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Declaração da Política Anti-suborno e Anti-corrupção da Bertling
A Bertling, ao longo dos seus mais de 155 anos de história, continua empenhada na aplicação dos padrões
mais elevados de conduta ética e integridade nas suas actividades empresariais onde quer que trabalhe. Todos
os colaboradores e indivíduos ou organizações que ajam em nome da Bertling são responsáveis por realizar os
negócios da Bertling de forma honesta e profissional.
A Bertling considera que o suborno e corrupção afetam negativamente os negócios. O nosso objetivo é
trabalhar de forma transparente e ética, ajudando a garantir que existe concorrência honesta, aberta e justa nos
sectores aos quais nos dedicamos.
A Bertling não tolera qualquer forma de suborno por ou de qualquer colaborador ou qualquer pessoa ou
empresa que aja em seu nome ou para esta. Os Acionistas, Conselho e gestão de topo estão empenhados em
implementar e fazer cumprir sistemas eficazes para prevenir, monitorizar e eliminar o suborno, de acordo com a
Lei de Suborno do Reino Unido (2010) e a Lei de Práticas Corruptas no Estrangeiro dos Estados Unidos (1977),
entre outras.
A Bertling emitiu os seus Valores e Código de Conduta, que define o comportamento ético esperado de todos
os colaboradores e indivíduos ou organizações que ajam em nome da Bertling. Todos os colaboradores e
indivíduos e organizações que ajam em nome da Bertling devem familiarizar-se e cumprir esta declaração de
Valores e Código de Conduta.
O suborno define-se como a oferta, pagamento, promessa ou doação, direta ou indireta, de algo de valor a um
agente, representante, intermediário ou colaborador de outra empresa, com a intenção de influenciar as ações
do destinatário relativamente aos negócios ou transações dessa empresa. Tal inclui pagamentos de facilitação
ou quaisquer outros pagamentos não oficiais para ações governamentais de rotina.
É rigorosamente proibido aos colaboradores e outros que ajam para ou em nome da Bertling a realização,
solicitação ou recepção de quaisquer subornos ou pagamentos não autorizados. No âmbito das nossas políticas
anti-suborno, a Bertling está empenhada em apenas oferecer e receber ofertas de hospitalidade, presentes e
gastos promocionais ou ofertas para instituições de solidariedade social legítimos.
O incumprimento desta política de comportamento ético por parte de um colaborador irá originar medidas
disciplinares, que poderão apurar um resultado de má conduta negligente e despedimento imediato.
Os colaboradores e outros indivíduos que ajam para a Bertling devem levar em consideração que o suborno é
um crime, que poderá resultar em até 10 anos de prisão e/ou multa ilimitada para o indivíduo e para a Bertling.
A Bertling não realiza negócios com fornecedores de serviços, agentes ou sub-contratados ou representantes
que não apoiem e se comprometam a seguir os objectivos de anti-suborno e corrupção da Bertling.
O sucesso das medidas anti-suborno da Bertling depende de todos fazerem o seu papel para ajudar a detectar
e a erradicar o suborno. Portanto, encorajamos todos os colaboradores e outros que ajam para ou em nome da
Bertling a comunicar quaisquer actividades suspeitas através da Linha de Cumprimento da Bertling, através do
número +1 704-552-8684, ou visitando : http://bertling.alertline.com .Todas as questões comunicadas em boa fé
serão consideradas com seriedade e tratadas de acordo com o procedimento de investigação da Bertling.
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