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Anna teada

Mul on hea meel tutvustada teile PepsiCo uuendatud
ülemaailmset käitumiskoodeksit. Meie koodeksit on uuendatud
ja üksikasjalikumaks muudetud, kuid senised põhimõtted ja
meie väärtused jäävad samaks. Meie koodeks kirjeldab jätkuvalt
kõrgeimaid eetika ja aususe norme kõigis meie tegevustes,
sidudes meid kõiki PepsiCo's ühiste väärtustega, millest
juhindume oma igapäevastes otsustes ja tegevustes.
Meie koodeks määrab, kuidas ärialaselt õigesti tegutseda,
juhindudes sihikindla tegutsemise põhimõttest, meie
pühendumisest jätkusuutliku kasvu saavutamisele. Selles
kirjeldatakse meie tegevusi suunavaid põhimõtteid ja see on
koostatud selleks, et aidata meil täita oma kohustusi – käituda
töökaaslaste suhtes lugupidavalt ja tegutseda turul ausalt.
Soovitan sul koodeks kindlasti põhjalikult läbi lugeda ja
vajaduse korral sealt abi otsida. PepsiCo hea maine sõltub
sellest, kuidas igaüks meist käitub ja kuidas me kõik koos
ettevõttena käitume. PepsiCo'le, mulle isiklikult ja ma loodan
ka, et igaühele teist ei ole midagi olulisemat kui PepsiCo
hea nime säilitamine vastavalt meie käitumiskoodeksi
põhimõtetele.

Indra K. Nooyi
juhatuse esimees ja tegevdirektor

Sihikindel tegutsemine
PepsiCo lubadus
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

PepsiCo
väärtused

Meie kohustus
Tagada jätkusuutlik kasv läbi volitatud
inimeste, kes käituvad vastutustundlikult
ja usaldusväärselt
Juhtpõhimõtted
Peame alati püüdma:
hoolida oma klientidest, tarbijatest ja maailmast,
kus me elame
müüa ainult selliseid tooteid, mille üle võime
uhked olla
kõnelda ainult ausalt ja avameelselt
hoida tasakaalus lühi- ja pikaajalised eesmärgid
võita mitmekesisuse ja kaasamisega
pidada lugu teistest ja olla koos edukad
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Meie tegevusi
suunavad põhimõtted
Õige äritegevus
Meie koodeks väljendab meie tegevusi suunavaid põhimõtteid.
Me usume PepsiCo's, et eetilisus ja vastutustunne ei ole mitte ainult õige käitumisviis,
vaid on ka vajalikud meie ettevõttele.
Meie PepsiCo ülemaailmne käitumiskoodeks (edaspidi: koodeks) on meie teekaart ja
kompass selleks, et ärialaselt õigesti tegutseda. Lihtsamalt öeldes: sa tegutsed ärialaselt
õigesti, kui käitud eetiliselt ja kooskõlas meie väärtuste, koodeksi, poliitikate ning
õigusnormidega.
Me kõik peaksime koodeksi põhimõtetele vastavalt käituma ja:
• suhtuma töökaaslastesse lugupidamisega
• käituma turul ausalt
• tagama eetilise käitumise meie äritegevuses
• töötama vastutustundlikult meie aktsionäride huvides
Meie koodeks on kogu meie tegevuse keskmes. See tugevdab meie põhiväärtusi ja
on meie strateegilise missiooni, sihikindla tegutsemise põhialus, see on meie tegevusi
suunav põhimõte.

Vastutus meie koodeksi järgimise eest
Meie koodeks kehtib igale töötajale ja meie juhatusele, see annab meile juhised
kõikide ärialaste otsuste tegemiseks.
Meie koodeksist tuleb juhinduda kõikides otsustes ja tegevustes nii meie büroodes,
tootmisüksustes kui ka ladudes, juhatuses ja meie toodete müümisel klientidele.
Meie koodeks kehtib:
• kõigile PepsiCo töötajatele üle kogu maailma (sh meie tütarettevõtete töötajatele)
• PepsiCo juhatuse liikmetele, ajal mil nad juhatuse liikmetena tegutsevad
• ühisettevõtetele PepsiCo'ga, mis alluvad PepsiCo juhatuse kontrollile, ning selliste
ettevõtete kõigile töötajatele, juhtidele ja juhatuse liikmetele
PepsiCo ülemaailmne nõuete järgimise ja eetika osakond ("ülemaailmne nõuete
järgimise osakond") vastutab meie koodeksi tutvustamise ning selle täitmise
kontrollimise ja rakendamise eest. Siiski lasub lõplik vastutus koodeksi järgimise ja
PepsiCo kõrge eetikakultuuri kandmise eest meist igaühel.
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Meie tegevusi suunavad põhimõtted

Sinu isiklikud
kohustused
Järgi meie koodeksit

Kogu sinu töö peab olema vastavuses meie koodeksi ja poliitikate ning
õigusnormidega.
Meie kui eetiliselt ja vastutustundlikult käituva ettevõtte mainet kujundavad meie
kõigi päev-päevalt tehtavad otsused. Meie koodeks koos meie ettevõtte poliitikatega
annab sulle teavet selle kohta, kuidas oma tööd eetiliselt teha. Sinu kohustus on teada
poliitikaid, mis sinu töö ja otsuste kohta kehtivad, ning neile vastavalt tegutseda.
Lisaks sellele on PepsiCo kui globaalne ettevõte kohustunud tegutsema vastavalt
nende riikide seadustele, kus ta tegutseb. Kogu maailma seadused ja õigusnormid on
keerukad; kui sa aga käitud kooskõlas koodeksi ja meie poliitikatega, võid olla kindel, et
su käitumine on kooskõlas ka kehtivate kohalike õigusnormidega.

Anna eeskuju
Me kõik, eriti juhtivtöötajad, peame toimima ausalt ja usaldust äratavalt.
Kuigi kõigilt töötajatelt oodatakse eetilist käitumist, kannab iga PepsiCo juht veelgi
suuremat vastutust ning peab andma oma tegevusega eeskuju. Meie juhid peavad
olema positiivseks eeskujuks ja innustama teisi järgima meie koodeksit:
• tunnustades aususe eest
• julgustades tegema eetilisi otsuseid
• luues avatud töökeskkonna, kus meeskonnaliikmed julgevad erinevaid
probleeme tõstatada
• hoides ära nende karistamist, kes annavad probleemidest teada
• otsides abi olukordade lahendamisel ja teavitades ülemusi esilekerkinud
probleemidest
Me loodame, et meie juhid tagavad meie koodeksi põhimõtete ja väärtuste järgimise
kõigil organisatsiooni tasanditel.
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Sinu isiklik vastutus

Küsi nõu ja teavita probleemidest
Nõuete järgimisega seotud kahtluste korral on sinu kohustuseks esitada küsimusi
ja tõstatada probleeme.
Koodeks kui selline ei võimalda kirjeldada kõiki olukordi, mis võivad igapäevatöös
esile kerkida. Kui sa ei leia koodeksist mõnda vastust või kui sul tekib küsimus, kuidas
koodeksit tõlgendada, küsi abi. Ning kui sa tead, et kellegi tegevus võib olla meie
koodeksi, poliitikate või õigusnormidega vastuolus, peaksid sellest teada andma, et
olukord saaks lahenduse.
Abi leidmiseks või probleemidest teavitamiseks on mitu võimalust:

• sinu otsene juht, järgmise tasandi juht või personalijuht: oma ülemustelt võid saada häid
nõuandeid või vastuseid paljude ettevõtte ja tööga seotud poliitikate ja protsesside,
töökohustuste, kaastöötajatega seotud probleemide, töödistsipliinialaste vaidluste,
edutamisvõimaluste ja muude töökeskkonnaga seotud küsimuste korral.

• Ülemaailmne nõuete järgimise osakond või juriidiline osakond: koodeksi või
õigusnormide rikkumistega seotud tegelike või potentsiaalsete probleemide osas
juhiste saamiseks või probleemide tõstatamiseks tuleks sul pöörduda ülemaailmse
nõuete järgimise osakonna või juriidilise osakonna poole. Sellised küsimused võivad
olla näiteks:
––nõuete rikkumine või andmete väär esitamine raamatupidamises või auditites
––pettused, vargused, altkäemaksud ja muud korruptiivsed tegevused ettevõtluses
––monopolivastaste õigusnormide või siseinfoga kauplemise keelu rikkumine
––märkimisväärsed keskkonnaalased, tööohutust või toote kvaliteeti puudutavad
küsimused
––ebaseaduslik diskrimineerimine või ahistamine
––tegelikud või potentsiaalsed huvide konfliktid
––juhised riigi, piirkonna, hõimu, osariigi või kohalike õigusnormide osas, mis kehtivad
meie ettevõttele või sinu töö suhtes
Ülemaailmse nõuete järgimise osakonna kontaktandmed on esitatud meie koodeksi
lk 35.
Lisaks eelpool nimetatud võimalustele võite esitada küsimusi, tõstatada probleeme või
teatada nõuete rikkumiste kahtlusest, helistades PepsiCo eetika otseliinile Speak Up.

Q&
A
Kust ma leian ettevõtte poliitikad?

Te leiate paljud meie ülemaailmsed või teatud sektori, regiooni
või funktsiooniga seotud poliitikad meie ettevõtte siseveebist.
Samuti võite kehtivate poliitikate koopiaid küsida oma
personalijuhilt.

Mida ma peaksin tegema, kui ülemus palub mul täita
ülesande, mis minu veendumuste kohaselt võib
koodeksit või õigusnorme rikkuda?

Räägi oma murest ülemusega avatult ja ausalt. Kui sa ei saa oma
ülemuselt soovitud vastust või tunned oma ülemusega sellest
küsimusest rääkimisel ebamugavust, aruta küsimust mõne teise
isikuga, keda on nimetatud peatükis "Küsida nõu ja teavitada
probleemidest". Sa ei tohi mitte kunagi teadlikult rikkuda meie
koodeksit, poliitikaid ega õigusnorme ainuüksi seetõttu, et
ülemus andis sulle korralduse nii teha või kuna sa ei
küsinud nõu.

Kuidas ma tean, millal nõu küsida?

Kui miski ei tundu päris õige, ei pruugi see olla õige käitumisviis.
Küsi endalt:
• Kas ma olen kindel, et see tegevus on seadusega kooskõlas?
Kas see on kooskõlas meie väärtuste, koodeksi ja poliitikatega?
• Kas see võib olla ebaeetiline või ebaaus?
• Kas see võib rikkuda PepsiCo mainet? Kas see võib olla meie
ettevõttele riskantne? Kas see võib vähendada meie ettevõtte
usaldusväärsust?
• Kas see kahjustab teisi inimesi? Töötajaid? Kliente? Tarbijaid?
Investoreid?
• Kas see seab mind või PepsiCo't halba valgusesse? Millise
mulje see ajalehe esikaanel jätaks?
Kui kahtled vastuse osas mõnele neist küsimustest, peaksid õige
otsuse tegemiseks täiendavalt nõu küsima.
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Sinu isiklik vastutus

Anna teada
Saate võtta ühendust Speak Up-iga telefoni või interneti teel.
Speak Up on ööpäevaringne tasuta eetikaliin, mis on mõeldud kõigile PepsiCo
töötajatele, hankijatele, tarbijatele, lepingupartneritele, alltöövõtjatele ja esindajatele,
selleks et esitada küsimusi või tõstatada probleeme nõuete järgimise või ärieetika kohta.
Speak Up liin töötab kõikjal maailmas:
• telefoni teel, kui kasutad spetsiaalset tasuta telefoninumbrit riigis, kust sa helistad.
Ameerika Ühendriikides helista numbril 1-866-729-4888. Riikide rahvusvahelisi
telefoninumbreid vt punktist Anna teada meie koodeksi lõpus.
• Internetis aadressil www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp
Et PepsiCo't sinu teate uurimises aidata, palume esitada kogu info, mida sa pead
võimalikuks jagada. Me hoiame saabunud teabe salajas, välja arvatud niipalju, kui meil
on vaja täieliku, õiglase uurimise läbiviimiseks. Kui soovid, võid jääda anonüümseks, v.a
juhul, kui see ei ole lubatud kohalike õigusaktidega. Sinu isikuandmeid, telefoninumbrit
ega IP-aadressi ei salvestata ega esitata mitte üheski PepsiCo'le esitatud aruandes. Tähtis
on teate sisu, mitte selle esitaja.
Pange tähele: tulenevalt kohalikest privaatsust reguleerivatest seadustest teatud riikides
ja Euroopa Liidus, võidakse Speak Up liinil lubada ainult teatud liiki kõnesid nagu kõned
raamatupidamise, finants-, auditeerimise ja altkäemaksude asjus. Neis riikides võta
muudes küsimustes ühendust oma personalijuhiga.

Karistamisest hoidumine
Sul ei ole vaja karta karistamist probleemide tõstatamise tõttu.
PepsiCo kohustub kaitsma nende isikute õigusi, kes heas usus probleemidest teatavad.
Meie ettevõte ei karista isikut, kes heas usus:
• teatab asjaolust, mis tema veendumuse kohaselt rikub meie koodeksit või meie
poliitikaid või õigusnorme;
• tõstatab probleemi seoses nõuete järgimisega või soovib saada nõu mõne konkreetse
äritava, otsuse või tegevuse osas;
• teeb koostööd potentsiaalse rikkumise uurimiseks;
Heas usus probleemist teatava töötaja karistamine on samuti koodeksi rikkumine.
Kui tead või kahtlustad, et karistamine on kas toimumas või toimunud, peaksid
sellest teatama.
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Q&
A
Mis juhtub, kui ma Speak Up liiniga ühendust võtan?

Speak Up-i kõnedele vastab sõltumatu kolmas osapool, kellel on
eriteadmised otseliini kõnedele vastamiseks. Intervjuuspetsialist
esitab sulle küsimusi ja saadab ülemaailmsele nõuete järgimise
osakonnale andmed konfidentsiaalseks läbivaatamiseks.
Ülemaailmse nõuete järgimise osakonna spetsialistid
uurivad probleemi ja kui vaja, võtavad meetmeid
probleemi lahendamiseks.

Meie tegevusi suunavad põhimõtted

Lugupidamine
töökohal
Meie eesmärk
Üks PepsiCo peamisi juhtpõhimõtteid on
austada teisi ja olla koos edukad. Edu on
võimalik saavutada üksnes siis, kui suhtume
lugupidamisega igaühesse nii oma ettevõttes
kui ka väljaspool ettevõtet. Lugupidamine
töökohal koos suurepärase isikliku ja
meeskonnatööga aitab meil oma eesmärke
saavutada.
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Austus töökohal

Mitmekesisus ja kaasamine
Me kõik peame austama mitmekesisust ning teiste andeid ja oskusi.
PepsiCo's mõistetakse mitmekesisuse all kõiki ainulaadseid isikuomadusi, mis on meist
igaühele iseloomulikud: isiksus, elustiil, mõtteviis, töökogemused, rahvus, rass, nahavärv,
usk, sugu, sooidentsus, seksuaalne sättumus, perekonnaseis, vanus, etniline päritolu,
puue, veteranistaatus või muud erinevused. Me püüame võtta tööle, arendada ja hoida
sama mitmekesist tööjõudu, kui seda on turud, millel me tegutseme, ning tagada
kaasavat töökeskkonda, kus meie erinevused on meie tugevusteks.
Sul on oluline roll töökeskkonna loomisel, kus töötajad ja äripartnerid tunnevad
end väärtuslikena ja oma panuse eest lugupeetutena. Sa edendad mitmekesisust ja
kaasatust, kui sa:
• austad teiste annete, võimete ja kogemuste mitmekesisust;
• väärtustad teiste panust;
• soodustad usaldusväärset, avatud ja siirast tööõhkkonda.
Me saame paremini aru oma klientide vajadustest ja edendame
innovatsiooni, kui meist igaüks soodustab meie majandustegevuse kõikides
aspektides mitmekesisust ja kaasatust.

Inimõigused

Meie juhtpõhimõte
Me võidame

mitmekesisuse
ja kaasamisega

Ole alati valvas inimõiguste potentsiaalsete rikkumiste suhtes.
PepsiCo tunnetab inimõiguste järgimise ja edendamise tähtsust kõigis meie tegevustes
ning kogu tarneahelas. Meie väärtused, koodeks, jätkusuutlikkuse strateegiad ja
tööhõivepõhimõtted üheskoos toetavad ÜRO inimõiguste deklaratsiooni põhimõtteid
ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aluspõhimõtteid ja tööstandardeid. Me tegutseme
vastavalt programmidele ja põhimõtetele, mis:
• kooskõlas kohalike õigusnormidega näevad ette õiglasi töötasusid, hüvitisi ja muid
töötingimusi
• tunnustavad töötajate ühinemisvabadust;
• pakuvad inimlikke ja ohutuid töötingimusi;
• keelavad sunniviisilise või lapstööjõu kasutamise;
• edendavad diskrimineerimise ja ahistamiseta töökohti.
Me eeldame, et ka meie tarnijad ja äripartnerid käituvad kooskõlas nende
põhimõtetega. Inimõiguste rikkumise riski vähendamiseks kogu tarneahelas kasutame
meie tarnijate käitumiskoodeksit ja tarnijate kindlustamise programmi.
Kontrolli alati oma käitumist, veendumaks, et sa ei riku ühtki eelpool nimetatud
inimõiguste aluspõhimõtet ega satu nendega vastuollu. Kui sul on kahtlus, et kusagil
meie tegevuses või tarneahelas toimub inimõiguste rikkumine, anna sellest teada.
Loe meie inimõiguste poliitikat.
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Austus töökohal

Diskrimineerimise tõkestamine
Sa ei tohi mitte kunagi diskrimineerida ega jätta inimesi ilma
võrdsetest võimalustest.
Igaühel meist peaks olema võimalus anda endast parim ja panustada PepsiCo
edusse. Selleks ei tohi sa kunagi diskrimineerida ega kohelda töötajaid ega töökohale
kandideerijaid ebaõiglaselt seoses töölevõtmise, koolitamise, edutamise, töötasu
maksmise või mis tahes muu töötingimusega.
Sinu otsused töötajate ja töökoha kandidaatide osas peavad alati põhinema nende endi
väärtusel, kvalifikatsioonil ja tööülesannete täitmisel, pööramata tähelepanu sellistele
tööga mitteseotud asjaoludele nagu:
• rass, nahavärv, rahvus või etniline päritolu
• sugu või sooidentsus
• seksuaalne sättumus
• vanus
• usk
• puue
• veteranistaatus
• muu seadustega kaitstud staatus
Tööalaste otsuste tegemine selliste isiklike omaduste põhjal on alati vastuolus meie
põhimõtetega ja on paljudes riikides ebaseaduslik. Sa pead alati käituma õiglaselt ja
andma kvalifitseeritud isikutele meie ettevõttes võimaluse arendada oma oskusi ja
karjääri teha.

11
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Austus töökohal

Ahistamise tõkestamine
Sa ei tohi teisi isikuid meie töökohas ahistada.
PepsiCo püüab pakkuda töökeskkonda, kus puudub igasugune ahistamine ja/või
muu solvav või lugupidamatu käitumine. Meie ettevõte tegutseb kooskõlas kõigi
ahistamist keelavate riiklike ja kohalike õigusnormidega ja meie koodeks keelab
ahistamise töökohal.
Ahistamine hõlmab mis tahes moel väljendatud soovimatut verbaalset, visuaalset,
füüsilist või muud käitumist, mis loob heidutava, solvava või vaenuliku töökeskkonna.
Kuna ahistamise mõiste võib eri jurisdiktsioonides erineda, loeme vastuvõetamatuks
järgmisi käitumisviise (tegu pole ammendava nimekirjaga):
• seksuaalne ahistamine
• solvav keelekasutus või solvavad naljad
• rassi, rahvuse, soo või usuga seotud halvustavad ütlused
• alandavad märkused
• heidutav või ähvardav käitumine
• vaenulikkuse ilmutamine teiste isikute suhtes nende isikuomaduste pärast
Sa ei tohi mitte kunagi käituda ahistavalt ega muul viisil oma kaastöötajatele
töökeskkonnas ebamugavust valmistada. On oluline meeles pidada, et ahistamist, kas
seksuaalset või muul viisil, määratletakse selle järgi, kuidas sa käitud ning millist mõju
see teistele avaldab, hoolimata sinu kavatsustest.
Kui sind või kedagi teist diskrimineeritakse või ahistatakse, avalda oma arvamust
ja anna sellest teada.
Loe meie ülemaailmset ahistamise/diskrimineerimise tõkestamise poliitikat.
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Q&
A
Mis on seksuaalne ahistamine?

Seksuaalne ahistamine võib olla verbaalne, visuaalne või
füüsiline seksuaalne käitmine, mis ei ole soovitud või paneb
kedagi end ebameeldivalt tundma. See võib avalduda paljudes
vormides, nt:
• seksuaalsed lähenemiskatsed, soovi avaldamised seksuaalsete
teenete saamiseks või soovimatud kohtuma kutsumised
• seksuaalse alatooniga naljad, pildid, sõnumid või e-kirjad
• otsekohesed või alandavad märkused välimuse kohta

• seksile viitavate piltide või pornograafia näitamine

Ülemaailmne käitumiskoodeks

Austus töökohal

Töötervishoid ja tööohutus
Vaatamata sellele, kus sa töötad või mida sa meie ettevõttes teed, pead seadma
ohutuse esikohale.
Me püüame kaitsta meie töötajate, külastajate, alltöövõtjate, tarbijate ja ühiskonna
ohutust. Meie töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtted ja protseduurid on koostatud
selleks, et aidata sul töötada ohutult nii meie ruumides, müügikohtades kui ka teedel.
Sa peaksid alati avaldama oma arvamust ja tõstatama probleemi, kui:
• sul palutakse teha midagi, mis on sinu meelest ohtlik
• sul palutakse teha tööd, mille tegemiseks sa ei ole saanud enda arvates piisavalt
koolitust ja mis võib sinu enda või teiste isikute tervist kahjustada
• sa näed kedagi tegemas tööd, mis on sinu arvates ohtlik või mille tegemiseks see isik
ei ole piisavalt koolitust saanud
• sul on kahtlus, et mõni sõiduk või seade ei tööta korralikult ja võib olla ohtlik
• sa märkad midagi ohtlikku või potentsiaalselt ohtlikku sulle endale või teistele, või
saad sellisest asjast teada
Ohutus on igaühe vastutus: sa pead nõudma, et tööd tehtaks ohutult, ükskõik mis tööd
sa ise teed.
Lugege meie töötervishoiu ja tööohutuse poliitikat.

Meie juhtpõhimõte

Austame
teisi ja oleme edukad

koos

Uimastite tarvitamine
Sa ei tohi tööd teha, kui oled tarvitanud alkoholi või narkootikume.
Kui töötad alkoholi või narkootikumide mõju all, oled lubamatult ohtlik iseendale
ja teistele. Narkootikumide alla loeme ebaseaduslikud narkootikumid, piiratud
kasutamisega ained või valesti kasutatud retseptiravimid. Pead täitma oma
tööülesandeid nii, et sa ei oleks ühegi aine mõju all, mis võib töö tegemist segada.
Seetõttu keelame:
• töötamise alkoholi, ebaseaduslike narkootikumide või piiratult kasutatavate ainete
mõju all PepsiCo territooriumil või väljaspool meie territooriumi
• ebaseaduslike narkootikumide või piiratud kasutusega ainete enda valdustes
hoidmise, müümise, kasutamise, üleandmise või levitamise ajal, mil sa töötad või
ettevõtte territooriumil viibid
• töötamise ajal, mil sa kas seaduslikult retseptiga ostetud või käsimüügiravimi võtmise
tõttu end hästi ei tunne
Kui sul on probleeme narkootikumide või alkoholiga, soovitame sul abi otsida. Oma
regiooni abiprogrammide osas võta palun ühendust oma personalijuhiga.
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

Austus töökohal

Vägivalla tõkestamine
Sa ei tohi kunagi kedagi töökohas ähvardada ega kellegi suhtes töökohas
vägivaldselt käituda.
PepsiCo turvalisuse programm hõlmab nulltolerantsuse põhimõtet töökohavägivalla
suhtes. Sul on keelatud käituda nii, et mõni isik tunneks end ebaturvaliselt või
ohustatuna. See hõlmab suulisi rünnakuid, ähvardusi või mis tahes viisil väljendatud
vaenulikkust, agressiooni või uute töötajate ebameeldivaid vastuvõturituaale.
Meie ettevõte keelab ka omada relvi töökohas. See keeld kehtib nii meie ettevõte
parkimisalade kui ka meie kõigi ruumide suhtes, kui see keeld on kohalike
õigusnormidega lubatud. Meie nulltolerantsuse põhimõte töökohavägivalla suhtes
kehtib käitumise kohta meie ettevõtte ruumides, aga ka PepsiCo tegevusega seotud
töötajatele kõikjal maailmas ka väljaspool meie ruume.
Ära viivita oma arvamuse avaldamisega ning teavita ähvardustest või potentsiaalsest
vägivallast kohe oma asukoha juhtkonda.
Loe meie poliitikat töökohavägivalla kohta.
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Meie tegevusi suunavad põhimõtted

Aus tegutsemine
meie turul
Meie eesmärk
Me peame suhtuma kõigisse, kellega me oma
müügiturul kokku puutume, õiglaselt ja ausalt.
See kehtib nii meie tarbijate suhtes, kes meie
tooteid ostavad, klientide suhtes, kes meie
tooteid müüvad, kogukondade suhtes, keda
me teenindame, kui ka meie konkurentide
ja hankijate suhtes. Selle aususekohustuse
aluseks on meie kohustus tegutseda kooskõlas
kõigi kehtivate õigusnormidega, kus iganes
me tegutseme.
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

Aus tegutsemine turul

Toote kvaliteet
Toote kvaliteedi osas ei tohi mitte kunagi järeleandmisi teha.
Me pakume kõrget kvaliteeti kõigi oma toodete ja kõigi kaubamärkide osas. Säilitame
kliendi usalduse, kui toodame suurepäraseid tooteid alates tooraine hankimisest ja
jätkates kogu tootmisahela jooksul, kuni tarbijad valmistooted kätte saavad. Samuti
arendame uusi tooteid eetiliselt ja vastutustundlikult ning järgides kohalduvaid
eetikanorme ja uuringuteks kehtestatud reegleid.
Kui osaled toodete arendamises, käitlemises, pakendamises või säilitamises,
oodatakse sult:
• sinu asukohas toodetud toodete suhtes kehtivate kvaliteedistandardite, -poliitikate või
-protseduuride tundmist
• heade tootmistavade ja testimisprotokollide järgimist
• kõigi kehtivate toiduohutust puudutavate õigusnormide järgimist
Alati on oluline olla valvel olukordade suhtes, mis võivad meie toodete mainet rikkuda.
Kui märkad midagi, mis võiks PepsiCo toote kvaliteeti kahjustada, anna sellest
otsekohe teada.
Loe meie toiduohutuse poliitikat.

Vastutustundlik turundus
Kui tegeled turundamisega, reklaami meie tooteid alati vastutustundlikult.
Meie tooted jõuavad iga päev miljonite inimesteni. Meie toote turundus peab
kajastama meie ettevõtte kõrgeid eetikanorme ja olema tõele vastav, arusaadav ja
seadustega kooskõlas. Kui tegeled turundamisega, ei tohi sa mitte kunagi:
• meie toodete ega pakendamise kohta liialdatud ega eksitavat infot anda
• kasutada reklaamides ega siltidel eksitavat või valeinformatsiooni
• esitada meie toodete, toote koostisainete või tervisemõjude kohta väiteid, mille kohta
sul puuduvad vajalikud tõendid ja õiguslik luba
Pead tagama, et meie turundusprogrammid oleksid kooskõlas nii kehtivate
õigusnormidega kui ka teie sektori või funktsiooni suhtes kohalduvate põhimõtetega,
sealhulgas meie juhistega turundamise kohta lastele.
Loe meie juhist turundamise kohta lastele.
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Meie juhtpõhimõte
Müüme ainult

tooteid, mille üle
me võime uhked olla

Ülemaailmne käitumiskoodeks

Aus tegutsemine turul

Meie kliendid
Me peame kohtlema oma kliente õiglaselt.
Ausus müügitöös tähendab seda, et me kõik kohtleme oma kliente eetiliselt, õiglaselt ja
kooskõlas kõigi kehtivate seadustega. Klientidega tegeledes pead alati:
• saama neilt tellimusi seetõttu, et meil on suurepärased tooted, suurepärane
klienditeenindus ja konkurentsivõimelised hinnad
• esitlema meie teenuseid ja tooteid ausalt ja otsekoheselt
• hoiduma ebaausatest ja petturlikest kauplemistavadest
• teavitama neid selgelt meie müügiprogrammidest
• pidama kinni oma lubadustest
Lepingud, mis me oma klientidega sõlmime, peavad alati kajastama nende tellimuste
väärtust ja tähtsust. Kõik kliendimüügilepingud ja tegevuskulusid käsitlevad lepingud
peavad olema vormistatud kirjalikult ja vastama meie poliitikatele.

Q&
A
Kas on piiranguid lisadokumentide
allkirjastamiseks klientide soovil?

Sa ei tohiks mitte kunagi allkirjastada lisadokumente ega
muid dokumente, mis muudavad või tõlgendavad kehtivat
kliendilepingut seoses kliendimaksetega või vabastavad kliendi
tema kohustustest, ilma et juriidiline osakond selle eelnevalt üle
oleks vaadanud ja kinnitanud.

Loe oma sektori või regiooni Müügikulude poliitikat.

Meie tarnijad
Kogu suhtlemine meie tarnijatega peab vastama meie kõrgetele
eetikanormidele.
Meie tarnijad peavad järgima samu aususenõudeid nagu meiegi. Tarnija ebaeetiline
või ebaseaduslik tegevus võib rikkuda PepsiCo kui maailmaklassi ettevõtte mainet ja
kahjustada meie head nime kogukondades, mida teenindame. Seega peavad kõik
tarnijad tegutsema vastavalt meie tarnijate käitumiskoodeksile, mis on meiega koostöö
tegemise tingimus. Meie tarnijad on iseseisvad töövõtjad, konsultandid, alltöövõtjad,
teenusepakkujad või toormaterjali, koostisainete või pakendamismaterjalide pakkujad.
Kui sinu ülesannete hulka kuulub tarnija valimine, peaksid otsustama väärtuse, teenuse
kvaliteedi ja maine põhjal.

Tarnija kontrollimine praktikas
Tarnijate valimisel pead:
• järgima meie kehtivaid vähempakkumiste, läbirääkimiste ja
lepingute sõlmimise protsesse
• kontrollima sobival viisil, kas tarnija on juriidiliselt korrektne
ettevõte, mida tuntakse ausa ja eetilise käitumise poolest
ning mis ei ole seotud õigusvastase tegevusega
• hoiduma potentsiaalsest või tegelikust huvide
konfliktist tarnijaga

Loe meie tarnijate käitumiskoodeksit, inimõiguste poliitikat ja huvide
konflikti poliitikat.
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

Aus tegutsemine turul

Q&
A

Meie konkurendid
Konkurentidega võistlemine peab olema alati aus, järgides kehtivaid
kartellivastaseid ja konkurentsiseadusi.
PepsiCo soovib olla oma konkurentidest parem, tegutsedes vaba ettevõtluse raames
eetiliste põhimõtete järgi ja seadusega kooskõlas. Seetõttu sa:
• ei tohi mitte kunagi teha ebatäpseid või vääraid märkusi konkurentide toodete või
teenuste kohta
• pead kasutama konkurentide kohta info saamiseks üksnes seaduslikke vahendeid
• respekteerima oma konkurentide ja kolmandate osapoolte konfidentsiaalset
informatsiooni ja intellektuaalomandit
• pead alati tegutsema kooskõlas kartellivastaste ja konkurentsiseadustega.
Konkurentidega suheldes ei tohi kunagi sõlmida ametlikke ega mitteametlikke, kirjalikke
ega suulisi kokkuleppeid müügihindade või -tingimuste kehtestamiseks, pakkumiste
koordineerimiseks, klientide, müügipiirkondade või tooteliinide jagamiseks, ning ei tohi
tegeleda muude tegevustega, mis rikuvad kartellivastaseid või konkurentsiseadusi. Sa ei
tohi selliseid teemasid konkurentidega mitte kunagi arutada, isegi mitte mitteametlikel
üritustel nagu messid või kliendiüritused.
Oluline on ka vältida tegevusi, mis võivad olla kartellivastaste või konkurentsiseadustega
vastuolus. Näiteks kogu meie kirjavahetus, milles on viidatud meie konkurentidele,
peaks olema soliidses ärikeeles ja hoiduda tuleb keelekasutusest, mida võiks tõlgendada
üleskutsena konkurentsivastasele käitumisele.
Kartellivastaste või konkurentsiseaduste rikkumised võivad tuua kaasa tõsiseid
õiguslikke sanktsioone meie ettevõttele ja kriminaalkaristusi asjassepuutuvatele
isikutele. Konkurentsiseadused on keerukad ja erinevad riigiti. Lisateabe saamiseks
peaksid konsulteerima juriidilise osakonnaga. Kui sul on kahtlus, et kartellivastaseid
seadusi on rikutud, anna sellest teada.
Loe oma sektori, regiooni või riigi kartellivastaseid või konkurentsialaseid poliitikaid.
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Kuidas konkurentide kohta seaduslikult andmeid
saada?

Õigesti ja eetiliselt on võimalik saada konkurentide kohta
andmeid avalikult juurdepääsetavatest allikatest nagu meedia
aruanded, erialaajakirjad, majandusaasta aruanded, ametlikud
dokumendid, ettevõtte juhtide sõnavõtud ja konkureerivad
pakkumised klientidele. Andmeid konkurendi kohta ei tohi
kunagi hankida valeandmete esitamise, omandi puutumatuse
rikkumise, varguse, privaatsuse rikkumise ega kaastöötajatelt
endiste tööandjate kohta informatsiooni hankimise teel.

Ülemaailmne käitumiskoodeks

Aus tegutsemine turul

Kogukonna kaasamine
Sihikindel tegutsemine toetab jätkusuutlikku kasvu.
Kogukondades, kus PepsiCo tegutseb, juhindub ettevõte sihikindla tegutsemise
põhimõtetest. Sihikindlal tegutsemisel on neli komponenti – tulemused ning inimeste,
keskkonna ja tööjõu jätkusuutlikkus.
• Tulemused: head finantstulemused ja pikaajaline kasumlik kasv
• Inimesed: klientidele laia tootevaliku pakkumine, mis aitab neil elada tasakaalustatult
ja tervislikumalt
• Keskkond: maakera loodusressursside kaitsmine innovatsiooni ja tegevuse
efektiivsuse kaudu
• Tööjõud: investeerimine meie töötajatesse, et nad arendaksid oma andeid ja oskusi,
ning töökohtade loomine meie kogukondades
Sa saad aidata meil investeerida oma kohalikesse kogukondadesse, võttes tööle
kohalikke inimesi, luues kohalikule maitsele vastavaid tooteid, kaitstes loodusressursse
ja olles partnerid kohalike talupidajate, valitsusasutuste ja kogukonna gruppidega.
PepsiCo taotleb pikaajalist kasumlikku kasvu, investeerides inimeste ja meie planeedi
tervislikumasse tulevikku. Me tegutseme vastavalt põhimõttele "mis on ettevõttele hea,
peab alati olema hea ka ühiskonnale."
Loe meie jätkusuutlikkuse aruannet.

Meie juhtpõhimõte

hoolime

Me
oma klientidest,
tarbijatest ja meie

maailmast
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Meie tegevusi suunavad põhimõtted

Eetika meie
äritegevuses

Meie eesmärk
Meie koodeks nõuab meilt igaühelt eetiliste
ärialaste otsuste tegemist ning huvide
konfliktidest hoidumist. Korruptsiooni
lubamine meie ärisuhetes on täielikult
vastuolus PepsiCo sihiga tegutseda ärialaselt
õigel viisil. Meie aususekohustus laieneb
kõigile meie ärisuhetele ja kõigile kontaktidele
valitsusametnikega.
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

Eetika meie äritegevuses

Huvide konfliktid
Peaksid vältima konflikte või näilisi konflikte oma isiklike huvide ja ettevõtte
huvide vahel.
Meie ettevõtte huvide konflikti poliitika on ühene – meil kõigil on kohustus käituda alati
igati meie ettevõtte huvides. Huvide vastuolu võib tekkida, kui sina, sinu perekonnaliige
või sõber:
• osaleb tegevustes, mis konkureerivad või näivad konkureerivat meie ettevõtte
huvidega
• lased oma ärilisi otsuseid mõjutada isiklikest või pere huvidest või sõprusest või lased
tekkida sellisel kahtlusel
• kasutad ettevõtte vara, teavet või ressursse isikliku või teiste isikute kasusaamise
eesmärgil
• võtad tööle või oma alluvusse perekonnaliikme või kellegi, kellega sul on romantiline
suhe, või allud ise talle otseselt või kaudselt
• oled väljaspool PepsiCo't töösuhtes, mis kahjustab sinu tööd või segab töökohustuste
täitmist PepsiCo's
• saad isiklikku kasu tarnijalt, kliendilt või konkurendilt või ettevõttelt, kes soovib sõlmida
meiega ärilisi suhteid, või kui sul on nendega seotud finantshuvid või kui osutad neile
teenuseid või töötad nende heaks. (Võid isiklikult omada vähem kui ühte protsenti
(1%) tarnija, kliendi või konkurendi aktsiakapitalist, tingimusel, et omad seda läbi
avalikult kaubeldava fondi või panga investeerimisportfelli)

Q&
A
Kes on vastavalt koodeksile perekonnaliige?

Perekonnaliige võib olla mõni järgmistest: abikaasa, elukaaslane,
lapsevanem, õde/vend, laps, vanavanem, lapselaps, vennatütar/
õetütar/vennapoeg/õepoeg, tädi või onu, nõbu, kasulaps või
sugulane abielu kaudu. See võib olla samuti sinu majapidamises
elav isik või isik, kes sind üleval peab, või sinu ülalpeetav või
sugulane. Pea meeles, et võimalikud huvide konfliktid ei piirdu
sinu sugulaste- ja perekonnaliikmetevaheliste suhetega. Huvide
vastuolud võivad tekkida igaühega, kellega sul on sõbrasuhe
või isiklik suhe.

Oled kohustatud teavitama meie ettevõtet potentsiaalsetest huvide konfliktidest.
Kui sul tekib oma töösuhte ajal kahtlus võimaliku või tegeliku huvide konflikti osas, oled
kohustatud meie ettevõttele sellest kohe teatama. Tihti on võimalik huvide konflikte
lahendada avatud ja ausa vestluse teel. Teatud materiaalsete vastuolude korral võidakse
nõuda sult konfidentsiaalsuskohustust, tööülesannete muutmist või enesetaandust
teatud äriliste otsuste tegemisest.
Sul on kohustus avaldada PepsiCo'le kõik tegelikud või võimalikud huvide konfliktid
järgmiselt.
• Kontrolli koos ülemaailmse nõuete järgimise osakonna või oma kohaliku kontrolleriga,
et esitad oma avalduse selleks ettenähtud kanalites, mis teie sektoris või regioonis on
kehtestatud. Kui sa ei ole kindel, kelle poole pöörduda, võid avaldada oma võimaliku
huvide konflikti, saates e-kirja aadressil PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.
com
• Kui osaled meie iga-aastasel käitumiskoodeksi veebikoolitusel, pead koolituse lõpus
oma potentsiaalsest huvide konfliktist teada andma, kui sul seda teha palutakse.
Peaksid jätkama selliste asjaolude avaldamist iga-aastasel koodeksi koolitusel, kuni
selline potentsiaalne huvide konflikt püsib.
Pea meeles, et huvide konflikt ei pruugi olla koodeksi rikkumine, küll aga on seda huvide
konflikti avaldamata jätmine.

Huvide konflikti põhimõtete
rakendamine praktikas
Et teha kindlaks, kas sinu puhul on tegemist huvide konfliktiga, mis tuleks avaldada, esita endale järgmised küsimused.
• Kas minu ettevõttevälised huvid mõjutavad või näivad
mõjutavat minu võimet teha häid äriotsuseid?
• Kas ma saan selles olukorras olemisest kasu? Kas minu
sõber või sugulane saab kasu?
• Kas minu osalemine selles tegevuses võib takistada minu
suutlikkust teha oma tööd?
• Kas see olukord paneb mind seadma oma enda huvid
esiplaanile ja jätma PepsiCo huvid tagaplaanile?
• Kui see olukord avalikustataks, kas mul oleks piinlik? Kas
PepsiCo' l oleks piinlik?

Loe meie huvide konflikti poliitikat ja poliitikat juhtide kohta, kes töötavad teiste
ettevõtete juhtidena.
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

Eetika meie äritegevuses

Korruptsiooni tõkestamine
Korruptsioon ei tohi sinu ärilisi otsuseid kunagi mõjutada.
Korruptiivsed kokkulepped klientide, hankijate, valitsusametnike ja muude kolmandate
osapooltega on rangelt keelatud. Korruptsioon viitab üldiselt isiklike hüvede või
äriliste eeliste saamisele või katsetele neid saada, kasutades selleks sobimatuid või
seadusvastaseid viise. Korruptsioon võib tähendada makseid või väärtuslike esemete
vahetust ning hõlmab järgmisi tegevusi:
• Altkäemaks (altkäemaksu andmine valitsusasutuse ametnikule või äriline altkäemaks)
• Väljapressimine
• Müüja altkäemaks vahendajale
Korruptiivsed teod ei ole mitte üksnes koodeksi rikkumine, vaid võivad olla käsitatavad
ka eri riikides altkäemaksude ja korruptsiooniga seotud kriminaal- ja tsiviilõigusaktide
tõsise rikkumisena. Kui peaksid saama teada mis tahes potentsiaalsest või tegelikust
korruptiivsest teost või kokkuleppest, anna sellest teada.

Q&
A
Mida tähendab "väärtuslik"?

Korruptsioon võib olla millegi "väärtusliku" vahetamine.
"Väärtuslik" on väga lai mõiste ja selle alla võivad kuuluda
kaubad või teenused nagu kinkekaardid, ürituste piletid,
müügisertifikaadid, meelelahutus, reisikupongid, puhkevillade
kasutamine, tasuta lennupiletid või majutus, eriteened või
-õigused, annetused heategevusüritustele, allahindlused,
tasuta isikuteenused, finants- või kinnisvaralaenud, ühislaen või
-hüpoteek või lubadus võtta kedagi tööle.

Mis on "müüja altkäemaks vahendajale"?

Müüja altkäemaks vahendajale on korruptsiooni liik, millesse on
kaasatud kaks poolt, kes lepivad kokku, et teatud osa müügist
või kasumist antakse ostjale tagasi, tasuks temaga hea tehingu
tegemise eest. Näiteks võib müüja altkäemaksuga vahendajale
olla tegemist juhul, kui tarnija pakub PepsiCo töötajale igakuist
makset suurusega 5% PepsiCo ostudest stiimulina jätkata
hankija teenuste kasutamist. Müüja altkäemaks vahendajale,
nagu ka muud korruptsiooniliigid, on ebaeetilised ja koodeksi,
põhimõtete ning seadustega keelatud.
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Altkäemaksude tõkestamine
Sa pead tegutsema kooskõlas kõigi altkäemaksuvastaste seadustega.
Ükskõik millises maailmajaos sa töötad, kõikjal on altkäemaksuvastaseid seadusi või
poliitikaid, mis sinu suhtes kehtivad. Enamikus riikides kehtivad altkäemaksuvastased
seadused, mis keelavad altkäemaksu andmise valitsusasutuse töötajatele. Mõne riigi
seaduste, näiteks Ühendkuningriigi altkäemaksuseaduse kohaselt on altkäemaksu
andmine (ehk "äriline altkäemaks") kriminaalkuritegu. Lisaks sellele kehtib kõigi
PepsiCo töötajate suhtes hoolimata nende isiklikust asukohast või tegutsemispaigast
USA välisriikide korruptsiooni seadus (Foreign Corrupt Practice Act, FCPA). USA
välisriikide korruptsiooni seaduse kohaselt on altkäemaks valitsusasutuste ametnikele
kriminaalkuritegu ja see kehtib kõikjal, kus PepsiCo tegutseb.
Altkäemaksuvastaste seaduste kohaselt ei tohi ükski töötaja mitte kunagi pakkuda
altkäemaksu ei otse ega kaudselt, mis tahes kingituse, meelelahutuse või millegi
väärtusliku vormis ühelegi valitsusasutuse ametnikule ega tema esindajatele selleks, et:
• saada või säilitada tellimusi,
• mõjutada ärilisi otsuseid või
• saada ebaõiglaseid eeliseid
Need keelud kehtivad meie äritegevusele ja igaühele, kes meie nimel tegutseb,
sealhulgas agendid, konsultandid, hankijad ja lepingupartnerid.
"Valitsusasutuse ametnik" tähendab isikut, kes töötab valitsusasutuses või valitsusele
alluvas asutuses või on sellise asutuse esindaja. Altkäemaksuvastaste seaduste
tähenduses on valitsusasutuse ametnikud nii riigi-, munitsipaal- kui ka kohaliku
omavalitsuse asutuse ametisse valitud või nimetatud ametnikud (sealhulgas
seadusandliku, haldus- või kohtuvõimu esindajad), erakondade ametnikud ja
valimiskandidaadid ja valitsuse või riigi kontrollile alluva ettevõtte töötajad.
Mitte kõik maksed valitsusasutustele ei tekita probleeme. Näiteks valitsusasutusele
tavapärase majandustegevuse käigus tehtud maksed, nt maksude tasumine, või
kui valitsusasutus on klient või hankija. Sellegipoolest on iga makse konkreetsele
valitsusasutuse ametnikule riskantne, eriti kui tegu on omal äranägemisel tehtud
maksega.
Kõik maksed ja kingitused ning meelelahutuse pakkumised valitsusasutuste ametnikele
peavad olema eelnevalt heaks kiidetud valitsusega suhtleva osakonna või juriidilise
osakonna poolt. Eelneva heakskiidu nõue kehtib isegi sel juhul, kui kohalikud seadused
lubavad "kaasaaitavaid" makseid valitsusasutuste ametnikele, et kiirendada või tagada
rutiinseid tegevusi – nt litsentside, lubade või viisade väljastamist. Kõik maksed, nii
otsesed kui ka kaudsed, mis valitsusasutuste ametnikele tehakse, peavad olema meie
raamatupidamises ja dokumentides täpselt kirjas.
Kui sa ei ole kindel, kas suhtled valitsusasutuse ametnikuga, või kui sul on küsimusi
altkäemaksuvastaste seaduste kohta, pead abi saamiseks võtma ühendust valitsusega
suhtleva või juriidilise osakonnaga. Anna alati igast altkäemaksu kahtlusest teada.

Q&
A
Millised on valitsusasutuse ametniku näited
altkäemaksuvastastes seadustes?

Valitsusasutuse ametnikud võivad olla:
• valitsusasutuse töötajad keskkonna-, litsentsi-, maksu- ja
tolliasutustes, -komisjonides või -osakondades
• rahvusvaheliste organisatsioonide, nt Maailmapanga
esindajad
• linnapead või muud kohalike omavalitsuste ametnikud, kes
väljastavad lube
• õigusorganite töötajad, sealhulgas sõjalise või kohaliku
politsei või muude õigusorganite töötajad
• riigi omandis olevate lennuliinide, ülikoolide, koolisüsteemide
või haiglate ostujuhid
• kuninglike perekondade liikmed
• riigiettevõtete töötajad
• rahvusvaheliste heategevusorganisatsioonide, nt
UNICEF-i töötajad

Agentide eest vastutamine
praktikas
Kui sa töötad konsultantide või muude kolmandate
osapooltega, kes suhtlevad meie nimel valitsusasutustega,
on väga oluline olla veendunud, et meie agendid ei riku
kunagi altkäemaksuvastaseid seadusi. Peaksid olema teadlik
teatavatest ohumärkidest, mis viitavad altkäemaksuriskile,
sealhulgas: riigi maine korruptsiooni osas; konsultandi soov
saada tasu sularahas või mõne tundmatu kolmanda poole
vahendusel; konsultantide tasude ebaproportsionaalsus
tehtud tööga; vähene kommunikatsioon või läbipaistmatus
meie ja konsultantide suhetes või seoses tehtud tööga.

Loe meie ülemaailmset poliitikat altkäemaksu tõkestamise kohta.
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Rahapesu tõkestamine
Kui sul on kahtlus, et sinu klient või hankija on seotud ebaseadusliku tegevusega,
anna sellest teada.
PepsiCo järgib kõiki seadusi, mis keelavad rahapesu või ebaseaduslikel või
mitteõiguspärastel eesmärkidel finantseerimist. Rahapesu on tegevus, millega isikud
või isikute grupid püüavad varjata ebaseadusliku tegevuse tulu või püüavad oma
ebaseaduslikke tulusid esitada õiguspäraste vahenditena.
Pead alati olema kindel, et oled ärilistes suhetes hea mainega klientidega, kelle ärilised
eesmärgid ja rahalised vahendid on õiguspärased. Jälgi ohumärke, nt potentsiaalse
kliendi või hankija soovi saada sularahamakseid või muid ebatavalisi maksetingimusi. Kui
sul on kahtlus, et tegemist võib olla rahapesuga, anna sellest teada.

Rahvusvahelised kaubanduskontrollid
Kui puutud kokku kaupade impordi või ekspordiga, pead järgima kaubandust
reguleerivaid õigusakte.
PepsiCo kui ülemaailmne ettevõte transpordib kaupu, teenuseid ja tehnoloogiaid
üle riigipiiride. Meie majandustehingud alluvad erinevatele kaubandusalastele
kontrollidele ja õigusaktidele, mis reguleerivad eksporti ja importi, sealhulgas:
• valitsuse poolt määratud ekspordikontrollid, kaubanduspiirangud,
kaubandusembargod, seaduslikud majandussanktsioonid ja boikotid
• boikotivastased seadused, mis keelavad ettevõtetel osaleda rahvusvahelises
boikotis või sellega koostööd teha, kui see ei ole USA valitsuse poolt heaks
kiidetud ega sanktsioneeritud
Kui tegutsed meie ettevõtte või meie klientide nimel kaupade või teenuste
transportimisega üle riigipiiride, pead järgima neid seadusi sõltumata oma asukohast.
Kui USA seadused on vastuolus kohalike kaubandusseadustega, võivad kohalduda USA
seadused. Kui vajad selles küsimuses abi, konsulteeri alati juriidilise osakonnaga.

24

Meie juhtpõhimõte
Tasakaal

lühiajaliste
ja pikaajaliste
eesmärkide
vahel

Ülemaailmne käitumiskoodeks

Eetika meie äritegevuses

Poliitiline tegevus
Ettevõtte ressursside kasutamine isiklikuks poliitiliseks tegevuseks on keelatud.
PepsiCo soovitab oma töötajatel osaleda oma kogukondades tegevustes, mille hulka
võivad kuuluda ka poliitilised tegevused. Samas ei ole sul aga lubatud kasutada
ettevõtte vahendeid ega ressursse ega lasta ettevõttel hüvitada oma kulutusi, mis
on seotud isiklike poliitiliste tegevustega, sealhulgas erakondade kandidaatide ja
erakondade toetamine. Peaksite vältima isegi sellise tegevuse kahtluse tekitamist.
Teatud juhtudel võib PepsiCo anda teavet ja avaldada arvamust avalikkust puudutavates
küsimustes, mis meie ettevõtet mõjutavad. Selliste avalduste eesmärk ei ole sundida
sind võtma omaks teatud ideid ega toetada konkreetseid algatusi. Sinu otsus panustada
oma aega ja raha mõnele poliitilisele või ühiskondlikule tegevusele on isiklik
ja vabatahtlik.
Valitsusasutustele PepsiCo tutvustamisel ja erakondadele annetuste tegemisel järgib
meie ettevõte kõiki seadusi. Ettevõtete poolt tehtavad poliitilised annetused on rangelt
reguleeritud ja PepsiCo valitsusega suhtlemise osakond peab annetused alati
heaks kiitma.
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Q&
A

Ärialased kingitused
Ärilisel eesmärgil tehtud kingitused peavad olema seaduslikud,
lubatud ja sobivad.
Kliendile või varustajale ärilisel eesmärgil tehtud või temalt saadud kingituse osas
tuleb sul ja sinu ülemusel olla väga ettevaatlik. Enne kingituse vahetamist tuleks sul
teha kindlaks, kas selline tegevus on meie koodeksi ja poliitikate järgi lubatud. Ärilisel
eesmärgil tehtud kingituste vastuvõetavuse määravad ära meie kingituste tegemise
poliitika ja vastava sektori või osakonna poliitika.

Millistele osakondadele või funktsioonidele
kehtib "kingituste keelu" põhimõte?

Sul ei ole lubatud anda, pakkuda ega saada kingitust, mille eesmärk on või näib olevat
mõjutada ärilisi otsuseid ebasobivalt või saada ebaõiglast eelist. Samas võid teatud
juhtudel ärilisel eesmärgil kingitusi vahetada, kui sellise tegevuse eesmärgiks on
väljendada head tahet, ning:
• kingitus on tehtud õiguspärasel eesmärgil, on vähese väärtusega (tavaliselt alla 75
USA dollari või sellega võrdne), seda tehakse harva ja see vastab meie kingituste
tegemise poliitikale, reisimise ja meelelahutuste poliitikale ja sinu osakonna või
sektori kingituste poliitikale
• kingitus ei ole sularaha ega sularahaga võrdväärne
• sinu osakonnal ega sinu regioonil ei ole kehtivat "kingituste keelu" poliitikat
• kingitus on lubatud seaduse järgi, mis kehtib kingi saaja suhtes ja kingi saaja on
volitatud kinki vastu võtma ja omab selleks luba
"Ärilisel eesmärgil tehtud kingitused" ei hõlma ettevõtte poolt rahastatud müügivõistlusi
ega preemia programme. Lisaks ei ole äriline külalislahkus, sealhulgas toitlustamine ja
meelelahutused, keelatud, kui sellise ürituse olemus ja sagedus on mõistlik, üritus on
seotud ettevõtte äriliste eesmärkidega ja äriline külalislahkus vastab muul viisil
meie poliitikatele.
Kingitused valitsusasutuste ametnikele: peaksid olema teadlik sellest, et isegi lihtne
kingitus või eine pakkumine valitsusasutuse ametnikule võib olla ebaseaduslik. Peaksid
küsima juriidiliselt osakonnalt või meie kontrollerilt ärilisel eesmärgil tehtud kingituste
kohta lisajuhiseid.
Loe meie PepsiCo kingituste tegemise poliitikat ja reisimise ja meelelahutuse
poliitikat.
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Töötajad, kes töötavad meie ettevõtte äriinfo sektoris ja meie
ülemaailmsete hangete alal, peavad järgima oma vastava sektori
või funktsiooni "kingituste keelu" põhimõtteid, mis keelavad
mis tahes kingituste vahetamise, sõltumata nende väärtusest.
Küsi alati oma juhilt, osakonna juhilt või kontrollerilt üle, kas sinu
osakonnas, funktsioonis või töögrupis kehtib "kingituste keelu"
põhimõte.

Milliseid kingitusi loetakse tavaliselt
väheväärtuslikeks?

Kingitusi, mida tehakse harva ja mille väärtus on alla 75
USA dollari või sellega võrdne, loetakse enamikus riikides
väheväärtuslikeks. Näidete hulka kuuluvad hea tahte märgiks
antud kaubamärke kandvad reklaamesemed nagu T-särgid või
mütsid.

Meie tegevusi suunavad põhimõtted

Vastutus meie
aktsionäride ees
Meie eesmärk
Vastutustundlik ja läbipaistev tegevus on
osa aktsionäride väärtuse kaitsmisest. Iga
töötaja loob meie aktsionäridele väärtust,
seades meie ettevõtte huvid esikohale, pidades
täpset majandusarvestust ja kaitstes ning
nõuetekohaselt kasutades ettevõtte ressursse,
teavet ja omandit.
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Q&
A

Korrektsed aruanded
Sinu poolt esitatav majandusarvestus peab olema alati täpne ja täielik.
PepsiCo peab oluliseks rääkida asjadest ausalt ja avameelselt, ning seda põhimõtet
rõhutab meie kohustus olla meie ettevõte raamatupidamises ja dokumentides väga
täpne. Majandustegevust kajastavad dokumendid, sealhulgas meie finantsaruanded,
lepingud ja kokkulepped, peavad olema alati täpsed ja kajastama fakte õigesti. Ükskõik,
mis liiki dokumendiga on tegemist või kui tähtsusetu see võib tunduda, peavad
majandustegevust kajastavad andmed olema tõesed ja täielikud. Finantsandmed
peavad kajastama kõiki finantstehingute ja sündmuste komponente. Samuti peavad
kõik tehingud, ükskõik kui suure summaga on tegemist, olema nõutekohaselt
kinnitatud, läbiviidud ja registreeritud.
Sina vastutad nende majandustegevust kajastavate andmete täpsuse eest, mis
kuuluvad sinu tööülesannete hulka. Sa ei tohi mitte kunagi:
• võltsida, jätta välja, valesti esitada, muuta ega varjata teavet ega muul viisil ettevõtte
dokumentides andmeid valesti esitada
• julgustada ega lubada keda teist tegema järeleandmisi meie andmete täpsuses
ja aususes

Mida tähendab "majandustegevusega seotud
dokumendid"?

"Majandustegevusega seotud dokumendid" on kas paberil
või elektrooniliselt majandustegevuse käigus esitatud
dokument või teave. See hõlmab mitmesugust teavet,
sealhulgas: ettekanded, tabelid, töötasudokumendid, ajatabelid,
tööaja arvestus, lepingud, valitsusasutustele esitatavad
dokumendid, kaubavarude andmed, arved, ostutellimused,
turu-uuringute testid, laboritestid, kvaliteedikontrolli testid,
reisi- ja kuluaruanded, kontrollimisaruanded, transpordilogid,
dokumendid ohtlike materjalide kohta, tööõnnetuste aruanded
ja äriplaanid.

Kui märkad ettevõtte andmetes mingit ebatäpsust või meie ettevõttesiseste
kontrollinguprotsesside järgimata jätmist, pead sellest kohe teada andma.
Loe oma sektori või regiooni finantspoliitikaid.

Avalikud teadaanded
Meie finantsaruannetega seotud kohustused põhinevad täpsetel PepsiCo
majandustegevust kajastavatel andmetel.
Meie investorid ja üldsus usaldavad meie ettevõtet ja seadus kohustab meid esitama
ettevõtte tegevuse, tulude ja finantsolukorra kohta täpseid andmeid. Avalikustatav
teave, regulatiivasutustele esitatavad andmed ja USA Väärtpaberite ja Börsikomisjonile
ning teistele valitsusasutustele esitatud aruanded peavad olema täielikud, tõesed,
täpsed, arusaadavad ning esitatud õigeaegselt.
Kui osaled meie finantsaruannete koostatamise mõnes etapis või esitad andmeid, millel
sellised finantsaruanded põhinevad, pead alati järgima meie finantspoliitikaid, meie
sisekontrolli süsteemi ja üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid.
Loe meie avalikustamispoliitikat.
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Täpse finantsteabe kasutamine
Täpne finantsaruandlus tähendab, et sa ei tohi kunagi:
• teadaolevaid või hinnangulisi kohustusi või varasid ala- või
ülehinnata
• kiirendada või lükata edasi kulutusi, rikkudes üldtunnustatud arvestuspõhimõtteid
• teha järeleandmisi äritehingute abidokumentide
vormistamisel
• müügikanaleid ülepaisutada või muul viisil mõjutada
kvartali või aasta müüginumbreid, püüdes saadetisi kas
tagasi hoida või kiiremini liikuma panna või müües tahtlikult suuremaid koguseid, kui klient vajab.
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Dokumendihaldus
Sa pead säilitama ettevõtte äridokumente vastavalt meie
dokumendihalduse poliitikale.
PepsiCo suurusega ettevõttes tekib igapäevaselt suurel hulgal andmeid ja dokumente.
Majandustegevust kajastavaid dokumente, millega tegeled, tuleb vormistada, hoida ja
hävitada vastavalt kõigile dokumendihaldust käsitlevatele õigusnormidele. Selleks et
majandustegevust kajastavaid dokumente korrektselt hallata, pead sa:
• järgima meie dokumendihalduse põhimõtteid, mis puudutavad kõiki dokumente,
kaustu, elektroonilisi andmeid ja e-kirju
• järgima dokumentide säilitamisperioode oma sektori, riigi ja osakonna osas
• järgima "õiguslikult säilitatavate" dokumentide säilitamise teates antud juhiseid
Kui sul on dokumendi säilitamisperioodi osas konkreetseid küsimusi või kui tekib
küsimusi õigusliku säilitamise teates nimetatud dokumentide kohta, peate küsima nõu
juriidilisest osakonnast. Õigusliku säilitamise teates käsitletud dokumentide hävitamine,
isegi kui see juhtub kogemata, võib meie ettevõttele probleeme tekitada ja sinu suhtes
võidakse rakendada tsiviil- või kriminaalvastutust.
Loe oma sektori või regiooni andmehalduse poliitikat ja tutvu dokumentide
säilitamisperioodidega.

Meie juhtpõhimõte

ausalt ja
avameelselt
Räägi

Auditid ja uurimised
Meie audiitorid ja uurijad nõuavad sult täielikku koostööd.
PepsiCo's töötamise ajal võidakse sul paluda osaleda auditis või ettevõttesiseses
uurimises, mida viivad läbi siseaudiitorid, ettevõttevälised audiitorid, ülemaailmne
nõuete järgimise osakond või juriidiline osakond. Sel juhul oodatakse sult alati
koostöövalmidust ja ausat suhtlemist.
Samuti võidakse sul küsida teatud dokumente või kohtumist õiguslikku toimingut
läbiviiva regulatiivasutuse esindajatega või juristidega või valitsusasutuse uurijatega. Kui
sulle esitatakse selline taotlus, pead kohe juriidilise osakonnaga ühendust võtma.
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Ettevõtte ressursid
Sa oled kohustatud kaitsma PepsiCo ressursse.
PepsiCo usub, et kasutad ettevõtte ressursse ausalt ja efektiivselt. Ressursid hõlmavad
füüsilist vara nagu ruumid, varud, seadmed, masinad, varuosad, toormaterjalid,
valmistooted, sõidukid ja ettevõtte rahalised vahendid. Nende hulka kuuluvad ka
immateriaalsed varad nagu ettevõtte aeg, konfidentsiaalne teave, intellektuaalomand
ja infosüsteemid. Pead kasutama ettevõtte ressursse vaid õiguspärastel ärilistel
eesmärkidel ja kaitsma neid varguse, kadumise, kahjustuste või väära kasutamise eest.

Q&
A
Millised on näited ettevõtte ressursside
ebaseadusliku omastamise kohta?

Kohustus kaitsta ettevõtte vahendeid on eriti oluline, kui sul on õigus teha ettevõtte
nimel kulutusi, kinnitada reisimise ja meelelahutusega seotud kulutusi või hallata
eelarveid ning kontosid. Sa pead alati:
• tagama vahendite eesmärgipärase kasutamise
• hankima kulutuste tegemiseks vajaliku kinnituse
• kajastama kulutusi täpselt
• veenduma, et hüvitamiseks esitatud kulutused on ettevõtte tegevustega seotud,
nõutavalt dokumenteeritud ja kooskõlas meie põhimõtetega
Kui saad teada ettevõtte ressursside väärast kasutamisest, anna sellest teada.
Loe meie reisimise ja meelelahutuste poliitikat.

Pettused
Sa ei tohi kunagi aususe osas järeleandmisi teha ja pettustega tegeleda.
Sa kasutad ettevõtte ressursse valesti ja sooritad pettuse, kui sa teavet tahtlikult enda või
teiste huvides varjad, muudad, võltsid või välja jätad. Pettuse ajendiks võib olla võimalus
midagi väärtuslikku saada (näiteks tööeesmärgi saavutamine või makse saamine) või
teatud negatiivseid tagajärgi vältida (näiteks distsiplinaarkaristust). Näiteid pettusest:
• tootmistulemuse muutmine eesmärgiga täita tootlikkuse eesmärke
• valede meditsiiniliste andmete esitamine eesmärgiga saada töövõimetuse hüvitist
• tööaja kestuse kohta valeandmete esitamine eesmärgiga teenida rohkem raha või
vältida distsiplinaarkaristust tööle hilinemise või töölt puudumise tõttu
• müügi või annetatavate toodete kohta valeandmete esitamine eesmärgiga saavutada
seeläbi kliendile lepingust erinevad hinnad
• Finantsandmete vääralt esitamine meie ettevõtte raamatupidamises ja dokumentides
Samuti pead vältima pettuse kahtluse tekitamist. Näiteks ära kunagi kuluta ettevõtte
raha ilma selleks vajalikku luba omamata. Samuti ära kunagi sõlmi meie ettevõtte nimel
lepingut, kui sulle ei ole selleks vastavaid volitusi antud.
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Toodete või varude endale isiklikuks kasutuseks võtmine;
ettevõtte kaardiga isiklike kulutuste tasumine; ettevõtte
sõiduki loata kasutamine isiklikuks tarbeks; rikutud kauba
uuestimüümine oma kasuks või varade kõrvaldamine pettuse
läbi on kõik näited ettevõtte ressursside ebaseadusliku
omastamise kohta.

Ülemaailmne käitumiskoodeks

Vastutus meie aktsionäride ees

Konfidentsiaalne teave
Pead kaitsma meie ettevõtte ja meie koostööpartnerite konfidentsiaalset teavet.
PepsiCo's töötamise ajal võid saada PepsiCo, selle klientide, tarnijate või
koostööpartnerite või kolmandate osapoolte kohta teada konfidentsiaalset, konkurentsi
suhtes tundlikku ja/või omandiõigusega kaitstud teavet. Pead meeles pidama, et
ettevõtte teave on konfidentsiaalne või konkurentsi suhtes tundliku iseloomuga, v.a
juhul, kui tead kindlalt, et PepsiCo on sellise teabe ise avalikustanud.

Q&
A
Milline ärialane teave on konfidentsiaalne?

Rakenda PepsiCo või muu ettevõtte konfidentsiaalse teabe suhtes, millele sul on
juurdepääs, alati mõistlikke ja vajalikke ettevaatusabinõusid. Sa ei tohi avaldada
majandustegevust puudutavat konfidentsiaalset teavet ühelegi isikule väljaspool
PepsiCo't, isegi mitte oma pereliikmetele, v.a juhul, kui selline avaldamine on:
• nõuetekohaselt lubatud
• seotud ettevõtte selgesti määratletud ja õiguspärase vajadusega
• juriidilise osakonna poolt kirjaliku konfidentsiaalsuslepinguga heaks kiidetud
Konfidentsiaalset teavet võib avaldada isegi meie oma ettevõttes ja kaastöötajatele vaid
sel juhul, kui neil on vaja seda teada.
Loe meie poliitikat ärisaladuste kohta.

"Konfidentsiaalne teave" on salastatud teave, mis juhul, kui
see avaldataks, oleks kasulik teave meie konkurentidele või
kahjustaks PepsiCo't, meie tarnijaid, meie kliente või kolmandaid
osapooli, või oleks oluline investorile oma otsuse tegemiseks
PepsiCo väärtpaberite või meie koostööpartnerite väärtpaberite
ostmise või müümise kohta. Näiteks tulud, prognoosid,
äriplaanid ja strateegiad, märkimisväärsed restruktureerimised,
potentsiaalsed omandamised, valemid, hinnakirjad, müügiteave,
uuringud, uute toodete arendamine, avalikustamata turundusja reklaamtegevus, märkimisväärsed muudatused juhatuses,
audiitori vahetamine või audiitori aruande tagasivõtmised ning
PepsiCo väärtpaberitega seotud sündmused on kõik käsitatavad
konfidentsiaalse teabena.
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

Vastutus meie aktsionäride ees

Siseinfoga kauplemine
Kui kaupled aktsiatega siseinfo alusel, võib tegemist olla seaduserikkumisega.
Töö käigus võid saada teatud konfidentsiaalset teavet, mis on käsitatav nn olulise
mitteavaliku teabena PepsiCo, mõne meie kliendi, tarnija või koostööpartneri või mõne
kolmanda osapoole kohta. Teave on "oluline mitteavalik teave", kui:
• seda ei ole veel avaldatud ja
• see on teave, mida investor peaks oluliseks otsustades, kas konkreetseid väärtpabereid
osta või müüa

Q&
A
Ma ei puutu oma töö käigus aktsiate ega
väärtpaberitega kokku. Kas ettevõtte siseinfoga

Sa ei tohi avaldada olulist mitteavalikku teavet mitte kellelegi väljaspool meie ettevõtet,
sealhulgas oma perekonnaliikmetele ega sõpradele. Näiteid konfidentsiaalse "olulise
mitteavaliku teabe" kohta loe palun punktist "Konfidentsiaalne teave".
Sa ei tohi teha tehinguid PepsiCo väärtpaberitega ega ühegi teise PepsiCo'ga seotud
ettevõtte väärtpaberitega, kui sul on olulist mitteavaldatud teavet kas PepsiCo või
selle ettevõtte kohta. Selline kauplemiskeeld kehtib kõigile tehingutele PepsiCo
väärtpaberitega, sealhulgas PepsiCo väärtpaberite ostu ja müügi, optsioonide
kasutamise, piiratud aktsiate müügi ja sinu PepsiCo väärtpaberite investeeringu
suurendamise või vähendamise suhtes teie 401(k) (fondimaksed USA-s) kaudu.
Lisaks sellele ei ole sul lubatud tegelda tegevustega, mille eesmärk on PepsiCo
aktsia turuväärtuse vähendamist maandada või korvata (sealhulgas selliste
finantsinstrumentide ostmine nagu ettemakstud muudetavad forwardlepingud,
hinnavahemiku instrumendid, vahetusfondid või aktsiate vahetustehingud
või lühikeseks müük). Samuti ei ole sul lubatud omada PepsiCo väärtpabereid
marginaalkontol ega seada PepsiCo aktsiaid või aktsiaoptsioone laenutagatiseks.
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kauplemise keeld kehtib ka minu suhtes?

Jah, igaüks, kes omab konfidentsiaalset olulist teavet, võib
rikkuda ettevõtte siseinfoga kauplemist käsitlevaid seadusi,
kui nad avaldavad olulist salastatud teavet kolmandatele
osapooltele, kes seejärel vastava info põhjal aktsiatega tehinguid
võivad teha, või ise sellise info alusel aktsiatega kauplevad. Isegi
tavaliste jutuajamiste käigus oma pereliikmete ja sõpradega
peaksite käituma ettevaatlikult ja mitte avaldama oma ettevõtte
konfidentsiaalset teavet.

Ülemaailmne käitumiskoodeks

Vastutus meie aktsionäride ees

Privaatsus
Kui sul on ligipääs isikuandmetele, hoidke neid salajas ja kaitstuna.
Kui sul on ligipääs meie töötajate, juhatuse liikmete, meie tarnijate, töövõtjate või
klientide isiklikele andmetele või süsteemidele, kus selliseid andmeid hoitakse, pead
järgima kõiki kehtivaid õigusnorme, mis selliste isikuandmete kogumist, kasutamist ja
avaldamist reguleerivad. Sa pead:
• kasutama selliseid andmeid ainult õiguspärastel tööalastel eesmärkidel
• hoidma ja hävitama isikuandmeid turvaliselt
• saatma isikuandmeid turvaliselt edasi krüpteeritult ainult volitatud osapooltele, kes on
kohustatud selle konfidentsiaalsust kaitsma
• Kui avastad võimaliku isikuandmete kaitse rikkumise või turvalisuseriski, anna sellest
kohe teada juriidilisele osakonnale
Paljudes riikides reguleerivad õigusnormid meie töötajate teatavate isikuandmete
vahendamist üle riigipiiride. Me järgime neid privaatsust reguleerivaid seadusi, mis
kehtivad riikides, kus me tegutseme. Kui kuulud projekti, mille käigus sul on vaja
vahendada isikuandmeid oma riigist väljapoole, konsulteeri juriidilise osakonnaga.
Loe meie isikuandmete kaitsmise poliitikat.

Ettevõtteväline kommunikatsioon
Sul ei ole õigust meie ettevõtte nimel teavet jagada.

Q&
A
Milliseid isikuandmeid PepsiCo kaitseb?

Näited isikuandmete kohta, mida peab kaitsma, on elukoha
aadress ja tööga mitteseotud telefoninumbrid, valitsuse poolt
määratud isikukoodid, töötasu ja muid tasusid puudutav teave,
teave töötulemuste kohta ja pangaandmete, hüvitiste, puhkuste
ja haiguslugude kohta.

Millised on näited sotsiaalmeedia kasutamisest,
mis rikuvad meie põhimõtteid?

Sotsiaalmeedia kasutamisel, tehes seda kas väljaspool tööd
või tööl olles või seoses oma tööga, ei tohi sa kunagi postitada
fotosid, pilte, videosid või heliklippe meie ettevõttest;
mitte kunagi kasutada PepsiCo logosid, kaubamärke ega
autoriõigusega kaitstud materjale ilma vastava loata; mitte
kunagi väljendada ega jätta muljet, justkui oleksid sina poolt
avaldatud vaated meie ettevõtte seisukohad.

Kui sinuga võtavad ühendust ajakirjanikud, investorid või turuanalüütikud ning sinuga
soovitakse arutada ettevõtte käekäiku, ära esita mingit teavet. Selle asemel pead enda
poole pöördujale viisakalt teatama, et sul ei ole volitust sellistel teemadel rääkida,
ja suunama nad edasi oma sektori või regiooni meediaga suhtlemise poliitikas või
avalikustamise poliitikas nimetatud isikute poole.
Sa ei tohi ka sotsiaalmeedias meie ettevõtte nimel teavet jagada. Sa pead alati:
• märkima, et avaldad isiklikke materjale ja arvamusi, mis ei kuulu ettevõttele
• käituma ettevaatlikult, veendumaks, et sa ei avalda PepsiCo kohta
konfidentsiaalset teavet
• hoiduma PepsiCo või kolmandate osapoolte logode või kaubamärkide
avaldamisest, kui sul puudub selleks luba
Loe meie meediga suhtlemise poliitikat, avalikustamispoliitikat ja
sotsiaalmeedia poliitikat.
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Ülemaailmne käitumiskoodeks

Vastutus meie aktsionäride ees

Intellektuaalomand
Kasuta meie kaubamärke ja muud intellektuaalomandit alati nõuetekohaselt.
Meie intellektuaalomand on hindamatu vara, mida tuleb igal ajal kaitsta.
Intellektuaalomand on meie kaubamärgid, brändid, pakendite kujundused, logod,
autoriõigused, leiutised, patendid ja ärisaladused. Sa ei tohi lubada mitte kunagi ühelgi
kolmandal osapoolel kasutada meie kaubamärke ega muud intellektuaalomandit
ilma selleks vajaliku loa ja litsentsilepinguta, mis on heaks kiidetud meie juriidilise
osakonna poolt. Enamgi veel, meie kaubamärke ei tohi kunagi kasutada nende väärtust
halvendaval, laimaval ega muidu solvaval viisil.
Meie intellektuaalomand on ka töötajate töö tulemused. Kogu sinu töö tulem,
nii tervikuna kui ka osaliselt, mida sa kui ettevõtte töötaja oma töökohustuste
täitmisel lood ja/või selleks ettevõtte tööaega, ressursse või teavet kasutades, kuulub
PepsiCo'le. Näiteks leiutised, ideed, avastused, täiustused, kujundused, protsessid,
disainilahendused, tarkvara või muud materjalid, mille loomisel sa võid kaasa aidata
või mille autoriks sa oled ning mida oma töö juures lood, kuuluvad PepsiCo'le. Pead
koheselt avaldama kõik meie ettevõttega seotud leiutised, et neid saaks samal viisil
kaitsta nagu meie ettevõtte muud intellektuaalomandit.

E-post, internet ja infosüsteemid
Sa oled kohustatud kasutama ettevõtte e-posti ja interneti kontosid mõistlikult ja
kaitsma meie infosüsteemide turvalisust.
Meie infotehnoloogiasüsteemid on meie ettevõtte tegevuse võtmekomponent ja need
on mõeldud kasutamiseks vaid selleks ettenähtud eesmärkideks. Sa oled kohustatud
kasutama neid süsteeme vastavalt meie infoturbe poliitikale ja lubatud kasutamise
nõuetele. Sul on lubatud kasutada mõistlikus ulatuses telefoni, e-posti ja internetti
isiklikuks tarbeks, kui nende kasutamine:
• ei kuluta palju aega ega vahendeid
• ei sega sinu ega teiste tööd
• ei ole seotud ebaseadusliku, seksuaalse, diskrimineeriva või muul viisil sobimatu
materjaliga
• ei ole seotud ettevõtteväliste ärihuvidega
• ei riku meie koodeksit ega ettevõtte põhimõtteid
Kuigi me üldiselt ei uuri seda, kuidas töötajad meie infosüsteeme kasutavad, jätab
PepsiCo endale õiguse jälgida, salvestada, avaldada, auditeerida ja kustutada eelneva
hoiatuseta töötaja ettevõtte e-posti, telefoni, postkasti, interneti ja muude süsteemide
kasutamise iseloomu ja sisu, kui seadus seda lubab.
Loe meie infoturbe poliitikat, interneti lubatud kasutamise reegleid ja elektronposti
lubatud kasutamise reegleid.
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Infoturve praktikas
Selleks et tagada meie infosüsteemide turvalisus, ei tohi
sa kunagi:
• jagada oma PepsiCo süsteemi paroole kellegi teisega
• jätta sülearvuteid või muid mobiilseid seadmeid
järelevalveta ajal, mil sa reisid või asud kohas, kus need
võidakse varastada
• laadida PepsiCo arvutitesse lubamatut või litsentseerimata
tarkvara
Kui sul on kahtlus või saad teada olukorrast, kus
andmeturvalisus on saanud kahjustada, sealhulgas
sülearvuti või pihuarvuti kaotus või vargus, anna sellest
kohe teada oma kohalikule tehnilise toe meeskonnale või
abiosakonnale.

Meie tegevusi suunavad põhimõtted

Meie koodeksi
haldamine

Ülemaailmne nõuete
järgimise ja eetika osakond
Võid ülemaailmse nõuete järgimise osakonnaga küsimuste tekkimisel igal ajal
ühendust võtta.

• Üldiste küsimuste korral võta palun ühendust
•
•
•
•

PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com
Koolitusprogrammide osas võta palun ühendust
PepsiCoComplianceTraining@pepsico.com
Kui sul tekib küsimus huvide konflikti või selle avaldamise osas, võta palun ühendust
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com
Võid saata kirja posti teel meie ülemaailmsele nõuete järgimise osakonnale:
Global Compliance Department, PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
New York 10577
Võid meiega faksi teel ühendust võtta: 914-249-8086
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Ülemaailmne käitumiskoodeks
Koodeksi haldamine

Väära käitumise uurimine
PepsiCo suhtub tõsiselt kõikidesse teadetesse väära käitumise kohta.
Kõiki koodeksi või seaduste rikkumise kahtlusi võetakse tõsiselt ja need vaadatakse
kiiresti läbi. Vajaduse korral määrab ülemaailmne nõuete järgimise osakond uurijad, kes
kõik väidetavad koodeksi rikkumised läbi vaatavad. Uurijad:
• tegutsevad objektiivselt, tehes vestluse või dokumentide läbivaatamise käigus
kindlaks faktid
• võtavad ühendust töötajatega, kes võivad juhtumi(te) kohta omada teavet
• soovitavad vajaduse korral parandus- ja/või distsiplinaarmeetmeid
Vastatavalt kehtivatele seadustele PepsiCo:
• kaitseb asjaga seotud isikute konfidentsiaalsust, niipalju kui praktiliselt võimalik
• informeerib töötajat tema vastu esitatud süüdistusest niipea, kui selline avaldamine
uurimist enam ei sega
• kui lubatud, laseb töötajatel esitatud teabe üle vaadata ja seda korrigeerida
Kui sult seda palutakse, pead täiel määral uurimisele kaasa aitama.

Distsiplinaarmeetmed
Kui rikud meie koodeksit, võtab ettevõte kasutusele vastavad
distsiplinaarmeetmed.
Sult oodatakse töösuhte ühe tingimusena meie koodeksi järgimist, meie poliitikate ja
seaduste järgi käitumist ajal, mil sa PepsiCo'ga töösuhetes oled. Meie koodeksi, meie
poliitikate ja seaduste rikkumise tagajärjeks võib olla:
• distsiplinaarkaristus kuni töölepingu lõpetamiseni, sõltuvalt koodeksi rikkumise
iseloomust ja tõsidusest
• Seaduserikkumise korral võidakse sulle valitsusasutuse või kohtu poolt määrata
tsiviil- või kriminaalkaristus

Meie koodeks ei ole leping
Meie koodeks ei ole leping. Koodeks ei esita mingeid konkreetseid töösuhtega seotud
õigusi ega garanteeri töösuhet mingiks perioodiks.

36

Ülemaailmne käitumiskoodeks
Koodeksi haldamine

Meie koodeksi avaldamine ja selles
muudatuste tegemine
Koodeksi kinnitamise ja väljaandmise eest vastutab meie ettevõtte juhatus.
Koodeks kehtib alates 1. oktoobrist 2012. Ülemaailmne nõuete järgimise osakond ja
õigusosakond teostavad perioodiliselt meie koodeksi ülevaatust, otsustamaks, kas
seda tuleks tulenevalt seaduste või põhimõtete muudatustest või meie ettevõttes või
ärikeskkonnas toimuvatest muudatustest muuta. Koodeksi mis tahes muudatused
kinnitab juhatus.

Kinnitus
PepsiCo väljastab oma töötajatele igal aastal käitumiskoodeksi ja viib internetis ja
e-posti teel läbi käitumiskoodeksi veebikoolituse oma töölepingulistele töötajatele.
Veebis koolitatavad töötajad ja juhatus peavad kinnitama, et nad oma meie koodeksi
läbi lugenud ja sellest aru saanud. Samuti kinnitavad nad, et järgivad meie koodeksit ja
annavad teada igast potentsiaalsest huvide konfliktist või muust võimalikust vastuolust
koodeksiga. Kui töötaja sertifitseerimist ei tee, võib ta rikkuda koodeksit ja tema suhtes
võidakse rakendada distsiplinaarkaristust ja/või see võib mõjutada tema töötulemuste
hindamist ettevõtte äranägemisel, kui see seadusega lubatud on. Käitumiskoodeksiga
mitte tutvumine, mitte allakirjutamine või sertifitseerimata jätmine ei vabasta sind
kohustusest meie koodeksit järgida.

Järgimisest loobunute avalikustamine
Meie koodeksi järgimisest loobumise eelduseks on nõuete järgimise ja eetika valdkonna
juhi või teatud juhtudel juhatuse või selle komitee eelnev kirjalik luba. Kui see on
vastavalt kehtivale seadusele nõutav, avalikustatakse loobumised kohe vastavalt
kehtivale seadusele.
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Anna
teada!
Konfidentsiaalne. Tasuta. 24 tundi ööpäevas.

Iga PepsiCo töötaja kohustuseks
on käituda eetiliselt ja järgida meie
käitumiskoodeksit. Kui näed või
kuuled midagi, mis sinu veendumuse
kohaselt on seadusevastane või
meie koodeksi rikkumine, anna
sellest teada!

Anna oma murest teada oma juhile,
personalijuhile või Speak Up liinile. Liini
Speak Up kasutades on sul võimalik
anonüümseks jääda.
Kasuta Speak Up liini selleks,
et anda teada:
• finantsaruannete ebatäpsusest
• kõrvalekalletest raamatupidamise ja
auditeerimise nõuetest
• altkäemaksudest, korruptsioonist või
ebaseaduslikest maksetest
• kuritegevusest või seaduserikkumistest
• diskrimineerimisest või ahistamisest
• probleemidest toote kvaliteedi osas
• tööohutuse- ja keskkonnaprobleemidest
• huvide konfliktidest
• vargustest või pettustest
• töökohal asetleidvast vägivallast
PepsiCo põhimõtted kaitsevad karistamise
eest töötajaid, kes tõstatavad küsimusi
heas usus.
Võtke ühendust Speak Up liiniga
telefoni või interneti teel. Et leida vajalik
telefoninumber, vaata Speak Up-i
telefoninumbrite loendit järgmisel
leheküljel või võta ühendust veebis,
kasutades Speak Up-i aadressi
www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp.

Tulenevalt kohalikest privaatsust reguleerivatest
seadustest teatud riikides ja Euroopa Liidus, võidakse
Speak Up liinil lubada ainult teatud liiki kõnesid nagu
kõned raamatupidamise, finants-, auditeerimise
ja altkäemaksude asjus. Neis riikides võta muudes
küsimustes ühendust oma personalijuhiga.
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Numbrite loend

Selleks et Speak Up liinile helistada, järgi palun selle riigi suhtes kehtivat juhist, kust sa
helistad. Tärniga (*) riike teenindab AT&T Direct. Selleks et helistada Speak Up liinile, vali
oma riigi AT&T ligipääsu kood. Pärast lühikest ingliskeelset AT&T tervitust, millele järgneb
helinatoon, vali Speak Up liini tasuta number 1-800-472-6145. Ole palun kannatlik.
Speak Up liini kõnele vastab operaator sinu emakeeles.
Riikides, mida nimekirjas ei ole, kasuta meie rahvusvahelise operaatori numbrit USA-s,
helistades vastaja kulul numbril 770-810-2637.
Sa saad samuti esitada oma teate, kasutades Speak Up-i veebiliini aadressil
www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp.

Argentina
Austraalia
Belgia
Bosnia
Vali AT&T ligipääsukood
Pärast tooni vali
või
Kasuta rahvusvahelist
operaatorit, et helistada
USA numbril vastaja kulul.
Küsi "bosnia keelt" või
vajuta
Brasiilia
Bulgaaria
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Kanada
Helista tasuta numbrile
Tšiili
Hiina
Põhja-Hiina
Lõuna-Hiina
Kolumbia
Horvaatia*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Küpros
Tšehhi Vabariik
Dominikaani Vabariik
Ecuador*
Andinatel
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Pacifictel
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Egiptus*
Kairo
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Väljaspool Kairot
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Gruusia
Kasuta rahvusvahelist
operaatorit, et helistada
vastaja kulul USA-sse
numbrile
Saksamaa

0-800-444-3110
1-800-30-8737
0800-71899
00-800-0010
800-472-6145

770-810-2637
3
0-800-891-4156
00-800-0010
800-472-6145
1-866-729-4888
800-442400
10-800-711-0632
10-800-110-0575
01-800-912-0113
0800-220-111
800-472-6145
8009-0662
800-143-711
1-800-472-6145
1-999-119
800-472-6145
1-800-999-119
800-472-6145
510-0200
800-472-6145
02-510-0200
800-472-6145

770-810-1120
0800-181-7774

Kreeka
Guatemala
Kasuta rahvusvahelist
operaatorit, et helistada
vastaja kulul USA-sse
numbrile
Hongkong*
Telecom
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
New World
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Ungari
India
Mobiiltelefonid
Lauatelefonid
Indoneesia
Iirimaa
Iisrael
Itaalia
Jaapan
Jordaania*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Kasahstan
ja Kõrgõzstan
Kasuta rahvusvahelist
operaatorit, et helistada
vastaja kulul USA-sse
numbrile
Malaisia
Mehhiko
Holland
Uus-Meremaa
Norra
Pakistan*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Peruu
Filipiinid
Poola
Portugal
Puerto Rico
Helista tasuta numbrile
Rumeenia*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali

00-800-11-008-3110

770-810-2637
800-96-1111
800-472-6145
800-93-2266
800-472-6145
06-800-18042
000-800-100-1038
1-800-800-1038
001-803-1-008-3110
1800-553836
180-941-3110
800-788033
00531-11-4490
18-800-000
800-472-6145

770-810-1120
1-800-80-3427
001-800-472-6145
0800-022-9671
0800-449-061
800-15561
00-800-01-001
800-472-6145
0800-52-501
1-800-1-111-0910
0-0-800-111-1603
800-811072
1-866-729-4888
0808-03-4288
800-472-6145

Venemaa*
Moskva ja St. Peterburg
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Kõik muud riigid
Tooni saamiseks vali
Seejärel vali ligipääsukood
Pärast tooni vali
Saudi-Araabia*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Serbia
Kasuta rahvusvahelist
operaatorit, et helistada
vastaja kulul USA-sse
numbrile
küsi "serbia keelt" või
vajuta
Singapur
Slovakkia*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Lõuna-Aafrika
Hispaania
Šveits
Taiwan*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Tai
Türgi*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Ukraina*
Vali AT&T ligipääsu kood
Oodate tooni, seejärel vali
Pärast tooni vali
Araabia
Ühendemiraadid*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali
Ühendkuningriik
Ameerika Ühendriigid
Helista tasuta numbrile
Uruguay
Venezuela
Kasuta rahvusvahelist
operaatorit, et helistada
vastaja kulul USA-sse
numbrile
Vietnam*
Vali AT&T ligipääsu kood
Pärast tooni vali

363-2400
800-472-6145
8
10-800-110-1011
800-472-6145
1-800-10
800-472-6145

770-810-2637
3
800-110-1514
0-800-000-101
800-472-6145
0800-980-063
900-97-1022
0800-55-7441
00-801-10-288-0
800-472-6145
001-800-11-008-3110
0811-288-0001
800-472-6145
8
10011
800-472-6145
0-800-121
800-472-6145
0808-234-6702
1-866-729-4888
000-411-008-3110

770-810-2637
1-201-0288
800-472-6145
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PepsiCo ülemaailmses käitumiskoodeksis on palju väärtuslikke
kaubamärke, mis kuuluvad PepsiCo'le ja/või PepsiCo tütarettevõtete
omandisse, eristades meie tooteid ja teenuseid silmapaistva
kvaliteedi poolest. Kõik siin nimetatud kaubamärgid kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Käesolevas käitumiskoodeksis sisalduvad fotod ja/või pildid võivad
kujutada praegusi või ka endisi logosid, märgiseid, vorme või
personali ning neid ei tohi üheski meediaväljaandes ega trükises
avaldada.

