацією.
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Якщо ви володієте внутрішньою інформацією, яка стосується «Карлсберг А / С» або 
будь-якої іншої компанії «Карлсберг», яка зареєстрована на фондовій біржі, ви не 
маєте права купувати або продавати чи сприяти купівлі та продажу акцій у такій 
компанії, а також розголошувати внутрішню інформацію жодним особам, крім ви-
падків, якщо це беззаперечно необхідно для виконання ваших щоденних трудо-
вих обов'язків.

Інструкції щодо торговельних операцій із використанням внутрішньої інформації 
є комплексними, а їх порушення може становити злочин. Якщо ви маєте сумніви 
щодо того, чи вам дозволено здійснювати операції з акціями «Карлсберг А / С» або 
будь-якої іншої компанії, яка зареєстрована на фондовій біржі, або у вас виникли 
запитання щодо таких інструкцій в цілому, ви повинні звернутися до корпоратив-
ного секретаря «Карлсберг» або вашого місцевого юрисконсульта.

09. ЗАХИСТ ТА НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
КОРПОРАТИВНОГО МАЙНА
Стабільність «Карлсберг Груп» залежить від захисту та належного використання 
майна, яке удосконалюється та підтримується в належному стані «Карлсберг Груп». 
Крадіжки, недбалість чи псування майна безпосередньо впливають на фінансові 
показники «Карлсберг Груп».

Ви повинні дотримуватися процедур та порядку, спрямованих на збереження цін-
ності майна Групи. Майно включає як матеріальні, так і нематеріальні активи, зокре-
ма, інтелектуальну власність, у тому числі особливо цінні товарні знаки «Карлсберг 
Груп», ноу-хау та конфіденційну інформацію. Ви можете використовувати майно та 
ресурси Групи виключно з метою здійснення законної комерційної діяльності, але не 
для вашої власної вигоди.
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10. КОНФІДЕНЦІЙНА ТА СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ

Конфіденційна та службова інформація включає будь-яку закриту для загально-
го доступу інформацію. При розголошенні така інформація, включаючи інформацію 
третіх осіб, що була довірена «Карлсберг Груп», може бути використана конкурен-
тами та нанести шкоду Групі.

Ви повинні завжди зберігати в таємниці конфіденційну або службову інформа-
цію яка була довірена вам компаніями «Карлсберг Груп» чи іншими компаніями, 
у тому числі постачальниками та клієнтами Групи. Несанкціоноване розголошен-
ня будь-якої конфіденційної та службової інформації забороняється. Це може не-
гативно вплинути на конкурентоздатність Групи або її постачальників чи клієнтів, 
а також мати наслідком притягнення вас або Групи до юридичної відповідально-
сті. Ви повинні вжити достатніх заходів для збереження конфіденційної інформа-
ції та забезпечення її нерозповсюдження всередині Групи, крім працівників, яким 
така інформація є необхідною для виконання їхніх службових обов'язків. Праців-
ники та підрядники зобов'язані дотримуватися цих положень про збереження кон-
фіденційності, у тому числі й після припинення трудових відносин із Групою. Будь-
які запитання або запити щодо того, чи є доцільним розголошення конфіденційної 
або службової інформації, повинні негайно надсилатися Головному юрисконсульту.

Тільки офіційні прес-секретарі або спеціально призначені представники мають пра-
во надавати відповіді на запити від засобів масової інформації.

11. РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ

«Карлсберг Груп» намагається бути справедливим роботодавцем. Негативна по-
ведінка працівника або групи працівників, агресивна поведінка або будь-які інші 
форми тиску не допускаються. Група перебуває у трудових відносинах більш ніж з 
40 000 працівників та характеризується високим рівнем культурної різноманітно-
сті. Ми пишаємося нашим штатом працівників в усьому світі. Ми наймаємо, розви-
ваємо та підвищуємо працівників незалежно від їх расової приналежності, кольору 
шкіри, статі, мови, релігійних поглядів, політичних чи інших переконань, касти (вер-
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стви), національного чи соціального походження, власності, місця народження, при-
належності до будь-яких спілок, сексуальної орієнтації, стану здоров'я, віку, фізич-
них вад чи інших відмінностей.

12. ПОДАРУНКИ, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА 
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ
Працівникам дозволено пропонувати та приймати подарунки, продукти харчуван-
ня, а також здійснювати (приймати на свою користь) представницькі витрати у ході 
виконання своєї звичайної комерційної діяльності з метою підтримання та покра-
щення ділових відносин. Ви можете дарувати подарунки виключно у разі, якщо це 
не гроші, вони мають незначну вартість та не передбачають здійснення натомість 
будь-яких дій з боку отримувача таких подарунків.

Ви не повинні приймати або дозволяти вашим близьким родичам приймати пода-
рунки чи будь-які інші переваги від будь-яких споживачів, постачальників чи інших 
осіб, які мають ділові відносини з «Карлсберг Груп» або зацікавлені у таких відно-
синах, крім предметів незначної вартості, отриманих з метою здійснення законної 
комерційної діяльності. Подарунки, якщо вони не належать до таких, які мають не-
значну вартість, потрібно негайно повернути та повідомити про них свого керівника. 
Якщо їх негайне повернення не є доцільним (практично можливим), такі подарун-
ки повинні бути передані місцевому представнику з питань контролю за дотриман-
ням правових норм з метою їх передання для благодійних цілей або відчуження у 
іншій формі, яку Група вважає прийнятною.

Будь-які представницькі витрати, які надаються або приймаються від будь-яких 
осіб, які мають ділові відносини з «Карлсберг», обмежуються виключно такими ви-
тратами, які є нерегулярними, доречними та спрямованими на досягнення законної 
мети комерційної діяльності та в жодному разі не можуть ґрунтуватися на взаєм-
них поступках чи впливати на вашу здатність схвалювати об'єктивні та справедли-
ві рішення у сфері комерційної діяльності.
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13. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОЖЕРТВУВАННЯ

Як і більшості компаній, при здійсненні комерційної діяльності нам потрібно підтри-
мувати політичні відносини з державними органами. Разом з тим, якщо ви як при-
ватна особа здійснюєте політичну діяльність, ви не повинні робити заяви чи робити 
(фінансові) внески до політичних організацій від імені «Карлсберг». Пожертвуван-
ня на благодійні цілі заохочуються, проте вони повинні здійснюватися прозоро та 
професійно.

14. ДОСТОВІРНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КНИГ, 
РЕЄСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 
ПУБЛІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
Достовірність бухгалтерських книг, реєстрів бухгалтерського обліку та подача доку-
ментів до державних або виконавчих органів є дуже важливою з точки зору мож-
ливості компанії виконувати юридичні та регуляторні зобов'язання. У доповнення 
до місцевих постанов, подання документів «Карлсберг А / С» як компанією, яка за-
реєстрована на фондовій біржі, повинне відповідати вимогам, які стосуються фон-
дової біржі. Реєстри бухгалтерського обліку Групи є основою різних бухгалтерських 
звітів та документів, що доводяться до загального відома, до відома інвесторів, по-
даються в державні органи, і регулюють процес схвалення рішень та процес страте-
гічного планування Групи. Таким чином, є надзвичайно важливим, щоб бухгалтер-
ські книги, реєстри бухгалтерського обліку та інша публічна звітність були повними, 
достовірними, точними та своєчасними. Ви повинні чесно звітувати про всі комер-
ційні операції та вести достовірні реєстри бухгалтерського обліку. Ви не повинні 
умисно подавати бухгалтеру неправдиву чи недостовірну інформацію у зв'язку з 
будь-яким аудитом, перевіркою чи дослідженням документів фінансової звітності, 
а також підготовкою чи поданням будь-якого документа чи звіту до державного ре-
гуляторного органу.



13



14

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО 
КОДЕКСУ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ
Ви зобов'язані ставити запитання, звертатися за наданням інструкцій, повідомля-
ти про ймовірні порушення та висловлювати свої побоювання щодо дотримання 
вимог цього Кодексу. Якщо ви знаєте або підозрюєте, що будь-який працівник чи 
представник «Карлсберг Груп» здійснює чи залучений до здійснення поведінки, яка 
порушує чинне законодавство або цей Кодекс, ви повинні повідомити про це вашо-
го керівника або представника з питань контролю за дотриманням правових норм. 
Кожний керівник, який отримав повідомлення про порушення цього Кодексу, по-
винен негайно повідомити представника з питань контролю за дотриманням пра-
вових норм та не повинен розпочинати незалежне розслідування.

Ви можете повідомити про порушення анонімно, звернувшись до представника з 
питань контролю за дотриманням правових норм або шляхом подання повідом-
лення через Систему повідомлень про порушення службової дисципліни (Speak Up 
System). В «Карлсберг Груп» забороняється переслідування працівників, які добро-
совісно повідомили про порушення або сприяли будь-якому розслідуванню випад-
ків неналежної поведінки. Керівники не можуть звільнити, перевести на нижчу по-
саду, відсторонити від роботи, погрожувати, притісняти або іншим чином допускати 
дискримінацію у відношенні працівника, який добросовісно повідомив про ймовір-
не порушення.

НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО КОДЕКСУ

Недотримання вимог цього Кодексу призводить до застосування певних форм дис-
циплінарних стягнень, у тому числі, без обмеження, оголошення догани або вису-
нення попередження, переведення на випробувальний термін, відсторонення від 
роботи без збереження заробітної плати, переведення на нижчу посаду, зменшен-
ня заробітної плати та звільнення відповідно до місцевого законодавства. У випад-
ку деяких порушень цього Кодексу «Карлсберг Груп» може бути змушена передати 
питання щодо таких порушень до правоохоронних органів для розслідування або 
для притягнення до кримінальної відповідальності. Будь-який керівник, який на-
дає відповідні вказівки, схвалює або ігнорує будь-яку поведінку, яка порушує цей 
Кодекс, або якщо такий керівник обізнаний про таку поведінку і негайно не пові-
домляє про неї, також буде підлягати дисциплінарному стягненню, у тому числі й 
звільненню. На керівників не будуть накладатися штрафні санкції у разі наявності 
будь-яких збитків у комерційній діяльності, спричинених виконанням вимог цьо-
го Кодексу.



15

ПОШИРЕННЯ ЗМІСТУ ЦЬОГО КОДЕКСУ ТА 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО
Зміст цього Кодексу буде доведений до відома усіх нових працівників, контрактних 
працівників та директорів усіх компаній, що належать до «Карлсберг А / С» з почат-
ку їх працевлаштування чи залучених до інших відносин з компанією, і кожний пра-
цівник, контрактний працівник та директор повинен підтвердити, що він / вона от-
римав, ознайомився та зрозумів положення цього Кодексу, а також погоджується 
їх дотримуватися.

«Карлсберг Груп» зберігає за собою право змінити цей Кодекс або припинити його 
дію у будь-який момент і з будь-якої причини. З поточною редакцією цього Кодек-
су можна ознайомитися у внутрішній корпоративній мережі «Карлсберг».

ПЕРЕГЛЯД КОДЕКСУ

Цей Кодекс повинен переглядатися та затверджуватися щонайменше кожні три 
роки і до нього в будь-який момент можуть бути внесені зміни, які схвалюються 
Виконавчим комітетом. У разі наявності будь-яких розбіжностей між текстом анг-
лійською мовою та перекладеним текстом обов'язкову силу має документ англій-
ською мовою.
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