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1. ÚVOD
1.1. PREDSLOV
IBSA Institut Biochimique AG je súkromná farmaceutická spoločnosť založená v roku 1945 skupinou
švajčiarskych biológov. IBSA, ktorá ma sídlo v Lugane vo Švajčiarsku, začala svoje aktivity na
národnej úrovni, no rýchlo sa z nej stala globálne konsolidovaná skupina (ďalej len "Skupina" alebo
"Skupina IBSA").
Poslanie Spoločností Skupiny IBSA je navrhovať a vyvíjať riešenia, ktoré vyhovujú potrebám
spotrebiteľov, a zároveň zlepšujú bezpečnosť a efektívnosť ich produktov určených na prevenciu a
liečbu určitých ochorení a následne na zlepšenie zdravia a kvality života ľudí.
Spoločnosti, ktoré tvoria Skupinu, vykonávajú svoje činnosti v súlade so zásadami uvedenými v
tomto Etickom kódexe Skupiny (ďalej len "Etický kódex") vo viere, že rešpektovanie zákonov a
zakotvených zásad a hodnôt sú základné podmienky prevádzky spoločnosti.
Skupina, ktorá sa zaviazala k neustálej snahe o excelentnosť pri vykonávaní svojich obchodných
činností, sa rozhodla v tomto dokumente stanoviť niekoľko etických zásad a pravidiel správania za
účelom zabezpečenia, že jej prevádzky sú riadené rešpektovaním obchodnej etiky v rámci
obchodnej kultúry, pri ktorých sa súlad so zákonom a zásadou zákonnosti považujú za základné
podmienky, a taktiež ochrániť svoj obraz a dobré meno na trhu.
Prostredníctvom tohto Etického kódexu je zámerom Skupiny IBSA stanoviť a rozšíriť hodnoty a
zásady spravodlivosti, lojálnosti, poctivosti a transparentnosti ako základných prvkov správania sa
orgánov spoločnosti, zamestnancov a všetkých, ktorí pracujú na dosiahnutí cieľov Spoločností
Skupiny. Správanie v rozpore s týmito zásadami nebude za žiadnych okolnosti ospravedlnené, a to
ani v prípade, ak sa vykonáva so zámerom konať v záujme Spoločnosti a/alebo získať pre ňu
prospech.

1.2. ETIKA SKUPINY IBSA
Etika významne prispieva k efektívnosti kontrolných politík a systémov a ovplyvňuje správanie ľudí
pracujúcich v Skupine.
Podniková kultúra zameraná na šírenie a zdieľanie etických hodnôt pomáha rozvoju Spoločností v
Skupine a podporuje ho.
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Tento Etický kódex nemusí zahŕňať všetky situácie, ktoré môžu nastať, avšak hodnoty, na ktorých
sa zakladajú všeobecné zásady uvedené nižšie, sa musia považovať za základ prijatia eticky
správneho správania.
Skupina IBSA výslovne dodržiava ustanovenia súčasných národných etických kódexov a
ustanovenia príslušných smerníc pre farmaceutický priemysel stanovených v jednotlivých národných
scénach, v ktorých pôsobí.

1.3. PRÍJEMCOVIA A OBLASTI UPLATNENIA
Ustanovenia tohto Etického kódexu platia bez výnimky pre zamestnancov Spoločností Skupiny IBSA
a pre všetkých, ktorí sa usilujú o dosiahnutie svojich cieľov, ako sú akcionári, zástupcovia spoločností
(riaditelia, členovia orgánov spoločnosti, manažéri atď.) a externí partneri, ako aj pre všetky tretie
strany, ktoré vstupujú do vzťahov so Spoločnosťami (dodávatelia, konzultanti v akejkoľvek podobe,
makléri, agenti, klienti atď.). Tieto osoby ako celok preto predstavujú Príjemcov tohto Kódexu (ďalej
len „Príjemcovia“).
Od týchto osôb sa preto vyžaduje, aby poznali a dodržiavali obsah Etického kódexu a aby v rámci
svojich oblastí zodpovednosti prispievali k jeho vykonávaniu a šíreniu zásad v ňom stanovených.
Pravidlá uvedené v Etickom kódexe sprevádzajú správanie, ktoré sú Príjemcovia povinní dodržiavať
podľa občianskeho, trestného alebo správneho práva, platných predpisov a povinností
ustanovených v kolektívnych zmluvách, a najmä v dôsledku ich vzťahov so Spoločnosťami, ktoré
prijímajú tento Etický kódex.
Všetky realizované činnosti, operácie a rokovania a konanie príjemcov tohto Kódexu pri výkone
svojej práce je vo všeobecnosti založené na maximálnej spravodlivosti z hľadiska riadenia, úplnosti
a transparentnosti informácií, zákonnosti z formálneho aj vecného hľadiska, a jasnosti a presnosti
účtovných záznamov v súlade s platnými predpismi a internými postupmi.
Tento Kódex sa uplatňuje na všetky národné jurisdikcie, v ktorých Skupina pôsobí, pričom
zohľadňuje všetky osobitné miestne kultúrne, sociálne, regulačné a ekonomické rozdiely v súlade
so základnými zásadami zakotvenými v Kódexe.
Všetky spoločnosti Skupiny sú povinné prijať Etický kódex uznesením prijatým ich príslušnými
predstavenstvami (alebo príslušným vrcholovým riadiacim subjektom, ak vedenie konkrétnej
spoločnosti nezahŕňa takéto predstavenstvo).
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Odo dňa prijatia tohto dokumentu bude záväzok dodržiavať jeho hlavné zásady tretími stranami,
ktoré konajú v mene Spoločností Skupiny alebo pre nich, ustanovený osobitnými zmluvnými
doložkami, ktoré tretia strana schváli.

1.4. ŠÍRENIE
Skupina IBSA sa zaväzuje, že bude podporovať komunikovanie tohto Etického kódexu tým
najvhodnejším spôsobom pre všetkých príjemcov a že bude realizovať osobitné školiace programy,
aby ich správanie pri výkone profesionálnych a pracovných činností bolo v súlade s Kódexom.
Novoprijatým zamestnancom sa po pridaní k subjektom, pre ktoré pracujú, poskytne kópia Etického
kódexu.
Etický kódex sa tiež najvhodnejším spôsobom poskytne všetkým osobám, s ktorými skupina IBSA
obchoduje, a je k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám na internetovej stránke Skupiny na
nasledujúcej adrese www.ibsagroup.com.
Skupina sa tiež zaväzuje poskytnúť všetky možné informačné prostriedky a objasnenia týkajúce sa
výkladu a vykonávania pravidiel obsiahnutých v Etickom kódexe.
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2. HODNOTY A ETICKÉ ZÁSADY
Príjemcovia tohto Etického kódexu musia v rozsahu svojej zodpovednosti dodržiavať etické zásady
uvedené ďalej v tomto dokumente, ktoré predstavujú nepretržitý referenčný rámec pri vykonávaní
činností pre spoločnosti Skupiny.

2.1. ZODPOVEDNOSŤ A DODRŽIAVANIE ZÁKONOV
Skupina IBSA podniká v súlade s právnymi ustanoveniami, profesionálnou etikou a internými
predpismi. Za žiadnych okolností nie je možné sledovať alebo dosahovať záujmy Spoločností
Skupiny v rozpore so zákonom alebo etickými zásadami.

2.2. PREDCHÁDZANIE KORUPCII A BOJ PROTI NEJ
Pri vykonávaní svojich obchodných činností sa Skupina IBSA zaviazala bojovať proti korupcii a
predchádzať riziku nezákonných praktík na všetkých úrovniach a vo všetkých geografických
oblastiach.
To sa dosiahne šírením a presadzovaním etických hodnôt a zásad, ustanovením pravidiel správania
a účinným zavádzaním kontrolných procesov v súlade s požiadavkami stanovenými v
Protikorupčných usmerneniach Skupiny a príslušných nariadeniach a osvedčených postupoch.
Skupina IBSA nepovoľuje nezákonné a/alebo kolúzne postupy alebo správanie, nezákonné platby,
pokusy o úplatky alebo zvýhodňovanie s cieľom získať alebo udržať obchod alebo zabezpečiť
nespravodlivú výhodu v súvislosti so svojimi obchodnými činnosťami.

2.3. TRANSPARENTNOSŤ
Vo svojich vzťahoch so zmluvnými stranami sa Skupina IBSA zaväzuje poskytovať včasné, úplné a
transparentné informácie, ktoré im umožnia prijímať informované a nezávislé rozhodnutia týkajúce
sa ich obchodovania so Skupinou.

2.4. NESTRANNOSŤ
Vo vzťahoch so svojimi pracovníkmi a so všetkými svojimi zmluvnými stranami sa Skupina IBSA
vyhýba akejkoľvek diskriminácii založenej na veku, pohlaví a sexuálnych návykoch, rasovom
pôvode, politických názoroch, náboženskom presvedčení a zdravotnom stave zúčastnených strán.
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2.5. PROFESIONALITA
Skupina IBSA chráni profesionalitu ako základnú hodnotu pre svoj rast a úspech na národných a
medzinárodných trhoch. Preto je vykonávanie obchodných činností založené na kritériách
profesionality, odhodlania a svedomitosti primerane k povahe úloh a zodpovedností zverených
každej osobe.

2.6. SPRAVODLIVÁ HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Skupina IBSA uznáva hodnotu slobodnej, otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže a zdrží sa
nezákonných dohôd, obťažovania alebo nenáležitého konania alebo zneužívania postavenia.

2.7. POSILNENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Skupina IBSA sa zaviazala zvyšovať odborné zručnosti svojich zamestnancov a poskytuje im
príslušné nástroje na školenie a profesionálny rast a rovnaké príležitosti na rozvoj.
Skupina IBSA presadzuje kultúrnu integráciu a popiera akýkoľvek prejav rasizmu. Spoločnosti
Skupiny neuľahčujú zamestnanie personálu, ktorí nie je v dobrom postavení, ani nevytvárajú žiadny
druh pracovného vzťahu alebo formy spolupráce s osobami bez riadneho povolenia na pobyt, ani
nevyužívajú spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na nepravidelnú prácu alebo v rozpore s pracovnými
normami všeobecne uplatňovanými alebo stanovenými medzinárodnými predpismi.
Pri výberových konaniach zamestnancov a v medziach dostupných informácií vykonáva Skupina
nevyhnutné kontroly, aby nedošlo k zvýhodňovaniu, rodinkárstvu alebo iným formám záštity.
Skupina IBSA chráni integritu svojich zamestnancov, zaručuje pracovné podmienky, ktoré
rešpektujú dôstojnosť jednotlivca a všeobecne uznávané ľudské a pracovné práva, chráni
pracovníkov pred akýmikoľvek činmi fyzického násilia, psychologického násilia alebo mobbingu a
bojuje proti akémukoľvek prístupu alebo správaniu, ktoré je diskriminačné alebo škodlivé pre
jednotlivca, ako aj pre jeho presvedčenia a sklony.
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2.8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pre Skupinu je fyzická a morálna integrita jej pracovníkov kľúčovou hodnotou a zaväzuje sa
poskytovať pracovné podmienky, ktoré rešpektujú dôstojnosť jednotlivca a bezpečné a zdravé
pracovné prostredie.
Všetci Príjemcovia sa vyzývajú, aby preventívne posudzovali a riadili riziká a aktívne prijímali
príslušné opatrenia na predchádzanie nebezpečným situáciám a správaniu, ktoré prispievajú k
zachovaniu zdravého a bezpečného pracovného prostredia a zaručujú bezpečnosť svojich kolegov
a spolupracovníkov.
Za týmto účelom všetky spoločnosti Skupiny IBSA presadzujú neustále zlepšovanie politík v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, definovaním vhodných metód merania na ich systematické
posudzovanie a identifikovaním najlepších a najefektívnejších bezpečnostných noriem, ktoré sú k
dispozícii a sú použiteľné pre činnosti spoločnosti na základe konsolidovaných vedeckých a
technologických znalostí.
Skupina IBSA sa zaväzuje šíriť a podporovať kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
zabezpečiť, aby sa celý personál zapájal do informačných a školiacich aktivít. Všetci zamestnanci,
bez ohľadu na ich úlohu, sa vyzývajú, aby prispievali k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
aktívnou účasťou na riadení týchto aspektov.

2.9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Skupina IBSA považuje životné prostredie za primárne aktívum a svoje aktivity zameriava na
zabezpečenie najlepšej možnej rovnováhy medzi obchodnými iniciatívami a environmentálnymi
potrebami v súlade so zákonom, ale aj s ohľadom na trvalo udržateľné využívanie prírodných
zdrojov.
Za účelom ochrany životného prostredia v rámci všetkých obchodných činností podporuje Skupina
využívanie výrobných procesov, technológií a materiálov, ktoré umožňujú znižovanie spotreby
energie a zabraňujú alebo obmedzujú dopad podnikových aktivít na znečisťovanie, emisie do
ovzdušia, produkciu odpadu a nepríjemnosti pre miestnu komunitu.

2.10.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA SÚKROMIA

Získavanie a spracúvanie, ako aj uchovávanie informácií a osobných údajov zamestnancov a iných
osôb, ku ktorým majú Spoločnosti Skupiny prístup, sa vykonáva v súlade s konkrétnymi postupmi
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zameranými na zabezpečenie nezverejnenia údajov neoprávneným osobám a/alebo subjekty.
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V súlade s právnymi predpismi zaručuje Skupina IBSA dôvernosť informácií, ktoré má k dispozícii,
a zakazuje svojim zamestnancom používať dôverné informácie na účely, ktoré nie sú spojené
výlučne s výkonom jej obchodnej činnosti.
Konkrétne zamestnanci alebo dodávatelia, ktorí sa dozvedia o informáciách, ktoré nie sú verejne
dostupné, musia byť pri používaní týchto informácií maximálne obozretní a opatrní, aby sa zabránilo
ich zverejneniu neoprávneným osobám v spoločnosti i mimo nej.
Dôverné informácie okrem iného zahŕňajú: technické informácie týkajúce sa výrobkov a postupov;
nákupné programy; stratégie nákladov, cien, marketingu alebo služieb; správy o výnosoch; a ďalšie
neverejné finančné správy.
Informácie týkajúce sa vedeckého a technologického výskumu sa môžu vymieňať s univerzitami,
verejnými a súkromnými výskumnými ústavmi alebo nemocnicami po vypracovaní nástrojov na
ochranu priemyselného vlastníctva v súlade s postupmi spoločnosti a zavedení vhodných
prostriedkov na ochranu dôverných údajov.

2.11.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Každá Spoločnosť Skupiny IBSA vykonáva obchodnú činnosť s prihliadnutím na potreby
komunity, v ktorej pôsobí, a prispieva k jej hospodárskemu, spoločenskému a kultúrnemu
rozvoju.

2.12.

REŠPEKTOVANIE PRIEMYSELNÉHO A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Skupina IBSA podporuje výskum a inovácie svojich zamestnancov, každý v rámci svojich funkcií a
zodpovedností.né vlastníctvo práv tretích osôb a zdržať sa ich neoprávneného použitia. Duševné
vlastníctvo vytvorené touto činnosťou je pre Skupinu základným aktívom.
Všetci zamestnanci sú povinní zabezpečiť dôvernosť všetkého, čo predstavuje priemyselné a
duševné vlastníctvo Skupiny, vrátane technických informácií, zmluvných dokumentov, know-how
(vrátane informácií, vedomostí a údajov získaných alebo spracovaných pri výkone svojich
povinností) a patentov a ochranných známok.
Rovnako musia rešpektovať legitímne práva na priemyselné a duševné vlastníctvo tretích osôb a
zdržať sa ich neoprávneného použitia.
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2.13

REŠPEKTOVANIE ŠPORTOVEJ ETIKY

Skupina IBSA podporuje správanie v súlade s duchom spravodlivej a zdravej súťaže a zaručuje, že
produkty používané pri športových aktivitách neobsahujú látky, ktoré môžu ovplyvniť vytrvalosť a
výkonnosť športovcov, pri plnom rešpektovaní poslania spoločnosti chrániť zdravie jednotlivcov.
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3. NORMY SPRÁVANIA
Počas svojej profesionálnej činnosti musia zamestnanci Spoločností Skupiny IBSA dôsledne
dodržiavať zákony a nariadenia platné vo všetkých krajinách, v ktorých Skupina pôsobí, ako aj
ustanovenia uvedené v tomto dokumente a interných predpisoch.
Zamestnanci musia konať spôsobom vyžadovaným právnymi predpismi platnými pre činnosti
vykonávané Skupinou a nevedomosť o týchto zákonoch ich nezbavuje zodpovednosti.
Nasledujúci zoznam sa nepovažuje za úplný zoznam správania, ktoré je potrebné uplatňovať, ani
nepridáva nič k platným zákonom a predpisom. Má sa však použiť ako odkaz na niektoré z
najdôležitejších prvkov v oblasti činnosti Skupiny.
Záväzky uvedené v tomto Etickom kódexe musia dodržiavať tiež sprostredkovatelia, obchodní
zástupcovia a konzultanti, ktorí vykonávajú významné a nepretržité činnosti v rámci Spoločností
Skupiny a v ich mene, a musia byť o nich informované ďalšie zúčastnené strany.
Sledovanie záujmov alebo výhod Spoločností Skupiny nesmie za žiadnych okolností ospravedlňovať
nečestné konanie alebo konanie, ktoré nie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

3.1. OBCHODNÉ DOHODY
Pri vykonávaní svojej obchodnej činnosti zaisťuje Skupina IBSA spravodlivé zaobchádzanie so
svojimi zákazníkmi. Zaisťuje tiež spravodlivosť, transparentnosť a jasnosť v obchodných
rokovaniach a pri preberaní zmluvných záväzkov, ako aj správne a presné plnenie ustanovení zmlúv.
Všetky operácie a transakcie musia byť legitímne, správne autorizované, zaznamenané, overiteľné
a v súlade s cieľmi Spoločností Skupiny. Najmä musí byť vždy možné overiť proces rozhodovania a
oprávnenia a následný postup operácie alebo transakcie.
Pri riadení obchodných vzťahov s verejnými a súkromnými orgánmi Spoločnosti Skupiny nebudú
reagovať ani podporovať žiadosti zamerané na získanie dôverných informácií chránených platnou
legislatívou. Akýkoľvek čin zameraný na čo i len potenciálne navádzanie klientov alebo ich zástupcov
na vykonávanie činností, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi, alebo na opomenutie náležitých
činností, je zakázaný.

3.2. VZŤAHY S DODÁVATEĽMI A OBCHODNÝMI PARTNERMI
Skupina IBSA zaisťuje, že žiadnemu oprávnenému potenciálnemu dodávateľovi alebo partnerovi
nebude zabránené súťažiť o ponúkanie svojich produktov alebo služieb.
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Skupina sa pri výbere strategických dodávateľov a partnerov neriadi iba ekonomickými kritériami,
ale náležite zohľadňuje aj technické, finančné a organizačné schopnosti, ako aj reputačné,
environmentálne, bezpečnostné a sociálne kritériá.
Skupina vyzýva svojich dodávateľov, aby pri výbere subdodávateľov uplatňovali rovnaké výberové
kritériá s cieľom podporovať a presadzovať dodržiavanie zásad tohto Kódexu v celom
dodávateľskom reťazci.
Odmena pre dodávateľov je výlučne úmerná službe uvedenej v zmluve a platby sa neuhrádzajú inej
ako zmluvnej strane, ani v inej ako formálne dohodnutej krajine.

Vzťahy s dodávateľmi a partnermi sa riadia kritériami nestrannosti a spravodlivosti, lojality a
transparentnosti.
Pre dodávateľov a strategických partnerov musia príslušné funkcie Spoločností Skupiny:


zahrnúť do zmluvy doložku potvrdzujúcu skutočnosť, že si tento Kódex prečítali a budú
dodržiavať zásady v ňom uvedené;



zabezpečiť, aby boli všetky kompenzácie alebo sumy vyplatené z akéhokoľvek dôvodu
riadne zdokumentované a v každom prípade úmerné vykonanej činnosti, a to aj s ohľadom
na trhové podmienky;



zabezpečiť, aby nenastali situácie nezlučiteľnosti alebo konfliktu záujmov.

Ak dodávateľ alebo partner nedodržiava zásady tohto Etického kódexu, Skupina IBSA si vyhradzuje
právo ukončiť zmluvný vzťah a vylúčiť ďalšiu spoluprácu.

3.3. VZŤAHY SO ZAMESTNANCAMI
Skupina IBSA sa zaväzuje chrániť morálnu integritu svojich zamestnancov, zaručovať rešpektovanie
ľudskej dôstojnosti a bojovať proti diskriminačnému alebo škodlivému správaniu. Riadenie politík a
vzťahov v oblasti zamestnanosti je založené na dodržiavaní práv pracovníkov v súlade s platnými
právnymi predpismi a na plnom ocenení ich prínosu s ohľadom na podporu ich profesijného rozvoja
a rastu.
Všetci zamestnanci sú povinní konať lojálne za účelom dodržania povinností vyplývajúcich z ich
pracovnej zmluvy a ustanovení tohto Etického kódexu poskytovaním náležitých služieb a plnením
prevzatých záväzkov.
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Skupina poskytuje formy odmeňovania, ktoré sú v súlade s cieľmi spoločnosti a sú štruktúrované
tak, aby sa zabránilo stimulom, ktoré nie sú v súlade s obchodnými záujmami Skupiny. Činnosť
každého človeka je založená na vopred určených časových a projektových cieľoch a je zameraná
na dosiahnuteľný, osobitný, konkrétny a konzistentný výsledok s ohľadom na očakávaný časový
rámec, v ktorom sa má byť činnosť vykonať.

3.4. VZŤAHY SO ZDRAVOTNÍCKYMI PRACOVNÍKMI
Skupina IBSA využíva vedecké, lekárske a zdravotnícke konzultácie a spravidla spolupracuje s
prevádzkovateľmi systémov zdravotnej a nezdravotnej starostlivosti (ďalej len „HCP“) s cieľom
rozšíriť svoje vedomosti, informácie a skúsenosti, realizovať svoje výskumné a vývojové programy
pre nové produkty, zlepšiť dokumentáciu produktov pre prístup na trh a zvýšiť účinnosť a efektívnosť
svojich vedeckých informácií.
Skupina zaručuje, že každé zapojenie HCP uspokojí nevyhnutnú potrebu a preukázanú užitočnosť
pre Spoločnosti Skupiny a že akékoľvek konflikty záujmov alebo akýkoľvek vplyv na regulačné
rozhodnutia alebo nákup produktov Skupiny budú riadne identifikované.
Kontroly zručností a kvalifikácie zmluvných strán, ako aj prijatý výberový proces musia byť náležite
vysledovateľné a zdokumentované. Každé zapojenie HCP musí byť formalizovaná písomne
vypracovaním vhodnej zmluvy alebo písomného záväzku v súlade so špecifikáciami platných
postupov.

3.5. VZŤAHY S VEREJNOU SPRÁVOU
Správanie, ktoré sa v bežnej obchodnej praxi považuje za prijateľné (napríklad organizácia podujatí
a poskytovanie zliav mimo bežných obchodných podmienok), však môže byť neprijateľné alebo v
rozpore so zákonmi a nariadeniami, ak sa uplatní voči vládnym agentúram alebo ich zástupcom.
Nepovoľuje sa priamo ani nepriamo sľubovať alebo ponúkať peniaze, dary, darčeky alebo iné
výhody akéhokoľvek druhu manažérom, úradníkom alebo zamestnancom vládnych agentúr, a to ani
v iných krajinách, alebo ich príbuzným, ktorí sú v styku so Spoločnosťami Skupiny, s výnimkou darov
nízkej hodnoty.
Nepovoľuje sa ponúkať ani prijímať tovary alebo služby akejkoľvek hodnoty za účelom dosiahnutia
zvýhodneného zaobchádzania so Spoločnosťami Skupiny v súvislosti s akýmkoľvek vzťahom s
vládnymi agentúrami.
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Nepovoľujú sa korupčné činy voči verejnej správe, či už spáchané priamo Spoločnosťami Skupiny
alebo ich zamestnancami, alebo prostredníctvom osôb, ktoré napríklad ponúkajú alebo sľubujú
peniaze alebo iné výhody ako cenu za svoje nezákonné sprostredkovanie alebo na odmeňovanie
verejného zástupcu, v mene Spoločností Skupiny.
V prípade rokovaní alebo účasti na verejnej súťaži vládnej agentúry sa pracovníci zapojení do
postupov zadávania zákazky nesmú usilovať o nenáležité ovplyvnenie rozhodnutí vládnej agentúry,
vrátane rozhodnutí úradníkov, ktorí záležitosť riešia v jej mene, alebo požadovať či získať dôverné
informácie.
Príspevky, granty alebo financovanie získané od vlády alebo iných verejných orgánov sa nemôžu
použiť na iné účely, ako na ktoré boli vydané.
Na ich získanie je prísne zakázané používať triky, podvody, dary a/alebo prísľuby peňazí alebo iné
výhody.
Skupina IBSA sa zaväzuje orgánom zodpovedným za monitorovanie a reguláciu jej výrobných
činností a služieb, ktoré poskytuje klientom a pacientom, poskytovať všetky informácie, ktoré
požadujú, a to úplným, správnym, primeraným a včasným spôsobom a poskytovať maximálnu
súčinnosť a súlad s platnými zákonmi v súvislosti s inšpekciami, vyšetrovaniami a diskusiami vo
všeobecnosti

3.6. VZŤAHY SO SÚDNYMI ORGÁNMI
Vzťahy Skupiny IBSA so súdnymi orgánmi sú založené na zásadách transparentnosti a spolupráce
v dobrej viere.

3.7. VZŤAHY S POLITICKÝMI STRANAMI, ODBORMI A INÝMI
ORGANIZÁCIAMI
Spoločnosti Skupiny sa zaväzujú, že nebudú priamo ani nepriamo poskytovať žiadne príspevky
politickým stranám, hnutiam, výborom a politickým a odborovým organizáciám alebo ich zástupcom
alebo kandidátom, s výnimkou príspevkov splatných podľa osobitných predpisov.
Skupina IBSA taktiež odsudzuje akúkoľvek formu účasti Príjemcov v združeniach, ktorých ciele sú
protizákonné a v rozpore s verejným poriadkom, a odmieta akékoľvek konanie zamerané aj len na
uľahčenie činnosti alebo programu organizácií napomáhajúcich páchaniu trestných činov.
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3.8. VZŤAHY S MÉDIAMI
Komunikácia s médiami zohráva rozhodujúcu úlohu pri vytváraní mena a obchodnej činnosti
Spoločností Skupiny. V tejto súvislosti každá Spoločnosť riadi svoje vzťahy s médiami na základe
zásady transparentnosti a zaväzuje sa neustále informovať všetky strany priamo či nepriamo
zapojené do jej činností.
Komunikovanie a zverejnenie informácií týkajúcich sa konkrétnych činností je vyhradené výlučne
oprávneným podnikovým funkciám. Preto sa všetkým ostatným osobám zakazuje zverejňovať
informácie týkajúce sa Skupiny IBSA bez predchádzajúceho oprávnenia. Všetci zamestnanci sa tiež
musia zdržať šírenia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, ktoré by mohli klamať externú
komunitu.

3.9. PRIAME VEDECKÉ INFORMÁCIE
V súvislosti s vedeckými informáciami Skupina IBSA vyžaduje, aby si jej zamestnanci osvojili
správanie, ktoré rešpektuje zásady integrity, transparentnosti, čestnosti a dobrej viery.
Zamestnanci musia dodržiavať príslušné predpisy a postupy spoločnosti, najmä pokiaľ ide o vedecké
informácie a propagačné iniciatívy týkajúce sa produktov IBSA.
Obsah informácií musí byť vždy zdokumentovaný a zdokumentovateľný. Nepovoľujú sa zveličené
tvrdenia, všeobecné a prehnané vyhlásenia a porovnania, ktoré nemožno preukázať a nemajú
zrejmý objektívny základ.
Informačné materiály o produktoch uvádzaných na trh Skupinou IBSA vypracované a používané
Spoločnosťami v rámci ich poskytovania vedeckých informácií zdravotníckym pracovníkom musia
odkazovať na oficiálnu dokumentáciu poskytnutú zdravotníckymi agentúrami referenčných štátov.
Vedecké citácie musia presne odrážať význam zamýšľaný autorom. Texty, tabuľky a iné ilustrácie
prevzaté z lekárskych časopisov alebo vedeckých publikácií musia byť reprodukované v plnom
rozsahu a verne s presným uvedením zdroja. Nie sú povolené žiadne citácie, ktoré by mohli byť pri
vytrhnuté z kontextu čiastočné alebo v rozpore so zámermi autora.
V súvislosti s vedeckými informáciami a prezentáciou produktov zdravotníckym pracovníkom nie je
možné poskytnúť, ponúknuť ani sľúbiť žiadnu odmenu, dávku alebo naturálnu dávku. V dôsledku
toho musí byť propagačný materiál sponzorovaný Skupinou IBSA týkajúci sa liekov alebo ich použitia
zanedbateľnej hodnoty, nezameniteľný a v každom prípade spojený s činnosťami vykonávanými
zdravotníckymi pracovníkmi. Na takomto materiáli musí byť tiež jasne uvedený názov referenčnej
spoločnosti alebo sponzorovaného produktu. Je zakázané ponúkať ekonomické stimuly zamerané
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na kompenzáciu času odobratého zdravotníckym pracovníkom z ich bežnej profesionálnej práce z
dôvodu účasti na kongresoch.

3.10.

KONGRESY, KONFERENCIE A VEDECKÉ STRETNUTIA

Zamestnanci Skupiny musia dodržiavať príslušné predpisy, ako aj ustanovenia Etického kódexu a
platné postupy spoločnosti počas konferencií, kongresov a vedeckých stretnutí týkajúcich sa
záležitostí používania produktov, ktoré predstavujú príležitosť na stretnutie pre odvetvie a
zdravotníckych pracovníkov a sú zamerané na počet účastníkov.
Primárny cieľ účasti alebo organizácie konferencií a kongresov na medzinárodnej, národnej a
regionálnej úrovni musí byť zameraný na rozvoj vedeckej spolupráce s lekárskou komunitou.
Pri pozvaní zdravotníckeho pracovníka na konferenciu alebo kongres musí zamestnanec získať
výslovný súhlas zdravotníckeho pracovníka so spracovaním jeho osobných údajov (obsahujúci
minimálne jeho meno, dosiahnutú špecializáciu, ohlásený súlad s príslušnými nariadeniami o
povinnosti informovať zdravotnícke zariadenia o ich sponzorovanej účasti na kongrese), keď sa
zdravotnícky pracovník prihlási na kongres. Pozvanie zdravotníckych pracovníkov na konferencie a
kongresy je podmienené existenciou konkrétneho prepojenia medzi témou kongresu a
špecializáciou zúčastnených lekárov.
Podujatia organizované priamo alebo nepriamo Spoločnosťami Skupiny sa musia konať v
prevádzkach a zariadeniach, ktorých výber je motivovaný logistickými, vedeckými a organizačnými
dôvodmi a musia mať relevantný vedecký program.
Účasť Spoločností Skupiny na kongresových podujatiach musí byť spojená s ich úlohou v oblasti
výskumu, vývoja a vedeckých informácií a musí byť založená na etických, vedeckých a finančných
kritériách.

3.11.

SPONZORSTVO

Sponzorstvá majú formu príspevkov na činnosť alebo podujatie zamerané na podporu mena Skupiny
IBSA a obchodných činností Skupiny. Sponzorstvo sa musí týkať výlučne podujatí vysokej vedeckej,
spoločenskej a kultúrnej hodnoty.
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Spoločnosti Skupiny sa zaväzujú poskytovať sponzorstvá v súlade s Protikorupčnými usmerneniami
Skupiny, existujúcimi postupmi spoločnosti a príslušnými predpismi a zásadami nákladovej
efektívnosti, účinnosti, nestrannosti, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a proporcionality.

3.12.

PRÍSPEVKY A OSTATNÉ CHARITATÍVNE PRÍSPEVKY

Spoločnosti Skupiny IBSA sa zaväzujú poskytovať príspevky a iné formy darov (v hotovosti alebo
prostredníctvom dodávok tovaru či služieb alebo bezplatného zásobovania svojimi vlastnými
produktami na podporu sociálnych, verejnoprospešných, vedeckých, zdravotných, výskumných
alebo školiacich projektov) v súlade s ustanoveniami Protikorupčnej politiky Skupiny, existujúcimi
postupmi spoločnosti a príslušnými predpismi.

3.13.

DARY, POHOSTENIE A POZORNOSTI

Spoločnosti Skupiny sa zaväzujú poskytnúť alebo prijať akékoľvek dary, finančné výhody alebo iné
výhody (vrátane výdavkov na pohostenie a reprezentáciu) iba v prípade, ak je to súčasť bežnej
obchodnej zdvorilosti a neohrozuje integritu a povesť jednej zo strán a nemá vplyv na nezávislý
úsudok príjemcu.
Všetky dary, výhody alebo iné výhody poskytnuté alebo prijaté zamestnancami Skupiny musia byť v
súlade s Protikorupčnou politikou Skupiny, existujúcimi postupmi spoločnosti a príslušnými
predpismi.

3.14.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Všetci zamestnanci Skupiny IBSA sú povinní vyhýbať sa uzatváraniu alebo uľahčovaniu transakcií
v konflikte záujmov, či už skutočných alebo potenciálnych, so Spoločnosťami Skupiny, ako aj
akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla narušiť ich schopnosť prijímať nestranné rozhodnutia v záujme
Skupiny a v súlade s ustanoveniami tohto Kódexu.
Pracovníci musia oznámiť svojim nadriadeným akýkoľvek záujem, ktorý môžu mať vo vlastnom
mene alebo v mene tretích strán, o transakciu, ktorej sú súčasťou. Toto oznámenie musí byť presné
a musí uvádzať povahu, podmienky a pôvod potenciálneho konfliktu. Počas čakania na rozhodnutie
Spoločnosti v tejto veci sa príslušná osoba zdrží akejkoľvek transakcie.
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3.15.
DODRŽIAVANIE PREDPISOV V OBLASTI BOJA PROTI
PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A TERORIZMU
Skupina IBSA uznáva dôležitosť princípov demokracie a slobodného politického odhodlania, ktoré
tvoria základ riadenia. Z tôho dôvodu je zakázané a úplne cudzie duchu Skupiny zapájať sa do
akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať alebo môže byť spojené, dokonca aj vo forme
financovania, s teroristickou činnosťou alebo narušením demokratického poriadku, alebo ktoré môže
predstavovať alebo môže byť spojené s trestnými činmi prania alebo používania špinavých peňazí,
tovaru alebo výhod nelegálneho pôvodu.
Príjemcovia, ktorí sa pri výkone svojej práce dozvedia o páchaní činov alebo konaní, ktoré môžu
predstavovať akékoľvek teroristické činnosti alebo sú spojené s trestnými činmi prania špinavých
peňazí, alebo inak napomáhajú alebo financujú tieto činnosti alebo trestné činy, musia o tom ihneď
informovať svojich nadriadených, v zmysle zákonných povinností.
V žiadnom prípade a za žiadnych okolností sa nebude tolerovať prijímanie prísľubu hotovostných
platieb alebo pranie špinavých peňazí, tovaru alebo iných výhod pochádzajúcich z nezákonných
alebo trestných činov alebo vykonávanie operácií, ktoré sťažujú identifikáciu ich pôvodu.

3.16.
TRANSPARENTNOSŤ ÚČTOVNÍCTVA A RIADENIE
DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ
Transparentnosť účtovníctva je založená na pravdivosti, presnosti a úplnosti základných informácií
pre príslušné účtovné záznamy. Všeobecné aj konkrétne informácie uvedené v pravidelných
správach a v účtovnej závierke musia byť v súlade so zásadami transparentnosti, správnosti,
úplnosti a presnosti.
Spoločnosti Skupiny sa zaväzujú, že budú vždy pracovať s maximálnou transparentnosťou v súlade
s osvedčenými obchodnými postupmi, pričom zabezpečia, že všetky vykonávané operácie sú
oprávnené, overiteľné, doložené vhodnou dokumentáciou, legitímne a navzájom jednotné.
Zabezpečená je tiež maximálna správnosť a transparentnosť pri riadení transakcií so spriaznenými
osobami. V tejto súvislosti musí každá osoba v rozsahu svojej zodpovednosti prispievať k správnemu
a pravdivému zobrazeniu činností Spoločnosti a dodržiavať všetky zákonné ustanovenia na ochranu
integrity a efektívnosti majetku Spoločnosti, aby sa predišlo poškodeniu záruky veriteľov a tretích
strán vo všeobecnosti.
Každý, kto sa dozvie o opomenutí, falšovaní alebo zanedbávaní informácií a dokumentácie, je
povinný tieto situácie hlásiť orgánom zodpovedným za ich overenie.
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Účelom systému vnútornej kontroly je poskytnúť dostatočné záruky účinnosti a efektívnosti operácií;
spoľahlivosť informácií a finančných výkazov; a súlad s príslušnými zákonmi, nariadeniami a
internými pravidlami.
Skupina IBSA poskytuje podnikovým zástupcom každej Spoločnosti neustále školenie a informácie
o otázkach týkajúcich sa predchádzania daňovým únikom.
Všetky Spoločnosti Skupiny sú povinné promptne, správne a v dobrej viere zabezpečiť všetku
komunikáciu požadovanú zákonom, bez toho, aby boli ohrozené kontroly vykonávané dozornými
orgánmi. Okrem toho sú povinné identifikovať a zavádzať osobitné postupy vnútornej kontroly s
osobitným zreteľom na správu platieb a pokladnice, na dohody/spoločné podniky s inými
spoločnosťami, ako aj na vzťahy so zmluvnými stranami, ktoré majú sídlo a/alebo miesto podnikania
v krajinách s privilegovaným daňovým postavením.

3.17.

POUŽÍVANIE AKTÍV SPOLOČNOSTI

Zamestnanci sú povinní používať aktíva a zdroje spoločnosti, ktoré majú k dispozícii alebo ku ktorým
majú prístup, svedomito, zodpovedne a transparentne. Každý zamestnanec je povinný efektívne
využívať aktíva, ktoré mu boli pridelené, a nakladať s nimi spôsobom, ktorý chráni ich hodnotu.
Kedykoľvek Spoločnosť Skupiny reguluje používanie konkrétneho tovaru alebo aplikácií
prostredníctvom osobitných zásad, všetci zamestnanci ich musia striktne dodržiavať. Všetky údaje
a informácie uložené v IT a počítačových systémoch Spoločnosti, vrátane e-mailových správ, sú
majetkom Spoločností Skupiny a musia byť použité výlučne na vykonávanie činností spoločnosti
spôsobom a v medziach, ktoré určia. Akékoľvek použitie zamerané na zhromažďovanie,
uchovávanie a šírenie údajov a informácií na iné účely ako tie, ktoré súvisia s vykonávaním
obchodných operácií, je zakázané.

3.18.

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Spoločnosti Skupiny regulujú proces prijímania a riadenia personálu s cieľom zabezpečiť
vykonávanie operácií v súlade so zásadami profesionality, transparentnosti a spravodlivosti v zmysle
platných zákonov a predpisov.
Skupina zakazuje prijímanie zamestnancov a konzultantov, ktorých osobitne odporúčajú tretie
strany, výmenou za láskavosti, odmeny alebo iné výhody pre nich a/alebo pre Skupinu.
Príslušné funkcie musia predovšetkým:
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prijať kritériá pre rozhodnutia týkajúce sa zamestnancov na základe zásluh, odborných
znalostí a v každom prípade čisto profesionálneho charakteru;



vyberať, najímať, školiť, platiť a riadiť zamestnancov bez diskriminácie a vytvárať pracovné
prostredie, v ktorom osobné vlastnosti pracovníka nie sú dôvodom na diskrimináciu;



zabezpečiť, aby mali zamestnanci prijatí z tretích krajín riadne doklady totožnosti a povolenia
na pobyt.
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4. SPÔSOB VYKONÁVANIA
4.1. WHISTLEBLOWING
Príjemcovia tohto Etického kódexu musia okamžite hlásiť všetky porušenia alebo podozrenia na
porušenia Etického kódexu zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu compliance@ibsa.ch.
Identita informátora sa musí uchovať v tajnosti, s výhradou zákonných povinností a ochrany práv
osôb obvinených zlomyseľne alebo v zlej viere, v súlade s kritériami ochrany súkromia a ochrany
dôvernosti.
Skupina IBSA v dobrej viere chráni informátorov pred akoukoľvek formou odvetných opatrení,
diskriminácie alebo penalizácie pri zabezpečení maximálnej dôvernosti v súlade so zákonnými
povinnosťami.

4.2. SANKCIE
Dodržiavanie usmernení uvedených v tomto Etickom kódexe je nevyhnutné, aby Spoločnosti
Skupiny IBSA mohli vykonávať svoje činnosti v súlade so stanovenými etickými zásadami.
Žiadne nezákonné konanie alebo konanie v rozpore s ustanoveniami tohto Etického kódexu
akýmkoľvek spôsobom, či už je nezákonné alebo nesprávne, nemožno ospravedlniť alebo
považovať za menej závažné, aj keď bolo podniknuté v záujme alebo v prospech Spoločností
Skupiny.
Penalizujú sa aj konania alebo opomenutia, ktorých jednoznačným cieľom je porušiť pravidlá
stanovené Skupinou, aj keď k činu alebo k udalosti z akýchkoľvek dôvodov nedôjde.
Skupina trestá porušenia tohto dokumentu v súlade s platnými ustanoveniami o pracovných a
poradenských vzťahoch.
Predovšetkým dodržiavanie ustanovení tohto Etického kódexu sa musí považovať za neoddeliteľnú
súčasť zmluvných záväzkov zamestnancov Skupiny v súlade s platnými zákonmi a predpismi a na
ich účely. Akékoľvek porušenie ustanovení Etického kódexu môže predstavovať porušenie záväzkov
vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo disciplinárne previnenie so všetkými právnymi
dôsledkami, a to aj v súvislosti s udržiavaním pracovnoprávneho vzťahu, a môže zahŕňať náhradu
škody spôsobenú v dôsledku tohto porušenia.
Pokuty sa uplatňujú v súlade s ustanoveniami pracovnej zmluvy a platných zákonov v každej krajine
a musia byť úmerné závažnosti priestupkov.
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Za overenie porušení, začatie a riadenie disciplinárnych konaní a uplatnenie sankcií sú zodpovedné
oddelenia spoločnosti, ktoré sú na tento účel ustanovené a oprávnené.
Dodržiavanie zásad tohto Etického kódexu tvorí tiež neoddeliteľnú súčasť zmluvných záväzkov
všetkých osôb, ktoré majú so Spoločnosťou obchodné vzťahy. V dôsledku toho môže porušenie
ustanovení tohto Kódexu predstavovať porušenie zmluvy so všetkými právnymi dôsledkami v
súvislosti s ukončením zmluvy a ďalšou náhradou škody.

4.3. PRIJATIE ETICKÉHO KÓDEXU A SÚVISIACICH DODATKOV
Tento Etický kódex prijalo predstavenstvo IBSA Institut Biochimique S.A. v postavení materskej
spoločnosti dňa 16. novembra 2020. Akékoľvek dodatky a/alebo aktualizácie musí schváliť
predstavenstvo danej spoločnosti a okamžite ich oznámiť Spoločnostiam Skupiny a dotknutým
stranám.
Spoločnosti Skupiny sú povinné prijať Etický kódex uznesením prijatým ich Správnou radou (alebo
príslušným vrcholovým riadiacim výborom, ak vedenie konkrétnej spoločnosti nezahŕňa takýto
orgán).
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