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Tikslingas darbo našumas
„PepsiCo” pažadas

Su malonumu pristatau atnaujintą „PepsiCo“ Pasaulinį elgesio 
kodeksą. Mūsų Kodeksas buvo atnaujintas, siekiant suteikti 
tikslesnės informacijos, tačiau jo pagrindiniai principai ir 
mūsų vertybės nepasikeitė. Mūsų Kodeksas ir toliau yra visos 
mūsų veiklos aukščiausių etikos standartų ir sąžiningumo 
deklaracija, vienijanti visus mus, „PepsiCo“ darbuotojus, per 
vieną vertybių, lemiančių mūsų kasdienius sprendimus ir  
veiksmus, rinkinį.

Mūsų Kodeksas apibrėžia, kaip mums teisingai vykdyti verslą, 
vadovaujantis – Tikslingu darbo našumu – mūsų tvaraus 
augimo įsipareigojimu. Jame aprašytas mūsų darbo našumo 
„tikslas“ ir jis skirtas padėti vykdyti savo įsipareigojimus, rodyti 
pagarbą vieni kitiems darbo vietoje ir sąžiningai elgtis rinkoje.

Raginu Jus atidžiai perskaityti mūsų Kodeksą, o prireikus 
patarimų – juo dažnai vadovautis. Puiki „PepsiCo“ reputacija 
priklauso nuo to, kaip kiekvienas iš mūsų elgiamės ir kaip 
elgiamės drauge kaip įmonė. „PepsiCo“, man asmeniškai ir, 
tikiuosi, kiekvienam iš Jūsų nėra nieko svarbiau kaip išlaikyti 
gerą „PepsiCo“ vardą, vadovaujantis mūsų Elgesio kodekso 
principais.

Indra K. Nooyi  

Valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė

2012 m. spalio 1 d.
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Mūsų įsipareigojimas
Užtikrinti tvarų augimą turint  
pajėgius žmones, dirbančius atsakingai  
ir stiprinančius pasitikėjimą

Pagrindiniai principai
Turime visuomet siekti:

Rūpintis savo klientais, vartotojais ir pasauliu, 
kuriame gyvename

Prekiauti tik produktais, kuriais galime didžiuotis

Kalbėti tiesą ir atvirai

Subalansuoti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus 

Laimėti per įvairovę ir įtraukimą

Gerbti kitus ir laimėti drauge

„PepsiCo“ 
vertybės

PASAULINIS ELGESIO KODEKSAS
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Mūsų darbo  
našumo tikslas

Tinkamas verslo veiklos vykdymas
Mūsų Kodeksas yra mūsų darbo našumo „tikslas“.

„PepsiCo“ mes tikime, kad elgtis etiškai ir atsakingai yra ne tik teisinga, bet tai naudinga 

ir mūsų verslui.

Mūsų „PepsiCo“ Pasaulinis elgesio kodeksas (mūsų Kodeksas) yra mūsų kelrodis, rodantis 

kelią, kaip tinkamai vykdyti verslą. Paprastai kalbant, verslas tinkamai vykdomas tada, kai 

elgiamasi etiškai ir laikantis mūsų Vertybių, Kodekso, nuostatų ir įstatymų.

Kiekvienas iš mūsų turi vadovautis mūsų Kodekso principais ir:

• Rodyti pagarbą darbo vietoje

• Sąžiningai elgtis rinkoje

• Užtikrinti etiką mūsų verslo santykiuose

• Atlikti darbą atsakingai prieš mūsų akcininkus

Mūsų Kodeksas yra visos mūsų veiklos ašis. Jis sustiprina mūsų pagrindines Vertybes ir 

yra mūsų Tikslingo darbo našumostrateginės misijos pagrindas; iš tiesų tai yra mūsų darbo 

našumo tikslas.

Atsakomybė už mūsų Kodeksą
Mūsų Kodeksas taikomas kiekvienam darbuotojui ir Direktorių valdybai; jis 
apsprendžia kiekvieną mūsų priimamą verslo sprendimą.

Mūsų Kodeksas lemia visus mūsų sprendimus ir veiksmus, ar jie būtų daromi biuruose, 

gamyklose ar sandėliuose, valdybos posėdžių kabinete ar parduodant mūsų produktus 

klientams.

Mūsų Kodeksas taikomas:

• Visiems „PepsiCo“ darbuotojams visame pasaulyje (įskaitant mums pavaldžių įmonių  

darbuotojus)

• „PepsiCo“ Direktorių valdybos nariams, kai jie vykdo savo, kaip direktorių, pareigas

• „PepsiCo“ jungtinėms įmonėms, kurias valdo „PepsiCo“, ir kiekvienam tokių įmonių 

darbuotojui, pareigūnui ir direktoriui.

„PepsiCo“ pasaulinės atitikties ir etikos skyrius („Pasaulinės atitikties ir etikos“) yra 

atsakingas už Kodekso pateikimą, stebėjimą ir vykdymo užtikrinimą.  Vis dėlto, 

pagrindinė atsakomybė už mūsų Kodekso laikymąsi ir „PepsiCo“ etiškumo kultūros 

išlaikymą tenka asmeniškai kiekvienam iš mūsų.
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Mūsų darbo našumo tikslas

Jūsų asmeninė 
atsakomybė

Laikykitės mūsų Kodekso
Visas Jūsų darbas turi atitikti mūsų Kodeksą, mūsų nuostatus ir įstatymus.

Mūsų etiško ir atsakingo elgesio reputacija kuriama su kiekvienu sprendimu, kiekvieną 

dieną, kiekvieno iš mūsų. Mūsų Kodeksas, kartu su įmonės nuostatais, suteikia 

Jums informaciją, kuri būtina, kad darbą atliktumėte etiškai. Jūs atsakote už tai, kad 

žinotumėte Jūsų darbą ir priimamus sprendimus reglamentuojančius nuostatus ir jų 

laikytumėtės.

Be to, būdama pasaulinė įmonė, „PepsiCo“ privalo laikytis šalių, kurioje dirba, įstatymų. 

Pasauliniai įstatymai ir teisės aktai yra sudėtingi; tačiau, laikantis mūsų Kodekso ir 

nuostatų, Jums bus lengviau laikytis galiojančių vietos įstatymų.

Rodykite pavyzdį
Kiekvienas iš mūsų, ypač vadovai, turi elgtis sąžiningai ir įkvėpti pasitikėjimą.

Nors visi darbuotojai turi elgtis etiškai, kiekvienam „PepsiCo“ vadovui tenka didesnė 

atsakomybė už pavyzdžio rodymą. Tikimės, kad mūsų vadovai rodys tinkamą pavyzdį ir 

įkvėps kitus vadovautis mūsų Kodeksu:

• Atsidėkodami už sąžiningumą

• Skatindami priimti etiškus sprendimus

• Sukurdami atvirą darbo aplinką, kurioje komandos nariai nesijaustų nepatogiai 

iškeldami problemas

• Užkirsdami kelią kerštauti pasisakiusiems

• Siekdami pagalbos sprendžiant ir nagrinėjant iškeltas problemas

Pasitikime savo vadovais įgyvendindami Kodekso ir Vertybių principus visais savo 

darbuotojų lygiais.
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Q & A
Kreipkitės patarimo ir praneškite apie 
problemas
Iškilus atitikties problemai, yra Jūsų atsakomybė užduoti klausimus ir  
iškelti problemas.

Pačiame Kodekse neįmanoma aprašyti visų galimų situacijų, su kuriomis galite susidurti 

kasdieniame darbe. Jei nerandate atsakymo Kodekse arba turite klausimų dėl jo 

išaiškinimo, kreipkitės patarimo. Be to, jei žinote apie ką nors, kas galėtų pažeisti mūsų 

Vertybes, Kodeksą, nuostatus ar įstatymus, turite pasisakyti ir pranešti, kad situaciją būtų  

galima išnagrinėti. 

Turite keletą kreipimosi patarimo arba pranešimo pateikimo būdų:

• Jūsų tiesioginis vadovas, aukštesnio lygio vadovas arba Žmogiškųjų išteklių vadovas: į savo 

vadovus geriausia kreiptis dėl patarimo ar problemų, susijusių su daugeliu įmonei ar 

darbui būdingų taisyklių ir procesų, darbo pareigų, nesklandumų su bendradarbiais, 

ginčų dėl disciplinos, skatinimo galimybių, ir su darbo aplinka susijusiais klausimais.

• Pasaulinės atitikties ir etikos skyrius arba Teisės skyrius: dėl esamų ar galimų Kodekso ar 

teisės aktų pažeidimų skatiname Jus klausti patarimo ar iškelti problemas Pasaulinės 

atitikties ir etikos skyriui arba Teisės skyriui. Kai kurie tokių klausimų pavyzdžiai:

 – Apskaitos ar audito pažeidimai ar iškraipymai

 – Sukčiavimas, vagystė, kyšininkavimas ir kita korupcinė verslo praktika

 – Kovos su monopolijomis arba prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai 

neatskleista informacija taisyklių pažeidimai

 – Svarbūs aplinkosaugos, saugos ar produkcijos kokybės klausimai

 – Neteisėta diskriminacija ar priekabiavimas

 – Esami arba galimi interesų konfliktai

 – Rekomendacijos dėl bet kokių nacionalinių, regioninių, gentinių, valstybinių ar 

savivaldybių teisinių reikalavimų , pateiktų mūsų įmonei arba Jūsų darbui

Pasaulinės atitikties ir etikos skyriaus kontaktinė informacija pateikta Kodekso 

35 puslapyje.

Be pirmiau išvardytų adresatų, galite užduoti klausimus, iškelti problemas arba pranešti 

apie įtariamus atitikties pažeidimus paskambinę į „PepsiCo“ etikos karštąją liniją 

„Pasisakykite“.

KUR SUSIPAŽINTI SU ĮMONĖS NUOSTATAIS?

Mūsų pasaulinius, sektorių, regioninius ir su funkcijomis 

susijusius nuostatus galite perskaityti mūsų įmonės intraneto 

svetainėje. Taip pat galite paprašyti savo vadovo arba 

Žmogiškųjų išteklių vadovo atitinkamų nuostatų aprašo kopijos.

KĄ DARYTI, JEI MANO VADOVAS PRAŠO MANĘS ATLIKTI 

UŽDUOTĮ, KURI, MANO MANYMU, GALI PAŽEISTI KODEKSĄ 

AR ĮSTATYMUS?

Savo nuogąstavimus atvirai ir sąžiningai išdėstykite savo 

vadovui. Jeigu Jūsų netenkina vadovo atsakymas arba dėl kitų 

priežasčių nejauku šnekėti su savo vadovu, iškelkite klausimą 

kitiems adresatams, nurodytiems skyriuje „Kreipkitės patarimo ir 

praneškite apie problemas“. Niekada sąmoningai nepažeiskite 

mūsų Kodekso, nuostatų ar įstatymų vien todėl, kad tai liepia 

daryti vadovas arba nesikreipėte pagalbos.

KAIP ŽINOTI, KADA TURĖČIAU KREIPTIS PATARIMO?

Jei kažkas atrodo netinkama, greičiausiai to daryti nereikėtų. 

Paklauskite savęs:

• Ar esu tikras (-a), kad ši veikla yra teisėta? Ar tai atitinka mūsų 

Vertybes, Kodeksą ir nuostatus?

• Ar tai gali būti laikoma neetiška arba nesąžininga?

• Ar tai galėtų pakenkti „PepsiCo“ reputacijai? Ar tai kelia riziką 

įmonei? Ar įmonė dėl to gali tapti nepatikima?

• Ar tai pakenks kitiems žmonėms? Darbuotojams? Klientams? 

Vartotojams? Investuotojams?

• Ar tai prastai atsilieps man arba „PepsiCo“? Kaip atrodyčiau 

pirmuosiuose laikraščio puslapiuose?

Jei nesate tikri dėl atsakymų į kokį nors tokio pobūdžio klausimą, 

turėtumėte kreiptis papildomo patarimo, kad priimtumėte 

tinkamą sprendimą.
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Q & A
Pasisakykite
Į „Pasisakykite“ galite kreiptis telefonu arba internetu.

„Pasisakykite“ – tai visą parą veikianti nemokama karštoji etikos linija, į kurią gali 

skambinti visi „PepsiCo“ darbuotojai, tiekėjai, klientai, rangovai, subrangovai ir atstovai, 

norėdami užduoti klausimus arba iškelti problemas dėl atitikties ar verslo etikos.

Į liniją  „Pasisakykite“ galima skambinti iš viso pasaulio:

• Telefonu, renkant specialų nemokamą numerį, skirtą šaliai, iš kurios skambinate. 

Jungtinėse Valstijose skambinkite 1-866-729-4888. Tarptautinių telefono numerių 

sąrašas pateiktas skyriuje Pasisakykite, esančiame www.pepsico.com
• Internetu galima kreiptis adresu www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp

Kad padėtumėte „PepsiCo“ ištirti Jūsų pranešimą, raginame pateikti visą informaciją, 

kurią Jums nesunku pateikti. Informacija bus laikoma konfidencialia, išskyrus tiek, kiek 

reikia išsamiam ir sąžiningam tyrimui atlikti. Jei norite, galite likti anonimu, išskyrus 

atvejus, kai tai draudžia vietos įstatymai. Jūsų tapatybė, telefono numeris ar IP adresas 

nebus registruojami ar įtraukiami į „PepsiCo“ teikiamą ataskaitą. Svarbiausia yra tai, kas 

pranešama, o ne kas praneša.

Pastaba: Dėl vietos privatumo įstatymų kai kuriose šalyse ir Europos Sąjungos regione, 

linijoje „Pasisakykite“ gali būti leidžiami tik tam tikro tipo skambučiai, pvz., skirti apskaitos, 

finansų, audito ir kyšininkavimo klausimams. Tose šalyse, norėdami pranešti apie kitus 

dalykus, kreipkitės į savo Žmogiškųjų išteklių vadovą.

Nekerštavimas
Jums nebus kerštaujama dėl problemų iškėlimo.

„PepsiCo“ įsipareigojusi saugoti gera valia apie problemas pranešusių asmenų teises. 

Mūsų įmonė nekerštaus ir neleis kerštauti asmeniui, kuris gera valia:

• Praneša apie tai, kas, jo arba jos manymu, yra mūsų vertybių, Kodekso, nuostatų ar 

įstatymo pažeidimas

• Iškelia atitikties klausimą ar prašo patarimo apie konkrečią verslo praktiką, sprendimą 

ar veiksmą

• Bendradarbiauja tiriant galimą pažeidimą

Keršijimas darbuotojui už problemos pranešimą gera valia jau pats savaime yra mūsų 

Kodekso pažeidimas. Jei žinote ar įtariate, kad buvo ar yra kerštaujama, turite apie  

tai pranešti.

Žr. Mūsų Visuotinė nekerštavimo politika.

KAS NUTINKA, KAI KREIPIUOSI Į LINIJĄ „PASISAKYKITE“?

Į „Pasisakykite“ skambučius atsiliepia nepriklausoma trečioji 

šalis, užsiimanti karštųjų linijų skambučių tvarkymu. Apklausos 

specialistas užduos Jums klausimų ir nusiųs pranešimą 

Pasaulinės atitikties ir etikos skyriui konfidencialiam svarstymui. 

Atitinkami Pasaulinės atitikties ir etikos skyriaus paskirti 

specialistai išnagrinės problemas ir, jei reikia, bus imtasi 

taisomųjų veiksmų.
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Mūsų darbo našumo tikslas

Pagarba mūsų 
darbo vietoje
Mūsų tikslas
Vienas iš pagrindinių „PepsiCo“ Vertybių 
principų yra gerbti kitus ir siekti sėkmės 
drauge. Mūsų sėkmė galima tik tada, jei 
gerbiame kiekvieną žmogų įmonėje ir 
už jos ribų. Pagarba darbo vietoje, kartu 
su asmeniniais sugebėjimais ir bendru 
komandiniu darbu yra mūsų tikslų  
pasiekimo laidas.
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Mūsų pagrindinis principas
Mes laimime dėl

įvairovės ir 

įtraukimo

Įvairovė ir įtraukimas
Kiekvienas mūsų turime gerbti kitų įvairovę, talentus ir sugebėjimus.

Įmonėje „PepsiCo“ įvairovę suprantame kaip unikalias savo individualumo savybes : 

asmenybę, gyvenimo būdą, mąstymo procesus, darbo patirtį, etniškumą, rasę, odos 

spalvą, religiją, lytį, lyties tapatybę, lytinę orientaciją, šeiminę padėtį, amžių, tautybę, 

neįgalumą, veterano statusą, ar kitus skirtumus. Siekiame pritraukti, plėtoti ir išlaikyti 

darbo jėgą, kuri būtų tokia pat įvairi kaip ir rinkos, kurias aptarnaujame, ir užtikrinti 

įvairialypę darbo aplinką, kuri palaiko mūsų skirtumų stiprybes.

Jūs atliekate svarbų vaidmenį kuriant darbo aplinką, kurioje darbuotojai ir verslo 

partneriai jaučiasi vertinami ir gerbiami už savo indėlį. Skatinate įvairovę ir  

įtraukimą, jeigu:

• Gerbiate visų kitų talento, gebėjimų ir patirties įvairovę

• Vertinate kitų indėlį

• Skatinate pasitikėjimo, atvirumo ir tiesumo atmosferą

Mes geriau suprasime savo klientų poreikius ir skatinsime naujoves, jei kiekvienas iš 

mūsų palaikys įvairovę ir įtraukimą visais mūsų verslo aspektais.

Žmogaus teisės
Visuomet būkite atidūs galimiems žmogaus teisių pažeidimams.

„PepsiCo“ supranta, kaip svarbu užtikrinti ir remti pagrindines žmogaus teises atliekant 

visas operacijas ir visoje mūsų tiekimo grandinėje. Mūsų Vertybės, Kodeksas, talento 

tvarumo strategijos ir įdarbinimo nuostatai kartu palaiko Jungtinių Tautų Visuotinės 

žmogaus teisių deklaracijos ir Tarptautinės darbo organizacijos Pagrindinius principus ir 

darbo standartus. Mes dirbame pagal programas ir taisykles, kurios:

• Numato sąžiningą ir teisingą darbo užmokestį, privilegijas ir kitas įdarbinimo sąlygas 

laikantis vietos įstatymų

• Pripažįsta darbuotojų teisę burtis į asociacijas

• Sudaro humaniškas ir saugias darbo sąlygas

• Draudžia priverstinį ir vaikų darbą

• Propaguoja darbo vietą be diskriminacijos ir priekabiavimo

Tikimės, kad mūsų tiekėjai ir verslo partneriai taip pat laikysis šių principų. Mūsų Tiekėjų 

elgesio kodeksas ir Tiekėjų užtikrinimo programa yra priemonės, kuriomis naudojamės 

siekdami kuo labiau sumažinti žmogaus teisių pažeidimo riziką visoje tiekimo 

grandinėje.

Visuomet kontroliuokite savo veiksmus, kad užtikrintumėte, jog jie nepažeidžia jokių 

pirmiau minėtų pagrindinių žmogaus teisių principų ir jiems neprieštarauja. Jei 

įtariate, kad mūsų veiksmuose ar tiekimo grandinėje esama žmogaus teisių pažeidimų, 

pasisakykite ir praneškite apie tai.

Skaitykite mūsų Žmogaus teisių nuostatus.
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Kova su diskriminacija
Niekada nediskriminuokite ir neneikite lygių galimybių.

Kiekvienas iš mūsų privalo turėti galimybę atskleisti visą savo potencialą ir prisidėti prie 

„PepsiCo“ sėkmės. Kad tai pasiektumėme, niekada nediskriminuokite darbuotojų ar 

kandidatų įsidarbinti ir nesielkite su jais nesąžiningai visuose reikaluose, susijusiuose su 

įdarbinimu, samda, mokymu, skatinimu, atlyginimu ar bet kuria kita įdarbinimo sąlyga  

ar nuostata.

Jūsų įdarbinimo sprendimai dėl darbuotojų ar kandidatų visuomet turi būti pagrįsti 

nuopelnais, kvalifikacija ir su darbu susijusiu našumu, neatsižvelgiant į tokias su darbu 

nesusijusias savybes kaip:

• Rasė, odos spalva, etniškumas ar tautybė

• Lytis ar lyties tapatybė

• Lytinė orientacija

• Amžius

• Religija

• Neįgalumas

• Veterano statusas

• Bet koks kitas teisiškai saugomas statusas

Įdarbinimo sprendimų priėmimas remiantis kuria nors iš šių asmeninių savybių visada 

prieštarauja mūsų nuostatams ir yra neteisėtas pagal daugelio valstybių įstatymus. 

Visuomet turite elgtis sąžiningai ir suteikti kvalifikuotiems asmenims galimybę plėtoti 

savo sugebėjimus ir daryti karjerą mūsų įmonėje.
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Q & A
Kova su priekabiavimu
Negalima priekabiauti prie kitų žmonių darbo vietoje.

„PepsiCo“ siekia sudaryti tokią darbo aplinką, kurioje nebūtų jokio pobūdžio 

priekabiavimo ir (arba) jokio kito užgaulaus ar nepagarbaus elgesio. Mūsų įmonė laikosi 

visų šalies ir vietos įstatymų, draudžiančių priekabiavimą, o mūsų Kodeksas draudžia 

priekabiavimą darbo vietoje.

Priekabiavimu laikomas nepageidaujamas visokio pobūdžio žodinis, regimasis, fizinis 

ar kitoks elgesys, kuriuo sukuriama bauginanti, užgauli ar priešiška darbo aplinka. Nors 

priekabiavimo apibrėžimas įvairiose jurisdikcijose gali skirtis, mes taikome šį neišsamų 

nepriimtino elgesio sąrašą:

• Lytinis priekabiavimas

• Užgauli kalba ar juokeliai

• Rasinės, etninės, lytinės ar religinės užuominos

• Žeminantys komentarai

• Bauginantis arba grasinantis elgesys

• Priešiškumas kitiems dėl asmeninių savybių

Niekada nesielkite priekabiai ir nedarykite nieko, dėl ko Jūsų bendradarbiai savo darbo 

aplinkoje jaustųsi nemaloniai. Svarbu atminti, kad lytinis ar kitoks priekabiavimas 

vertinamas pagal Jūsų veiksmus ir jų poveikį kitiems, neatsižvelgiant į Jūsų ketinimus.

Jei Jūs esate ar kitas asmuo yra diskriminuojama(s) ar patiria priekabiavimą, 
pasisakykite ir praneškite apie tai.

Skaitykite mūsų Pasaulinius kovos su priekabiavimu ir diskriminacija nuostatus.

KAS YRA LYTINIS PRIEKABIAVIMAS?

Lytinį priekabiavimą gali sudaryti žodinis, regimasis arba fizinis 

lytinio pobūdžio elgesys, kuris yra nepageidaujamas arba dėl 

kurio žmogus pasijunta nemaloniai. Jis gali būti įvairių  

pavidalų, pvz.:

• Lytinės pretenzijos, lytinių paslaugų prašymai arba 

nepageidaujami pasimatymų reikalavimai

• Lytinio pobūdžio juokeliai, paveikslėliai, trumposios žinutės ar 

el. laiškai

• Atviri ar žeminantys komentarai apie išvaizdą

• Lytinės pakraipos vaizdų ar pornografijos rodymas

12

PASAULINIS ELGESIO KODEKSAS
Pagarba mūsų darbo vietoje



Sveikata ir sauga
Nesvarbu, kur dirbtumėte ar ką darytumėte mūsų įmonėje, Jums svarbiausia turi 
būti sauga.

Mes įsipareigoję saugoti savo darbuotojų, lankytojų, rangovų, vartotojų ir 

bendruomenių sveikatą ir saugą. Mūsų sveikatos ir saugos nuostatai bei procedūros 

skirti padėti Jums dirbti saugiai gamyklose, rinkoje ar keliuose.

Visada turite pasisakyti ir iškelti problemą, jeigu:

• Esate prašoma(s) atlikti užduotį, kuri Jums atrodo nesaugi

• Esate prašoma(s) padaryti darbą, kuriam manote esanti(s) netinkamai pasirengusi (-ęs) 

ir kuris gali sužaloti Jus ar kitus žmones

• Matote ką nors atliekant užduotį, kuri Jūsų manymu yra nesaugi arba tas asmuo nėra 

tinkamai parengtas ją atlikti

• Įtariate, kad transporto priemonė arba įrenginys veikia netinkamai ir gali būti nesaugūs

• Pastebite arba Jums pranešama apie nesaugią būseną ar galimą pavojų Jums  

arba kitiems

Sauga yra kiekvieno atsakomybė – turite reikalauti, kad darbas būtų atliekamas saugiai, 

kad ir kokios būtų Jūsų pareigos.

Skaitykite mūsų Aplinkos, sveikatos ir saugos darbe nuostatus.

Piktnaudžiavimas svaigalais ir narkotinėmis 
medžiagomis
Neturite dirbti apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

Jei dirbate apsvaigę nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio, keliate nepriimtiną riziką savo 

ir kitų saugai. Narkotinėms medžiagoms gali būti priskirti narkotikai, kontroliuojamos 

medžiagos arba receptiniai vaistai, kuriais piktnaudžiaujama. Tikimasi, kad atliksite savo 

darbo pareigas neveikiami jokių medžiagų, kurios galėtų pabloginti Jūsų darbo našumą. 

Todėl draudžiama:

• „PepsiCo“ patalpose ir už jų dirbti apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kontroliuojamų 

medžiagų

• Laikyti, prekiauti, naudoti, perduoti ar platinti narkotikus ar kontroliuojamas medžiagas 

dirbant ar esant patalpose

• Dirbti neigiamai paveiktiems teisėtų receptinių medikamentų arba bereceptinių vaistų

Jei turite problemų dėl narkotikų ar alkoholio, raginame kreiptis pagalbos. Kreipkitės 

į savo Žmogiškųjų išteklių vadovą, kad sužinotumėte apie Jūsų regione veikiančias 

pagalbos programas.

Mūsų pagrindinis principas

Gerbti  
kitus ir laimėti 

drauge
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Kova su smurtu
Niekada niekam negrasinkite ir nesmurtaukite savo darbo vietoje.

„PepsiCo“ saugos programose numatyta visiško smurto netoleravimo darbo vietoje 

politika. Jums draudžiama imtis kokių nors veiksmų, dėl kurių kiti asmenys galėtų 

pasijusti įbauginti ar nesaugūs. Tai apima žodinius įžeidimus, grasinimus arba bet kokią 

priešiškumo, bauginimo, agresijos ar priverstinių žeminančių ritualų išraišką.

Mūsų įmonė taip pat draudžia darbo vietoje turėti ginklų. Tiek, kiek leidžia vietos 

įstatymai, šis draudimas galioja ir įmonės stovėjimo aikštelėse ir mūsų patalpose. Mūsų 

visiško smurto darbo vietoje netoleravimo politika taikoma elgsenai įmonės patalpose, 

taip pat „PepsiCo“ verslu bet kur pasaulyje ne mūsų patalpose užsiimančių mūsų 

darbuotojų elgsenai.

Neatidėliokite – nedelsdami pasisakykite ir praneškite apie grasinimus ar galimą smurtą 

vietos vadovybei.

Skaitykite mūsų Smurto darbo vietoje nuostatus.
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Mūsų darbo našumo tikslas

Sąžiningumas 
mūsų rinkoje
Mūsų tikslas
Su visais rinkos dalyviais, su kuriais 
bendraujame, turime elgtis sąžiningai ir 
dorai. Tai pasakytina apie mūsų produktus 
perkančius vartotojus, mūsų produktais 
prekiaujančius klientus, mūsų aptarnaujamas 
bendruomenes, taip pat mūsų konkurentus 
ir tiekėjus. Šio sąžiningumo įsipareigojimo 
laikymasis yra mūsų prievolė laikytis visų 
taikomų įstatymų, kur beužsiimtumėme  
savo verslu.
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Produktų kokybė
Niekada nekenkite produktų kokybei.

Mes įsipareigoję gaminti aukštos kokybės visų savo prekių ženklų produkciją. Išlaikome 

vartotojų pasitikėjimą gamindami puikius produktus, pradedant nuo žaliavų įsigijimo ir 

baigiant gatava produkcija, patenkančia vartotojams į rankas. Taip pat esame pasiryžę 

kurti naujus produktus etiškai ir atsakingai bei laikytis taikomų etikos standartų ir 

rekomendacijų, susijusių su moksliniais tyrimais.

Jei užsiimate kokia nors mūsų produkcijos kūrimo, tvarkymo, pakavimo ar sandėliavimo 

veikla, tikimės, kad:

• Žinosite produkcijos kokybės standartus, nuostatus ir procedūras, kurie taikomi pas Jus 

gaminamai produkcijai

• Laikysitės tinkamos gamybos praktikos ir bandymų protokolų

• Laikysitės visų taikomų maisto saugos įstatymų ir kitų teisės aktų

Svarbu visuomet būti atidiems situacijoms, kurios galėtų pakenkti mūsų  

produkcijai. Jei matote kažką, kas galėtų pakenkti „PepsiCo“ produkcijos  

kokybei, nedelsdami pasisakykite ir praneškite apie tai.

Skaitykite mūsų Maisto saugos nuostatas.

Atsakinga rinkodara
Jei dalyvaujate rinkodaroje, visada prekiaukite mūsų produkcija atsakingai.

Mūsų prekės ženklas kasdien matomas milijonams žmonių. Mūsų produkcijos rinkodara 

turi atspindėti aukštus įmonės etikos standartus ir būti teisinga, suprantama ir atitinkanti 

visus įstatymus. Jei užsiimate rinkodara, niekada negalite:

• Perdėti arba iškraipyti mūsų produkcijos ar pakuotės savybių

• Naudoti klaidinančių ar melagingų pareiškimų reklamoje ar etiketėse

• Daryti pareiškimų apie mūsų produkciją, ingredientus arba poveikį sveikatai tinkamai 

nepagrįsdami ir negavę tinkamo teisinio leidimo

Turite užtikrinti, kad mūsų rinkodaros programos atitiktų taikomus įstatymus ir kitus 

teisės aktus bei Jūsų sektoriaus ar funkcijos taikomus nuostatus, įskaitant mūsų 

rekomendacijas dėl prekybos vaikams.

Skaitykite mūsų Politiką dėl Atsakingos reklamos vaikams.

Mūsų pagrindinis principas
Prekiaukite tik  

ta produkcija ,  
kuria galime 

didžiuotis
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Q & A
Mūsų klientai
Turime sąžiningai elgtis su savo klientais.

Sąžiningumas rinkoje reikalauja, kad kiekvienas mūsų elgtumėmės su klientais etiškai, 

sąžiningai ir laikydamiesi visų taikomų įstatymų. Bendraudami su mūsų klientais  

visada turite:

• Užtarnauti jų dėmesį remdamiesi mūsų geresne produkcija, klientų aptarnavimu ir 

konkurencingomis kainomis

• Pristatyti mūsų paslaugas ir produkciją sąžiningai ir tiesiai

• Vengti nesąžiningos ar apgaulingos verslo praktikos

• Aiškiai išdėstyti mūsų prekybos programas

• Vykdyti savo pažadus

Mūsų sutartys su klientais visada turi atitikti tą svarbą ir vertę, kurią priskiriame savo 

verslui. Visos prekybos klientams ir reklamos išlaidų sutartys turi būti rašytinės ir atitikti 

mūsų nuostatus.

Skaitykite savo sektoriaus ar regiono Reklamos išlaidų nuostatas.

Mūsų tiekėjai
Visi santykiai su mūsų tiekėjais turi atitikti aukštus etikos standartus.

Savo tiekėjams taikome tokius pačius sąžiningumo standartus, kokius taikome sau. 

Neetiškas ar neteisėtas tiekėjo veiksmas gali pakenkti „PepsiCo“ kaip pasaulinio lygio 

įmonės reputacijai ir galime netekti aptarnaujamų bendruomenių pasitikėjimo. Todėl, 

norėdami turėti su mumis verslo reikalų, visi tiekėjai turi laikytis Tiekėjų elgesio kodekso. 

Mūsų tiekėjai – tai trečiųjų šalių prekiautojai, konsultantai, rangovai, paslaugų teikėjai ar 

žaliavų, ingredientų ar pakavimo medžiagų tiekėjai.

Jei esate atsakingi už tiekėjo pasirinkimą, savo sprendimą turite priimti atsižvelgdami į 

privalumus, paslaugos kokybę ir reputaciją.

Skaitykite mūsų Tiekėjų elgesio kodeksą, Žmogaus teisų nuostatus ir Interesų 
konfliktų nuostatus.

Praktinis tiekėjų finansinės 
padėties patikimumo įvertinimas
Rinkdamiesi ir išlaikydami tiekėjus turite:

• Laikytis taikomų konkursų, derybų ir sutarčių  

sudarymo procesų

• Atlikti tinkamą finansinės padėties patikimumo įvertinimą, 

kad nustatytumėte, ar tiekėjas yra teisėta įmonė, turinti gerą 

sąžiningumo ir etinės elgsenos reputaciją ir neužsiimanti 

neteisėta veikla

• Vengti galimų ar esamų interesų konfliktų su tiekėjais

AR YRA KOKIŲ NORS APRIBOJIMŲ „PAPILDOMIESIEMS 

RAŠTAMS“ PASIRAŠYTI KLIENTO PRAŠYMU?

Niekada neturėtumėte pasirašyti jokių papildomųjų raštų ar 

kokių nors kitų dokumentų, kuriais pakeičiamas ar aiškinamas 

esamas susitarimas su klientu, susijęs su kliento mokėjimais 

ir atleidžiantis klientą nuo įsipareigojimų, jeigu jų iš anksto 

neapsvarstė ir nepatvirtino Teisės skyrius.
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Q & A
Mūsų konkurentai
Visada konkuruokite sąžiningai ir laikykitės taikomų antimonopolinių ir 
konkurencijos įstatymų.

„PepsiCo“ įsipareigojusi įveikti konkurentus teisėtai ir etiškai, laikydamasi laisvo verslo 

sistemos. Todėl turite:

• Nekomentuoti konkurentų produkcijos ar paslaugų netiksliai ar klaidingai

• Naudotis tik teisėtomis priemonėmis konkurencinei informacijai gauti

• Gerbti mūsų konkurentų ir trečiųjų šalių informacijos konfidencialumą ir intelektinės 

nuosavybės teises 

• Visada laikytis antimonopolinių ir konkurencijos įstatymų

Bendraudami su konkurentais negalite sudaryti jokių oficialių ar neoficialių, rašytinių ar 

žodinių susitarimų nustatyti kainas ar kitas prekybos sąlygas, koordinuoti konkursinius 

pasiūlymus, pasiskirstyti klientus, prekybos teritorijas ar gamybos linijas arba užsiimti bet 

kuria kita veikla, kuri pažeidžia taikomus antimonopolinius ar konkurencijos įstatymus. 

Niekada neaptarinėkite tokių temų su konkurentu, net neformalioje aplinkoje, pvz., 

prekybos parodoje ar pristatyme klientams.

Taip pat svarbu vengti veiklos, kuri galėtų pažeisti antimonopolinius ar konkurencijos 

įstatymus. Pavyzdžiui, visas susirašinėjimas susijęs su konkurentais turi būti verslui 

tinkamo tono ir jame turi būti nevartojama kalba, kuri galėtų būti vertinama kaip 

skatinanti antikonkurencinį elgesį.

Už antimonopolinių ar konkurencijos įstatymų pažeidimą mūsų įmonei gali būti 

skiriamos didelės baudos, o dalyvavusiems darbuotojams – baudžiamoji atsakomybė. 

Konkurencijos įstatymai yra sudėtingi ir įvairiose šalyse skiriasi. Patarimams 

konsultuokitės su Teisės skyriumi. Jei įtariate antimonopolinių taisyklių pažeidimą, 

pasisakykite ir praneškite apie tai.

Skaitykite savo sektoriaus, regiono ar šalies Antimonopolinius arba Konkurencijos 
nuostatus

KAIP TEISĖTAI GAUTI ŽINIŲ APIE KONKURENTUS?

Žinių apie konkurentus sąžiningai ir etiškai galima gauti iš viešai 

prieinamų šaltinių, pvz., pranešimų žiniasklaidoje, verslo žurnalų, 

metinių ataskaitų, vyriausybės pranešimų, įmonių vadovų 

kalbų ir iš klientų, kalbant apie konkurencingų pasiūlymų 

teikimą. Žinios apie konkurentus neturi būti gaunamos klaidi-

nant, pažeidžiant, vagiant, kišantis į privatumą ar išgaunant 

informaciją iš bendradarbių apie buvusius darbdavius.
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Bendruomenės dalyvavimas
Tikslingas darbo našumas skatina tvarų augimą. 

„PepsiCo“ savo aptarnaujamose bendruomenėse veikia laikydamasi Tikslingo darbo 

našumo principų. Tikslingą darbo našumą sudaro keturi komponentai: darbo našumas, 

žmonių, aplinkos ir talento tvarumas. 

• Darbo našumas: finansinių rezultatų pasiekimas ir ilgalaikio pelningo augimo 

užtikrinimas

• Žmonės: įvairių produkcijos pasirinkimų teikimas klientams, kad jie galėtų gyventi 

subalansuotą ir sveikesnį gyvenimą

• Aplinka: žemės gamtos išteklių apsauga taikant naujoves ir užtikrinant mūsų  

veiklos efektyvumą

• Talentas: investavimas į savo darbuotojus, vystant jų sugebėjimus ir įgūdžius, kartu 

sukuriant įsidarbinimo galimybes mūsų bendruomenėms

Galite padėti mums investuoti į vietos bendruomenes įdarbindami vietinius žmones, 

kurdami produktus, kurie atitinka vietos skonį, saugodami gamtos išteklius ir 

bendradarbiaudami su vietos ūkininkais, vyriausybėmis ir bendruomenių grupėmis. 

„PepsiCo“ įsipareigojusi užtikrinti ilgalaikį pelningą augimą investuodama į sveikesnę 

žmonių ir mūsų planetos ateitį. Mes dirbame laikydamiesi principo „mūsų verslui gerai 

tik tai, kas gerai visuomenei“.

Skaitykite mūsų Tvarumo ataskaitą.

Mūsų pagrindinis principas

Mes rūpinamės 

savo klientais, vartotojais  

ir mūsų pasauliu
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Mūsų darbo našumo tikslas

Mūsų verslo etika 

Mūsų tikslas
Mūsų Kodeksas reikalauja kiekvieno iš mūsų 
priimti etiškus verslo sprendimus ir vengti 
interesų konflikto. Leisti korupciją mūsų versle 
yra visiškai nesuderinama su „PepsiCo“ siekiu 
vykdyti verslą teisingai. Mūsų įsipareigojimas 
dėl sąžiningumo apima visus mūsų verslo 
santykius ir visus santykius su vyriausybės 
pareigūnais.
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Q & A
KAS PAGAL KODEKSĄ LAIKOMAS „ŠEIMOS NARIU“?

Šeimos nariais gali būti laikomi šie žmonės: sutuoktiniai, 

sugyventiniai, tėvai, seserys ir broliai, vaikai, seneliai, anūkai, 

dukterėčios ir sūnėnai, tetos ir dėdės, pusseserės ir pusbroliai, 

įvaikiai, patėviai arba sutuoktinio artimieji. Tai gali būti ir kiti 

Jūsų namuose gyvenantys žmonės arba Jus išlaikantys ar Jūsų 

išlaikomi asmenys, arba Jūsų giminės. Atminkite, galimi interesų 

konfliktai neapsiriboja vien santykiais su artimaisiais arba šeimos 

nariais. Interesų konfliktai gali kilti su draugais ar asmenimis, su 

kuriais palaikote asmeninius santykius.

Interesų konfliktai
Turite vengti konflikto arba jo regimybės tarp savo asmeninių ir įmonės interesų.

Mūsų įmonės interesų konfliktų politika yra aiški – mes visi esame įsipareigoję visada 

elgtis taip, kad įmonei būtų kuo geriau. Interesų konfliktas gali atsirasti, jei Jūs, šeimos 

narys ar draugas:

• Užsiimate veikla, kuri kertasi arba atrodo, kad gali kirstis su mūsų įmonės interesais

• Leidžiate, kad Jūsų verslo sprendimams turėtų poveikį (ar taip atrodytų) asmeniniai ar 

šeimos interesai ar draugystė

• Naudojatės įmonės nuosavybe, informacija ar ištekliais asmeninei naudai ar kitų 

naudai

• Samdote, prižiūrite arba tiesiogiai ar netiesiogiai turite atskaitomybės ryšių su šeimos 

nariu ar asmeniu, su kuriuo Jus sieja romantiški santykiai

• Dirbate kitur, kas neigiamai veikia Jūsų darbo našumą ir trukdo atlikti pareigas 

„PepsiCo“

• Dirbate, teikiate paslaugas, turite finansinių įsipareigojimų ar gaunate bet kokią 

asmeninę naudą iš tiekėjo, kliento, konkurento ar įmonės, dirbančios su ar siekiančios 

dirbti su „PepsiCo“, jei tokie santykiai ar interesai galėtų paveikti ar galimai paveikti jūsų 

verslo sprendimus. Paprastai interesų konfliktu nebus laikoma, jei jūs ar jūsų šeimos 

narys turės tiekėjo, kliento ar konkurento vardinių akcijų (dažniausiai mažiau nei 1 % 

paprastųjų akcijų), nebent akcijų kiekis yra didžioji jūsų investicijų portfelio dalis ir tai 

gali sukelti interesų konfliktą.

Turite atskleisti mūsų įmonei galimus interesų konfliktus. Atminkite, kad interesų 
konflikto buvimas nebūtinai yra Kodekso pažeidimas, tačiau nepranešimas apie 
tai yra pažeidimas. 

Jei bet kuriuo savo darbo įmonėje metu manote galint atsirasti ar esant interesų 

konfliktui, privalote nedelsdami apie jį pranešti mūsų įmonei, kad būtų galima nustatyti, 

ar toks konfliktas egzistuoja, bei įvertinti jo rimtumą.  Daugeliu atvejų konfliktus galima 

išspręsti atvira ir sąžininga diskusija. Kai kuriems svarbiems konfliktams išspręsti gali 

prireikti patvirtinti Jūsų konfidencialumo įsipareigojimus, perskirstyti pareigas arba 

susilaikyti nuo tam tikrų verslo sprendimų.

Turite atskleisti visus esamus ar galimus interesų konfliktus „PepsiCo“ taip:

• Pasitikrinti su Pasaulinės atitikties ir etikos skyriumi ar vietos kontrolieriumi ir 

pateikti savo pareiškimą tinkamais kanalais, nustatytais Jūsų sektoriuje ar regione.

Jeigu nesate tikri, į ką kreiptis, galite pranešti apie interesų konfliktą el. paštu: 

PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com.
• Jei dalyvaujate kasmetiniuose internetiniuose Elgesio kodekso mokymuose, turite 

atskleisti galimą ar esamą interesų konfliktą mokymo kurso pabaigoje, kai tai 

nurodoma.  Jei galimas konfliktas išlieka, turite informuoti apie tokias aplinkybes 

kasmet per kasmetinius Kodekso mokymus.

Skaitykite mūsų Interesų konfliktų nuostatus.
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Interesų konflikto sąvokų 
praktinis taikymas
Norėdami nustatyti, ar turite interesų konfliktų, kurie turėtų 

būti atskleisti , užduokite sau šiuos klausimus:

• Ar mano išoriniai interesai turi poveikį ar atrodo turintys 

poveikį mano gebėjimui priimti patikimus verslo 

sprendimus?

• Ar turėsiu naudos iš savo dalyvavimo šioje situacijoje? Ar 

turės naudos mano draugas ar giminaitis?

• Ar mano dalyvavimas šioje veikloje kertasi su mano 

galimybėmis atlikti savo darbą?

• Ar dėl šios situacijos nuosavus interesus iškeliu aukščiau už 

„PepsiCo“ interesus?

• Ar situacijai paaiškėjus viešai man būtų gėda? Ar būtų 

gėda „PepsiCo“?



Q & AKova su korupcija
Jūsų verslo sprendimų niekada neturi veikti korupcija.

Korupciniai susitarimai su klientais, tiekėjais, vyriausybės pareigūnais ir kitomis 

trečiosiomis šalimis yra griežtai draudžiami. „Korupcija“ paprastai reiškia asmeninės arba 

komercinės naudos gavimą arba bandymą jos gauti netinkamomis arba neteisėtomis 

priemonėmis. Korupcijai gali būti priskirtos išmokos ar keitimasis vertingais dalykais ir ji 

apima šią veiklą:

• Kyšininkavimą (vyriausybės pareigūnų papirkinėjimą arba komercinį kyšininkavimą)

• Turto prievartavimą

• Dėkingumo mokesčius

Korupcinė veikla yra ne tik Kodekso pažeidimas, bet įvairiose šalyse gali būti ir 

sunkus baudžiamasis arba civilinis kovos su kyšininkavimu ir antikorupcinių įstatymų 

pažeidimas. Jei sužinotumėte apie bet kokį galimą ar esamą korupcinį sandėrį ar 

susitarimą, pasisakykite ir praneškite apie tai.

KAS LAIKOMA „VERTINGU DALYKU“?

Korupcijai gali būti priskirtas keitimasis "vertingais dalykais". 

„Vertingas dalykas“ yra labai plati sąvoka ir gali apimti daiktus, 

paslaugas ar prekes, pvz., tai gali būti dovanų kortelės, bilietai į 

renginius, mažmenos sertifikatai, pramogų, kelionių privilegijos, 

naudojimasis poilsio namais, nemokami skrydžiai ar apgyven-

dinimas, specialios paslaugos ar privilegijos, aukos nurodytoms 

labdaros organizacijoms, nuolaidos, nemokamos asmeninės 

paslaugos, finansinės ar turtinės paskolos, bendras paskolos ar 

hipotekos pasirašymas arba būsimo įdarbinimo pažadas.

KAS YRA „DĖKINGUMO MOKESTIS“?

Dėkingumo mokestis – tai korupcijos forma, pagal kurią dvi 

šalys susitaria, kad dalis pajamų ar pelno bus netinkamu būdu 

duodama, kompensuojama ar grąžinama pirkėjui mainais į 

sandėrį. Pavyzdžiui, dėkingumo mokestis gali būti tada, kai 

tiekėjas siūlo „PepsiCo“ darbuotojui 5 % „PepsiCo“ pirkimų 

dydžio mėnesinį mokestį už tai, kad tas darbuotojas pratęstų 

naudojimąsi to tiekėjo paslaugomis. Dėkingumo mokesčiai, kaip 

ir kitų formų korupcija, yra neetiški ir draudžiami pagal mūsų 

Kodeksą, nuostatus ir įstatymus.
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Q & A
Kova su kyšininkavimu
Turite laikytis visų kovos su kyšininkavimu įstatymų.

Nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje dirbtumėte, yra Jums galiojančių kovos su 

kyšininkavimu įstatymų ar nuostatų. Daugelyje šalių galioja kovos su kyšininkavimu 

įstatymai, draudžiantys kyšius vyriausybės pareigūnams. Pagal kai kurių šalių įstatymus, 

pvz., Jungtinės Karalystės Kyšininkavimo aktą, kyšio davimas (vadinamas „komerciniu 

kyšininkavimu“) laikomas nusikaltimu. Be to, „PepsiCo“ darbuotojai, neatsižvelgiant į jų 

buvimo vietą ar darbo vietą, turi laikytis JAV Užsienio korupcinių veiksmų akto (FCPA). 

Pagal FCPA vyriausybės pareigūnų papirkinėjimas yra nusikaltimas ir šis aktas taikomas 

visur, kur „PepsiCo“ užsiima verslu.

Siekiant laikytis kovos su kyšininkavimu įstatymų, jokie darbuotojai tiesiogiai ar 

netiesiogiai, jokia dovanos, pramogos ar kitokia vertinga forma neturi siūlyti jokiam 

vyriausybės pareigūnui ar jo atstovams nieko vertingo, siekdami:

• Įgyti ar išlaikyti verslą

• Daryti poveikį verslo sprendimams

• Užsitikrinti nesąžiningą privalumą

Šie draudimai galioja mūsų verslo operacijoms ir visiems, veikiantiems mūsų vardu, 

įskaitant atstovus, konsultantus, tiekėjus ir rangovus.

„Vyriausybės pareigūnais“ laikomi asmenys, dirbantys vyriausybei priklausančiose 

arba jos kontroliuojamose institucijose, arba jų atstovai. Pagal kovos su kyšininkavimu 

įstatymus vyriausybės pareigūnams priskiriami renkami arba skiriami nacionalinių, 

savivaldos arba vietinių vyriausybių pareigūnai ar darbuotojai (įskaitant teisėkūros, 

administracines ir teismines pareigas užimančius asmenis), politinių partijų nariai bei 

kandidatai į politinius postus ir vyriausybei arba valstybei pavaldžių įmonių darbuotojai.

Ne visos vyriausybinės išmokos kelia problemų. Pavyzdžiui, išmokos vyriausybinei 

institucijai galimos vykdant įprastą verslo veiklą, pvz., mokant mokesčius arba kai 

vyriausybės institucija yra klientas arba tiekėjas. Vis dėlto bet kurioje šalyje draudžiama 

Vyriausybės pareigūnams mokėti kyšius ar veiklą palengvinančius mokėjimus. „Veiklą 

palengvinantys“ mokėjimai yra slapti mokėjimai Vyriausybės pareigūnams siekiant 

paspartinti įprastas veiklas, pvz., leidimų, licencijų ar vizų išdavimą. Jei iš Vyriausybės 

pareigūno sulaukiate reikalavimo duoti kyšį ar sumokėti veiklą palengvinantį mokestį, 

privalote atsisakyti tai padaryti, išskyrus atvejus, kai pagrįstai manote, kad atsisakymas tai 

padaryti sukels fizinę žalą jums ar kitiems. Taip pat turite nedelsdami tiesiogiai pranešti 

apie kyšio ar veiklą palengvinančio mokėjimo reikalavimą Teisės departamentui arba 

Visuotinės atitikties ir Etikos skyriui arba skambindami linija „Pasisakykite“.Visas išmokas ir 

dovanas bei pramogas vyriausybės pareigūnams turi iš anksto patvirtinti Teisės skyrius. 

Išankstinio patvirtinimo reikalavimas taikomas, net jei vietos įstatymai leidžia minimalias 

„skatinamąsias“ išmokas vyriausybės pareigūnams, skirtas paspartinti ar užtikrinti 

įprastus veiksmus – išduoti licencijas, leidimus ar vizas. Visos tiesioginės ar netiesioginės 

išmokos vyriausybės pareigūnams turi būti kruopščiai užregistruotos mūsų buhalterijoje 

ir įrašuose.

Visas Vyriausybės pareigūnams skirtas išmokas ir dovanas bei jiems skirtas pramogas 

turi iš anksto raštu patvirtinti Teisės skyrius. Visos tiesioginės ar netiesioginės išmokos 

Atsakomybės už atstovus 
praktinis taikymas
Dirbant su konsultantais ar kitomis trečiosiomis šalimis, kurie 

turi reikalų su vyriausybėmis veikdami mūsų vardu, Jums 

svarbiausia užtikrinti, kad mūsų atstovai niekada nepažeistų 

kovos su kyšininkavimu įstatymų. Turite žinoti apie tam tik-

rus „pavojaus ženklus“, kurie gali rodyti kyšininkavimo riziką: 

šalies reputacija korupcijos atžvilgiu; prašymas sumokėti 

konsultantui grynaisiais arba per nežinomą trečiąją šalį; 

konsultavimo mokesčiai, neproporcingi atliktam darbui, 

arba bendravimo ar skaidrumo trūkumas Jūsų santykiuose 

su konsultantu arba atsižvelgiant į atliekamą darbą.

KAS YRA „VYRIAUSYBĖS PAREIGŪNAS“ PAGAL KOVOS SU 

KYŠININKAVIMU ĮSTATYMUS?

Vyriausybės pareigūnais gali būti laikomi:

• Aplinkosaugos, licencijavimo, mokesčių ir muitų agentūrų, 

komisijų ar skyrių valstybės tarnautojai

• Viešųjų tarptautinių organizacijų, pvz., Pasaulio banko, atstovai

• Merai ir kiti miestų savivaldos pareigūnai, kurie  

išduoda leidimus

• Teisėsaugos atstovai, įskaitant kariškius, vietos policiją ir kitas 

teisėsaugos agentūras

• Valstybinių oro linijų, universitetų, mokyklų sistemų ar 

ligoninių pirkimo vadovai

• Karališkųjų šeimų nariai

• Valstybinių įmonių darbuotojai

• Viešųjų tarptautinių labdaros organizacijų, pvz.,  

UNICEF, darbuotojai
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vyriausybės pareigūnams turi būti kruopščiai užregistruotos mūsų buhalterijoje ir 

įrašuose. 

Jei nesate tikri, ar bendraujate su vyriausybės pareigūnu, arba turite kokių nors kitų 

klausimų apie kovos su kyšininkavimu įstatymų laikymąsi, turite kreiptis rekomendacijų 

į Teisės skyrių. Visada pasisakykite ir praneškite apie bet kokią įtariamą kyšininkavimo 

veiklą.

Skaitykite mūsų Pasaulinius kovos su kyšininkavimu nuostatus

Kova su pinigų plovimu
Jei įtariate, kad Jūsų klientas arba tiekėjas užsiima neteisėta veikla,  
praneškite apie tai.

„PepsiCo“ laikosi visų įstatymų, kurie draudžia pinigų plovimą ar neteisėtų veiksmų 

finansavimą. „Pinigų plovimas“ – tai procesas, kuriuo asmenys ar grupės bando nuslėpti 

neteisėta veikla gautas pajamas arba įteisinti iš neteisėtų šaltinių įgytas lėšas.

Visada turite užtikrinti, kad vykdytumėte verslą su patikimais klientais, teisėtais verslo 

tikslais, naudodami teisėtas lėšas. Tikrinkite, ar nėra „pavojaus ženklų“, pvz., galimo kliento 

ar tiekėjo prašymo mokėti grynaisiais ar kitomis neįprastomis mokėjimo sąlygomis. Jei 

įtariate pinigų plovimo veiklą, pasisakykite ir praneškite apie tai.

Tarptautinės prekybos kontrolė
Jei dalyvaujate importuojant ar eksportuojant prekes, turite laikytis  
prekybos taisyklių.

Kaip pasaulinė įmonė „PepsiCo“ perveža prekes, paslaugas ir technologijas per  

valstybių sienas. Mūsų verslo sandoriams taikoma įvairi prekybos kontrolė ir eksporto  

bei importo reguliavimo įstatymai, įskaitant:

• Vyriausybės vykdomą eksporto kontrolę, prekybos apribojimus, embargą,  

teisėtas ekonomines sankcijas ir boikotus

• Antiboikotinius įstatymus, draudžiančius įmonėms dalyvauti arba bendradarbiauti 

vykdant tarptautinį boikotą, kurio nepatvirtino ar nesankcionavo JAV vyriausybė.

Jei dalyvaujate pervežant prekes ar paslaugas per valstybių sienas mūsų įmonės arba 

mūsų klientų vardu, turite laikytis šių įstatymų, kad ir kur būtumėte. Jei JAV įstatymai 

prieštarauja vietiniams prekybos įstatymams, gali būti taikomi JAV įstatymai. Šiais 

klausimais visada konsultuokitės su Teisės skyriumi.

Mūsų pagrindinis principas
Subalansuoti 
trumpalaikius 
ir ilgalaikius 
tikslus
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Politinė veikla
Jums draudžiama naudotis įmonės ištekliais asmeninei politinei veiklai.

„PepsiCo“ skatina savo darbuotojus dalyvauti savo bendruomenėse ir tai gali būti susiję 

su politine veikla. Tačiau negalite naudotis įmonės lėšomis ar ištekliais arba gauti įmonės 

atlyginimo už asmeninę politinę veiklą, įskaitant įnašus politiniams kandidatams ar 

partijoms. Turite vengti net sudaryti įspūdį, kad tai daroma.

Kartais „PepsiCo“ gali pateikti informaciją ir savo kaip įmonės nuomonę dėl visuomenei 

rūpimų klausimų, kurie svarbūs mūsų įmonei. Šie pareiškimai neskirti spausti Jus 

palaikyti tam tikras idėjas ar remti tam tikrą kursą. Jūsų sprendimai skirti savo laiką 

ar pinigus kuriai nors politinei ar bendruomeninei veiklai yra visiškai asmeniniai ir 

savanoriški.

„PepsiCo“ laikosi visų įstatymų skelbdama mūsų įmonės poziciją valdžios institucijų 

atžvilgiu ir remdama politines jėgas. Įmonės politinė parama griežtai reglamentuojama 

ir visuomet turi būti patvirtinta „PepsiCo“ Vyriausybinių reikalų skyriaus.

Mūsų pagrindinis principas
Subalansuoti 
trumpalaikius 
ir ilgalaikius 
tikslus
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Q & A
Verslo dovanos
Verslo dovanos turi būti teisėtos, leidžiamos ir tinkamos.

Verslo dovanos teikimo klientui ar tiekėjui arba jos priėmimo iš jų praktiką turite atidžiai 

įvertinti patys ir Jūsų vadovas. Prieš keičiantis dovanomis turite nustatyti, ar tai leidžiama 

pagal mūsų Kodeksą ir nuostatus. Mūsų dovanų nuostatuose ir taikomuose sektoriaus ar 

funkcijų nuostatuose apibrėžta priimtina verslo dovanų praktika.

Jums draudžiama teikti, siūlyti arba gauti bet kokias dovanas, kurios skirtos arba atrodo 

kaip skirtos netinkamam poveikiui verslo sprendimams daryti arba nesąžiningam 

privalumui įgyti. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis galite keistis verslo dovanomis, 

skirtomis gerai valiai parodyti, jei:

• Dovanos teikiamos teisėtu verslo tikslu, yra simbolinės vertės (paprastai iki 75 USD 

arba lygiavertės sumos), neteikiamos dažnai ir atitinka visus kitus mūsų Dovanų 

nuostatų, Kelionių ir pramogų nuostatų ir Jūsų funkcijos ar sektoriaus dovanų nuostatų 

reikalavimus

• Dovana nėra grynųjų pinigų ar lygiaverčio pavidalo

• Jūsų skyriui ar funkcijai netaikoma dovanų draudimo politika

• Dovana leidžiama pagal gavėjui taikomus įstatymus ir dovanos gavėjui leidžiama 

priimti dovaną

„Verslo dovanoms“ nepriskiriami įmonės remiami prekybos konkursai ar skatinamosios 

programos. Be to, verslo svetingumas, įskaitant valgius ir pramogas, nėra draudžiamas, 

jeigu jo pobūdis ir dažnumas pagrįsti, ta proga aktyviai vykdomas įmonės verslas ir 

verslo svetingumas kitais atžvilgiais atitinka mūsų nuostatus.

Dovanos vyriausybės pareigūnams: Turite žinoti, kad net paprastos dovanėlės įteikimas ar 

pasiūlymas vyriausybės pareigūnui arba jo pavaišinimas gali būti neteisėtas. Papildomai 

dėl verslo dovanų konsultuokitės su Teisės skyriumi arba savo kontrolieriumi.

Skaitykite mūsų „PepsiCo“ dovanų nuostatus bei Kelionių ir pramogų nuostatus.

KOKIEMS SKYRIAMS AR FUNKCIJOMS TAIKOMA DOVANŲ 

DRAUDIMO POLITIKA?

Darbuotojai, dirbantys Verslo informacinių sprendimų (VIS) 

sektoriuje ir mūsų Pasaulinių pirkimų funkcijoje, savo sektoriuje 

ar funkcijoje turi laikytis dovanų draudimo politikos, kuria 

draudžiamos bet kokios rūšies dovanos, neatsižvelgiant į jų 

vertę. Visada pasitikslinkite su savo vadovu, skyriaus vadovu ar 

kontrolieriumi, kad sužinotumėte, ar Jūsų skyriui, funkcijai ar 

darbo grupei taikoma dovanų draudimo politika.

KOKIO TIPO DOVANOS PAPRASTAI LAIKOMOS 

SIMBOLINĖMIS?

Nedažnos ir pigesnės kaip 75 USD ar lygiavertės dovanos 

daugelyje šalių laikomos simbolinėmis dovanomis. Tai gali būti 

firminiai reklaminiai suvenyrai, pvz., marškinėliai ar kepuraitės, 

dovanojamos kaip geranoriškumo gestas mūsų prekių  

ženklams pristatyti.
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Mūsų darbo našumo tikslas

Atsakomybė prieš  
mūsų akcininkus
Mūsų tikslas
Elgimasis atsakingai ir skaidriai neatsiejamas 
nuo akcininkų vertybių apsaugos. Kiekvienas 
darbuotojas sukuria vertę akcininkams, 
pirmiausia paisydamas mūsų įmonės interesų, 
vesdamas tikslią verslo operacijų apskaitą ir 
saugodamas bei tinkamai naudodamas įmonės 
išteklius, informaciją ir nuosavybę.
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Q & A
Tikslūs verslo dokumentai
Jūsų verslo operacijų apskaita turi būti tiksli ir išsami.

„PepsiCo“ siekis kalbėti tiesą ir atvirai pabrėžia mūsų įsipareigojimą tiksliai vesti mūsų 

įmonės buhalteriją ir apskaitą. Verslo dokumentai, įskaitant finansines ataskaitas, sutartis 

ir susitarimus, visada turi būti tikslūs ir tiesiai perteikti faktus. Nesvarbu, kokio tipo yra 

dokumentas ir koks nereikšmingas jis gali pasirodyti, verslo operacijų apskaitoje esanti 

informacija visuomet turi būti teisinga ir išsami. Finansinė apskaita turi atspindėti visas 

finansinių sandorių ir įvykių sudedamąsias dalis. Taip pat ir visi Jūsų sandoriai, nesvarbu 

kokios būtų vertės, turi būti tinkamai įgalioti, įvykdyti ir užregistruoti.

Esate atsakingi už įprastu darbo metu savo tvarkomų verslo dokumentų tikslumą. 

Niekada neturėtumėte:

• Falsifikuoti, praleisti, klaidingai pateikti, pakeisti ar nuslėpti kokios nors informacijos ar 

kitaip iškraipyti faktus įmonės apskaitoje

• Skatinti ar leisti kam nors kitam netiksliai ir nesąžiningai tvarkyti mūsų apskaitą

Jei įmonės apskaitoje pastebite netikslumų arba mūsų vidaus kontrolės procesų 

nesilaikymą, turite nedelsdami pasisakyti ir pranešti apie tai.

Skaitykite Jūsų sektoriaus ar regiono Finansų nuostatas.

Viešinimas
Mūsų finansinės atskaitomybės įsipareigojimai remiasi tikslia „PepsiCo“ verslo 
operacijų apskaita.

Mūsų investuotojai ir plačioji visuomenė pasitiki mūsų įmone, o įstatymai mus 

įpareigoja tiksliai vesti verslo, pajamų ir finansinės būklės apskaitą. Informacija, kurią 

pateikiame viešais pranešimais, JAV Vertybinių popierių ir akcijų biržos komisijai ir kitoms 

vyriausybės agentūroms teikiama privalomoji informacija ir pranešimai visada turi būti 

išsami, sąžininga, tiksli, savalaikė ir suprantama.

Jei kuriuo nors aspektu dalyvaujate rengiant mūsų finansines ataskaitas arba pažymas, 

kuriomis remiantis jos rengiamos, visada turite laikytis mūsų finansinių nuostatų, mūsų 

vidaus kontrolės sistemos ir visuotinai pripažintų apskaitos principų.

Skaitykite mūsų Viešinimo nuostatus.

KAS LAIKOMA "VERSLO DOKUMENTAIS"?

"Verslo dokumentams" priskiriami visi dokumentai ar 

susirašinėjimas popieriuje ar elektronine forma, atsirandantys 

vykdant verslą. Tai apima pačią įvairiausią informaciją, pvz.: 

pristatymus, skaičialentes, darbo užmokesčio dokumentus, 

laiko korteles, lankomumo įrašus, teisinius susitarimus, 

informaciją vyriausybinių agentūrų bylose, inventoriaus įrašus, 

sąskaitas faktūras, pirkimo užsakymus, rinkos tyrimų apklausas, 

laboratorinius tyrimus, kokybės kontrolės tyrimus, kelionių ir 

išlaidų ataskaitas, kontrolės įrašus, transportavimo žurnalus, 

pavojingų medžiagų įrašus, nelaimingų atsitikimų pranešimus ir  

verslo planus.

Tikslios finansinės informacijos 
praktinis įgyvendinimas
Tiksli finansinė apskaita reiškia, kad niekada negalima:

• Nepakankamai įvertinti arba pervertinti žinomų arba 

apskaičiuotų pasyvų ar aktyvų

• Paankstinti arba atidėti išlaidas pažeidžiant visuotinai 

pripažintus apskaitos principus

• Tinkamai netvarkyti verslo sandėrių pagalbinių 

dokumentų

• Įvairiais būdais didinti arba mažinti ketvirtinius arba 

metinius prekybos rodiklius paankstinant arba atidedant 

siuntas arba specialiai parduodant didesnius kiekius nei 

reikia klientui.
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Dokumentų tvarkymas
Turite tvarkyti verslo dokumentus kaip numatyta pagal mūsų Dokumentų 
tvarkymo nuostatus.

Tokio dydžio įmonė kaip „PepsiCo“ kasdien parengia daugybę įrašų ir dokumentų. 

Mūsų verslo dokumentai, su kuriais dirbate, turi būti tvarkomi, laikomi ir naikinami 

laikantis visų teisėtų ir reglamentinių dokumentų saugojimo reikalavimų. Kad tinkamai 

tvarkytumėte savo verslo dokumentus, turite:

• Taikyti mūsų dokumentų tvarkymo nuostatus visiems dokumentams, byloms, 

elektroniniams įrašams ir el. laiškams

• Laikytis saugojimo laikotarpių, nurodytų Jūsų sektoriui, šaliai ar funkcijai Dokumentų 

saugojimo plane 

• Laikytis instrukcijų, pateiktų „teisėto sulaikymo“ pranešime apie  

dokumentų išsaugojimą

Jei turite konkrečių klausimų apie dokumentų išsaugojimo laikotarpį arba dėl teisėto 

sulaikymo pranešime nurodytų dokumentų, turite konsultuotis su Teisės skyriumi. Dėl 

teisėto sulaikymo pranešime nurodytų dokumentų sunaikinimo, net netyčia, mūsų 

įmonei ir Jums gali būti taikoma civilinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

Skaitykite savo sektoriaus ar regiono Dokumentų tvarkymo nuostatus ir Dokumentų 
saugojimo planus.

Auditas ir tyrimai
Auditui ir tyrimams būtinas visiškas Jūsų bendradarbiavimas.

Jums dirbant „PepsiCo“ Jūsų gali būti paprašyta dalyvauti atliekant auditą ar vidaus 

tyrimą, kuriuos atlieka mūsų vidaus auditoriai, išorės auditoriai, Pasaulinės atitikties ir 

etikos arba Teisės skyrius. Kai tai daroma, iš Jūsų tikimasi visiško bendradarbiavimo ir  

sąžiningų pasisakymų.

Taip pat galite gauti prašymą pateikti dokumentus arba susitikti su kontrolieriais ar 

teisininkais dėl vykdomo teisinio proceso ar vyriausybės tyrimo. Jei gaunate tokį 

prašymą, turite nedelsdami susisiekti su Teisės skyriumi pagalbos.

Mūsų pagrindinis principas

Kalbėti tiesą ir 

atvirai
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Q & A
Įmonės ištekliai
Turite pareigą saugoti „PepsiCo“ išteklius.

„PepsiCo“ pasitiki Jumis, kad naudositės įmonės ištekliais sąžiningai ir efektyviai. 

Ištekliams priskiriama fizinė nuosavybė, pvz., infrastruktūra, atsargos, įranga, mašinos, 

atsarginės dalys, žaliavų medžiagos, gatava produkcija, transporto priemonės ir įmonės 

lėšos. Juos taip pat sudaro nematerialus turtas, pvz., įmonės laikas, konfidenciali 

informacija, intelektinė nuosavybė ir informacinės sistemos. Įmonės ištekliais turite 

naudotis tik teisėtais verslo tikslais ir saugoti juos nuo vagystės, netekimo, sugadinimo ar 

naudojimo ne pagal paskirtį.

Įsipareigojimas saugoti įmonės lėšas yra ypač svarbus, jei turite įgaliojimus jas leisti, 

tvirtinti kelionių ir pramogų išlaidas arba tvarkote biudžetus ir sąskaitas. Visada privalote:

• Užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai naudojamos pagal nustatytą jų paskirtį

• Gauti reikiamą patvirtinimą prieš leisdami pinigus

• Tiksliai registruoti visas išlaidas

• Tikrinti, kad prašomos padengti išlaidos yra susijusios su verslu, tinkamai 

dokumentuotos ir atitinka mūsų nuostatus

Jei žinote, kad įmonės ištekliai naudojami ne pagal paskirtį, pasisakykite ir praneškite 

apie tai.

Skaitykite mūsų Kelionių ir pramogų nuostatus.

Sukčiavimas
Niekada neturite kompromituoti sąžiningumo ir dorumo užsiimdami sukčiavimu.

Netinkamu įmonės išteklių naudojimu ir sukčiavimu laikomas tyčinis informacijos 

slėpimas, keitimas, falsifikavimas ar praleidimas savo ar kitų naudai. Sukčiavimą gali 

motyvuoti galimybė gauti kažką vertingo (pvz., pasiekti darbo našumo tikslą ar gauti 

išmoką) arba išvengti neigiamų pasekmių (pvz., nuobaudos). Sukčiavimo pavyzdžiai:

• Gamybos rezultatų pakeitimas darbo našumo tikslams pasiekti

• Klaidingos medicininės informacijos pateikimas neįgalumo lengvatoms gauti

• Melagingas dirbto laiko nurodymas siekiant gauti didesnį atlyginimą arba išvengti 

nuobaudos už vėlavimą ar nebuvimą darbe

• Klaidingas duomenų apie produkcijos pardavimus ar dovanojimus pateikimas siekiant 

neleistinos kainos klientui

• Klaidingos informacijos nurodymas mūsų įmonės buhalterijoje ir apskaitoje

Taip pat turite vengti sudaryti sukčiavimo įspūdį. Pavyzdžiui, niekada neleiskite įmonės 

lėšų be tinkamo patvirtinimo. Taip pat niekada nesudarykite susitarimų mūsų įmonės 

vardu, jei tam nesate įgalioti.

KOKIE GALIMO ĮMONĖS IŠTEKLIŲ NETINKAMO NAUDOJIMO 

PAVYZDŽIAI?

Tai gali būti produkcijos ar žaliavų naudojimas savo reikmėms, 

savo išlaidų apmokėjimas įmonės kredito kortelėmis, įmonės 

transporto priemonių naudojimas neleistiniems savo kelionių 

poreikiams, nurašytos produkcijos ar atliekų perpardavimas 

savo asmeninei naudai arba turto pasisavinimas klastojimo ar 

grobstymo būdu. 
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Q & A
Konfidenciali informacija
Turite saugoti mūsų įmonės ir verslo partnerių konfidencialią informaciją.

Dirbdami įmonėje galite gauti konfidencialios, konkurenciškai jautrios ir (arba) 

nuosavybinės informacijos apie „PepsiCo“, jos klientus, tiekėjus ar verslo partnerius arba 

kitas trečiąsias šalis. Įmonės informaciją turite laikyti konfidencialia arba konkurenciškai 

jautria, nebent akivaizdu, kad „PepsiCo“ šią informaciją paviešino.

Visada imkitės pagrįstų ir būtinų atsargumo priemonių bet kokiai su „PepsiCo“ ar kita 

įmone susijusiai Jūsų turimai konfidencialiai informacijai apsaugoti. Neturite atskleisti 

jokios konfidencialios verslo informacijos ne „PepsiCo“ darbuotojams, net savo šeimos 

nariams, nebent toks atskleidimas:

• Tinkamai leidžiamas

• Susijęs su aiškiai apibrėžtu teisėtu verslo poreikiu

• Vykdomas pagal Teisės skyriaus patvirtintą rašytinį konfidencialumo susitarimą

Net mūsų įmonėje ir tarp bendradarbių turite dalytis konfidencialia informacija tik 

būtinais atvejais.

Skaitykite mūsų Verslo paslapčių nuostatus.

KOKIA VERSLO INFORMACIJA LAIKOMA 

"KONFIDENCIALIA"?

"Konfidencialiai informacijai" priskiriama nevieša informacija, 

kuri, ją netinkamai atskleidus, gali būti naudinga konkurentams 

arba žalinga „PepsiCo“, mūsų tiekėjams, klientams ar kitai trečiajai 

šaliai arba nulemti pagrįstą investuotojo sprendimą pirkti 

arba parduoti „PepsiCo“ ar mūsų verslo partnerių vertybinius 

popierius. Pavyzdžiui, "konfidencialia informacija" laikomi pelno 

duomenys, prognozės, verslo planai ir strategijos, reikšminga 

restruktūrizacija, galimi įsigijimai, formulės, kainodara, prekybos 

informacija, tyrimai, naujų produktų kūrimas, neatskleista 

rinkodaros ir reklaminė veikla, reikšmingi vadovybės 

pasikeitimai, auditoriaus pakeitimas arba auditoriaus ataskaitos 

atsiėmimas ir su „PepsiCo“ vertybiniais popieriais susiję įvykiai.
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Q & A
MANO DARBAS NESUSIJĘS SU AKCIJOMIS AR VERTYBINIAIS 

POPIERIAIS. AR MAN TAIKOMI PREKYBOS VERTYBINIAIS 

POPIERIAIS NAUDOJANTIS VIEŠAI NEATSKLEISTA 

INFORMACIJA DRAUDIMAI?

Taip, visi, kas žino konfidencialios ir svarbios informacijos, gali 

pažeisti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neat-

skleista informacija įstatymus, jeigu atskleistų svarbią neviešą 

informaciją trečiosioms šalims, kurios galėtų prekiauti vertybin-

iais popieriais remdamosi ta informacija, arba patys prekiautų 

remdamiesi ta informacija. Net paprastai šnekėdami su šeima 

ir draugais turite būti atidūs ir neatskleisti jokios mūsų įmonės 

konfidencialios informacijos.

Prekyba „PepsiCo“ vertybiniais popieriais 
bei transakcijos naudojantis viešai 
neatskleista informacija 
Galite pažeisti įstatymus, jei prekiausite vertybiniais popieriais naudodamiesi 
„viešai neatskleista informacija“.

Dirbdami savo darbą galite sužinoti tam tikros konfidencialios informacijos apie 

„PepsiCo“, jos klientus, tiekėjus ar verslo partnerius arba kitas trečiąsias šalis, kuri laikoma 

„svarbia nevieša informacija“. Informacija laikoma „svarbia nevieša informacija“, jeigu ji: 

• nėra paskelbta viešai ir 

• galimam investuotojui būtų svarbi priimant sprendimą pirkti ar parduoti tam tikrus 

vertybinius popierius 

Neturite atskleisti svarbios neviešos informacijos jokiems ne mūsų įmonės 

darbuotojams, įskaitant šeimos narius ir draugus. Konfidencialios „svarbios neviešos 

informacijos“ pavyzdžių pateikta skiltyje Konfidenciali informacija.

Neturite prekiauti „PepsiCo“ ar kitos su „PepsiCo“ susijusios įmonės vertybiniais popieriais, 

jeigu Jūs turite svarbios neviešos informacijos apie „PepsiCo“ ar tą įmonę.  Šis prekybos 

draudimas taikomas visiems sandoriams dėl „PepsiCo“ vertybinių popierių, įskaitant 

„PepsiCo“ vertybinių popierių pirkimą ar pardavimą, opcionų panaudojimą, apribotų 

akcijų pardavimą arba Jūsų investicijų į „PepsiCo“ didinimą ar mažinimą per Jūsų 401(k).

Be to, Jums draudžiama užsiimti veikla, kuri skirta išvengti ar kompensuoti bet kokį 

rinkos vertės „PepsiCo“ akcijų sumažėjimą (įskaitant finansines priemones, pvz., 

išankstinio apmokėjimo kintamąsias ateities sutartis, suvaržymus, mainų fondus ar 

nuosavo kapitalo apkeitimus arba skolintų vertybinių popierių pardavimus).  Taip pat 

negalite turėti „PepsiCo“ vertybinių popierių maržos sąskaitoje arba užstatyti „PepsiCo“ 

akcijų ar akcijų opcionų kaip garanto už paskolą ir pan.
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Q & A
Privatumas
Jei gaunate prieigą prie asmeninės informacijos, saugokite ją ir naudokite tik 
pagal gautą leidimą.  

Asmeninė informacija plačiąja prasme reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima 

identifikuoti arba kuri yra susijusi su identifikuojamu asmeniu. Jei gaunate prieigą prie 

tokio tipo informacijos arba sistemos, kuria tokie duomenys tvarkomi, turite laikytis 

galiojančios tokios informacijos apdorojimo politikos ir įstatymų. Privalote: 

• Prieiti, rinkti ir naudoti tik jums reikalingą asmeninę informaciją ir tik tą, kuriai turite 

leidimą dėl teisėtų savo verslo poreikių;

• Asmeninę informaciją atskleisti galite tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą 

verslo priežastį sužinoti tą informaciją, įsipareigojusiems ją saugoti;

• Saugiai laikyti, perduoti ir sunaikinti asmeninę informaciją pagal taikomą politiką ir 

įstatymus, ir

• Nedelsiant pranešti apie įvykusius ar galimus mūsų asmeninės informacijos poli-

tikos pažeidimus vietos Teisės skyriui, Visuotinės politikos biurui ar naudojant liniją 

„Pasisakykite“.

Mūsų privatumo principai nustato vienodą pagrindą informacijos rinkimo, tvarkymo 

ir naudojimo praktikoms. Be to, „PepsiCo“ įsipareigoja laikytis galiojančių privatumo 

įstatymų savo veiklos šalyse, įskaitant įstatymus dėl tam tikros informacijos perdavimo 

kitoms valstybėms. Jei turite daugiau klausimų arba manote, kad turėsite perduoti 

surinktą asmeninę informaciją į kitą šalį, kreipkitės į Teisės skyrių.

Skaitykite mūsų Visuotinį privatumo pranešimą darbuotojams bei visas vietines 
privatumo politikas, galiojančias jūsų sektoriuje / regione / šalyje arba taikomas jūsų 
pareigoms.

Išorės ryšiai
Neturite teisės kalbėti mūsų įmonės vardu.

Jeigu į Jus kreipiamasi ir prašoma aptarti įmonės verslą su kokiais nors spaudos 

atstovais, investuotojais ar rinkos analitikais, neteikite jokios informacijos. Vietoj to turite 

mandagiai informuoti, kad nesate įgaliotas šnekėti ta tema, ir nurodykite kreiptis į 

atstovus spaudai, paskirtus Jūsų sektoriui ar regionui skirtuose mūsų Žiniasklaidos, viešo 

kalbėjimo ir publikavimo nuostatuose arba mūsų Viešinimo nuostatuose.

Taip pat ir naudodamiesi socialine žiniasklaida turite visada aiškiai pasakyti, kad 

nekalbate įmonės vardu. Visada turite:

• Nurodyti, kad Jūsų skelbiama medžiaga ir nuomonė yra Jūsų asmeninė, o ne įmonės

• Imtis visų galimų atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte, jos neatskleisite jokios 

konfidencialios informacijos apie „PepsiCo“

• Susilaikyti nuo bet kokių „PepsiCo“ ar trečiųjų šalių logotipų ar prekių ženklų 

naudojimo be išankstinio raštiško  leidimo

Skaitykite mūsų Žiniasklaidos, viešo kalbėjimo ir publikavimo nuostatus, Viešinimo 
nuostatus ir Socialinės žiniasklaidos nuostatus.

KOKIĄ ASMENINĘ INFORMACIJĄ „PEPSICO“ RENKA IR 

PRIVALO APSAUGOTI? 

„PepsiCo“ gali rinkti asmeninę informaciją apie savo darbuoto-

jus, Direktorių tarybos narius, vartotojus, tiekėjus, rangovus, 

klientus ir akcininkus. Tokia informacija iki saugaus jos sunaiki-

nimo turi būti nuolat saugoma. Tokios informacijos pavyzdžiai 

yra kontaktinė informacija, pvz., gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeriai, el. pašto adresai, valstybės paskirti identifi-

kavimo numeriai, finansinė informacija, pvz., banko informacija, 

atlyginimai ir kompensacijos, įdarbinimo duomenys, pvz., 

veiklos rezultatai, premijos, nedarbingumas. 

KOKS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS NAUDOJIMAS 

PAŽEIDŽIA MŪSŲ NUOSTATUS?

Naudodamiesi socialine žiniasklaida ne darbe, darbe ar ryšium 

su savo darbu, niekada negalite skelbti mūsų infrastruktūros 

nuotraukų, atvaizdų, vaizdo ar garso įrašų; niekada be leidimo 

nenaudokite „PepsiCo“ logotipų, prekių ženklų ar autoriaus 

teisėmis apsaugotos medžiagos; niekada neatstovaukite mūsų 

įmonei ir nesudarykite įspūdžio, kad Jūsų išreikštas požiūris 

atitinka įmonės nuomonę.
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Informacijos saugumo  
praktinis įgyvendinimas
Siekiant apsaugoti mūsų informacines sistemas, niekada 

negalite:

• Niekam atskleisti savo „PepsiCo“ sistemų slaptažodžių

• Palikti nešiojamuosius kompiuterius ar kitus mobiliuosius 

įrenginius be priežiūros keliaudami arba vietose, kuriose jie 

gali būti pavogti 

• Į „PepsiCo“ kompiuterius siųstis neleistiną arba 

nelicencijuotą programinę įrangą 

Jei įtariate duomenų pažeidimą arba sužinote apie bet kokią 

situaciją, kurioje galėjo būti pakenkta duomenims, įskaitant 

nešiojamojo kompiuterio arba rankinio įrenginio pametimą 

ar vagystę, nedelsdami praneškite apie tai savo vietos 

techninės pagalbos grupei arba Pagalbos tarnybai.

Intelektinė nuosavybė
Visada tinkamai naudokite mūsų prekių ženklus ir kitą intelektinę nuosavybę.

Mūsų intelektinė nuosavybė yra neįkainojamas turtas, kurį būtina visada saugoti. 

Intelektinei nuosavybei priskiriami mūsų prekių ženklai, firminiai pavadinimai, pakuotės 

dizainas, logotipai, autorių teisės, išradimai, patentai ir verslo paslaptys. Niekada 

neturėtumėte leisti trečiajai šaliai naudoti mūsų prekių ženklų ar kitos intelektinės 

nuosavybės be tinkamo leidimo ir licencijos sutarties, kuriuos patvirtino Teisės skyrius. 

Be to, mūsų prekių ženklų negalima naudoti žeminančiu, šmeižikišku ar kitaip  

užgauliu būdu.

Mūsų intelektinei nuosavybei priskiriami ir darbuotojų darbo produktai. Kadangi esate 

įmonės darbuotojas, bet koks darbas, kurį visiškai ar iš dalies sukuriate vykdydami savo 

pareigas ir (arba) naudodamiesi įmonės laiku, ištekliais ar informacija, priklauso „PepsiCo“. 

Pavyzdžiui, išradimai, idėjos, atradimai, patobulinimai, meno kūriniai, procesai, dizainas, 

programinė įranga ar bet kokia kita medžiaga, kurią padėjote sukurti dirbdami savo 

darbą mūsų įmonei, priklauso „PepsiCo“. Turite nedelsdami atskleisti bet kokį išradimą, 

susijusį su mūsų verslu, kad jam būtų suteikta tokia pati apsauga kaip kitai mūsų įmonės 

intelektinei nuosavybei.

El. paštas, internetas ir informacinės 
sistemos
Turite atsakingai naudotis įmonės el. pašto ir interneto paskyromis ir ginti mūsų 
informacinių sistemų saugumą.

Mūsų informacinių technologijų sistemos yra vienas pagrindinių mūsų verslo veiklos 

komponentų ir teikiamos leidžiamais verslo tikslais. Turite naudoti šias sistemas 

laikydamiesi mūsų Informacijos saugumo nuostatų ir Priimtino naudojimo standartų. 

Galite kartais su saiku pasinaudoti telefonu, el. paštu ir internetu asmeniniais tikslais,  

jei tai:

• Nesueikvoja daug laiko ar išteklių

• Nemažina Jūsų ar kitų darbo našumo

• Nesusiję su neteisėta, atvirai lytiška, diskriminacine ar kitokia netinkama medžiaga

• Nesusiję su išorės verslo interesais

• Nepažeidžia mūsų Kodekso ar kitų įmonės nuostatų

Nors paprastai mes nekontroliuojame, kaip mūsų darbuotojai naudojasi mūsų 

informacinėmis sistemomis, „PepsiCo“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo stebėti, 

registruoti, atskleisti, audituoti ir trinti darbuotojo veiklos turinį naudojantis įmonės 

el. paštu, telefonu, balso paštu, internetu ir kitomis sistemomis, kiek tai leidžia vietos 

įstatymai.

Skaitykite mūsų Informacijos saugumo nuostatus, Priimtino interneto naudojimo 
standartus ir Priimtino elektroninio pašto naudojimo standartus.
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Pasaulinės atitikties ir etikos skyrius
Galite bet kada kreiptis į Pasaulinės atitikties ir etikos skyrių su klausimais.

• Bendraisiais klausimais rašykite PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com 

• Klausimais apie mūsų mokymo programas rašykite  

PepsiCoComplianceTraining@pepsico.com
• Klausimais dėl interesų konflikto rašykite ir pranešimus siųskite 

PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com
• Galite siųsti laiškus paprastu paštu, adresu: Global Compliance and Ethics Department,  

PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577

• Galite kreiptis į mus faksu 914-249-8086

Mūsų darbo našumo tikslas

Mūsų Kodekso 
administravimas
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Pažeidimų nagrinėjimas
„PepsiCo“ rimtai vertina visus pranešimus apie netinkamą elgesį.

Visi pranešimai apie įtariamą mūsų Kodekso ar įstatymų pažeidimą bus rimtai vertinami 

ir nedelsiant išnagrinėti. Kai reikės, Pasaulinės atitikties ir etikos skyrius paskirs tyrėją (-us) 

visiems tariamiems Kodekso pažeidimams, apie kuriuos pranešta, išnagrinėti.  

Tyrėjas (-ai):

• Objektyviai nustatys faktus apklausdamas (-i) arba patikrindamas (-i) dokumentus

• Kreipsis į darbuotojus, kurie gali žinoti apie tariamą (-us) įvykį (-ius)

• Kai reikės, rekomenduos taisomuosius veiksmus ir (arba) drausmines nuobaudas

Laikydamasi taikomų įstatymų „PepsiCo“ siekia:

• Ginti susijusių asmenų konfidencialumą, kiek tai įmanoma

• Informuoti darbuotoją apie jam (jai) iškeltus kaltinimus tokiu metu, kad nebūtų 

pakenkta vykstančiam tyrimui 

• Kai leidžiama, leisti darbuotojams peržiūrėti ir pataisyti praneštą informaciją

Jei prašoma, Jūs turite visiškai bendradarbiauti atliekant apklausą ar tyrimą.

Drausminiai veiksmai
Jeigu pažeisite mūsų Kodeksą, įmonė imsis atitinkamų drausminių veiksmų.

Vykdydami verslą „PepsiCo“ vardu turite laikytis Kodekso bei mūsų nuostatų ir įstatymų – 

tai yra įdarbinimo sąlyga. Pažeidus Kodeksą, mūsų nuostatus ar įstatymą, gali  

būti taikoma:

• Drausminės nuobaudos iki darbo sutarties nutraukimo, atsižvelgiant į Kodekso 

pažeidimo pobūdį ir sunkumą 

• Įstatymų pažeidimo atveju valstybinė institucija arba teismas gali skirti civilines ir (arba) 

baudžiamąsias nuobaudas 
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Mūsų Kodeksas – tai ne sutartis
Mūsų Kodeksas – tai ne sutartis. Jis nesuteikia jokių specialių įdarbinimo teisių ir 

negarantuoja įdarbinimo tam tikram laikotarpiui.

Mūsų Kodekso išleidimas ir jo papildymas
Už Kodekso patvirtinimą ir išleidimą atsakinga mūsų įmonės Direktorių valdyba. Šis 

Kodeksas įsigalioja nuo 2012 m. spalio 1 d. su pataisomis, atliktomis iki 2015 m. spalio 

1 d. Mūsų Kodeksą reguliariai persvarsto Pasaulinės atitikties ir etikos bei Teisės skyriai, 

kad nustatytų, ar jo nereikia pakeisti dėl įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimų ar mūsų 

verslo arba verslo aplinkos pokyčių. Visus mūsų Kodekso pakeitimus turi patvirtinti 

Direktorių valdyba.

Patvirtinimas
„PepsiCo“ kiekvienais metais išplatina Elgesio kodeksą savo darbuotojams ir rengia 

kasmetinius internetinius Elgesio kodekso mokymus etatiniams darbuotojams, kurie 

turi interneto ir el. pašto prieigą. Mokymus internetu vedantys darbuotojai ir Direktorių 

valdyba turi patvirtinti, kad jie perskaitė ir supranta mūsų Kodeksą. Jie taip pat turi 

sertifikuoti, kad laikosi mūsų Kodekso, ir atskleisti visus galimus interesų konfliktus ar 

kokias nors kitas galimas Kodekso laikymosi išlygas. Sertifikavimo proceso neatlikimas 

gali būti Kodekso pažeidimas ir įmonės nuožiūra Jums gali būti taikomos drausminės 

nuobaudos ir (arba) tai gali atsiliepti Jūsų darbo našumo charakteristikoms, kiek tai 

leidžia įstatymai. Jokiomis aplinkybėmis mūsų Kodekso neskaitymas, patvirtinimo 

nepasirašymas ar nesertifikavimas internetu neatleidžia Jūsų nuo įsipareigojimo  

jo laikytis.

Atsakomybės atsisakymo viešinimas
Bet kokį mūsų Kodekso laikymosi atsisakymą turi iš anksto raštu patvirtinti vyriausiasis 

Atitikties ir etikos pareigūnas arba, tam tikromis aplinkybėmis, Direktorių valdyba 

ar jos komitetas. Jei reikalaujama pagal taikomus įstatymus, atsisakymai nedelsiant 

paviešinami, kaip reikalaujama pagal taikomą įstatymą. 
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Kon�dencialu. Nemokama. Visą parą.

Pasisa-
kykite!

Kiekvienas „PepsiCo“ darbuotojas 
yra atsakingas už etišką elgesį ir 
mūsų Elgesio kodekso laikymąsi. 
Jei pamatote ar išgirstate ką nors, 
kas Jūsų manymu yra neteisėta arba 
pažeidžia mūsų elgesio Kodeksą 
. . . Pasisakykite! 

Praneškite apie nuogąstavimus savo 
vadovui, Žmogiškųjų išteklių vadovui arba 
per liniją „Pasisakykite“. Naudodamiesi 
„Pasisakykite“ liksite anonimu, jei to 
panorėsite.

Naudokitės linija „Pasisakykite“,  
kad praneštumėte apie:
• Finansinių įrašų netikslumus
• Apskaitos ir audito trūkumus 
• Kyšininkavimą, korupciją ar  
 neteisėtas išmokas
• Nusikalstamą elgesį ir  
 įstatymų pažeidimus
• Diskriminaciją ir priekabiavimą
• Produkcijos kokybės problemas
• Pavojus saugai ir aplinkai
• Interesų konfliktus
• Vagystę ar klastojimą
• Smurtą darbo vietoje

„PepsiCo“ nuostatai saugo darbuotojus, 
kurie gera valia iškelia problemas,  
nuo kerštavimo.

Kreipkitės į „Pasisakykite“ telefonu arba 
internetu. Telefono numeriai nurodyti 
„Pasisakykite“ telefonų sąraše pateiktame 
www.pepisco.com, arba kreipkitės į 
„Pasisakykite“ interneto liniją adresu  
www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp.

„Pasisakykite" telefonų numeriai gali 
pasikeisti be išankstinio pranešimo. 
Naujausią informaciją galite rasti  
www.pepsico.com.

Dėl vietos privatumo įstatymų kai kuriose šalyse ir 
Europos Sąjungos regione, linijoje „Pasisakykite“ gali 
būti leidžiami tik tam tikro tipo skambučiai, pvz., skirti 
apskaitos, finansų, audito ir kyšininkavimo klausimams. 
Tose šalyse, norėdami pranešti apie kitus dalykus, 
kreipkitės į savo Žmogiškųjų išteklių vadovą.
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PepsiCo, Inc.  
700 Anderson Hill Road  
Purchase, NY 10577

www.pepsico.com

© 2012-2014 PepsiCo, Inc.

„PepsiCo“ Pasauliniame elgesio kodekse yra daug vertingų prekių 
ženklų, priklausančių ir (arba) naudojamų „PepsiCo“ ir jos pavaldžiųjų 
įmonių bei filialų, kad išskirtų puikią savo produktų ir paslaugų 
kokybę. Visi čia matomi prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų 
nuosavybė.

Elgesio kodekse pateiktos nuotraukos ir (arba) atvaizdai gali skirtis 
nuo esamų logotipų, ženklų, uniformų ar personalo ir neturi būti 
atkuriami jokiose kitose žiniasklaidos priemonėse ar publikacijose. 
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