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IT.TE.DI.
Špeciálne najmodernejšie modulárne  
nástroje PCD pre hliník

UOP
Pevné karbidové a vysokorýchlostné  
oceľové nástroje na odstraňovanie kovov

WERTEC
Štandardné nástroje, špeciálne  
indexovateľné výstružníky,  
vŕtacie tyče a nástroje

OUTILTEC
Štandardné vrtáky, špeciálne  
vrtáky na zbrane a stupňové vrtáky

UNITAC
Úplný rozsah vrtákov na  
hlbové otvory

METALDUR
Špeciálna výroba  
vložiek CBN a uchytávacích nástrojov

Výrobné centrum IMCD
Výrobné zariadenia nástrojov  
nachádzajúce sa vo východnej Ázii

MORSE
Výroba štandardných a  
špeciálnych pevných čelných 
valcových fréz z karbidu

ISCAR
Kompletné riešenia nástrojov 
pre odstraňovanie kovov

TAEGUTEC
Kompletné riešenia  
nástrojov pre odstraňovanie kovov  
a priemyselné produkty

INGERSOLL
Rezacie nástroje pre  
automobilové odvetvie a  
odvetvie formovania a odlievania

TUNGALOY
Kompletné riešenia nástrojov 
pre odstraňovanie kovov
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Inovácia, integrita a excelentnosť riadia náš úspech. Integrujeme a 
rešpektujeme viaceré kultúry a jazyky našich spoločností skupiny 
IMC, aby sme vytvorili výnimočnú a jedinečnú firemnú kultúru.
Naša popredná pozícia v globálnom priemysle je priamym výsledkom 
neustáleho úsilia, tvrdej práce a nekompromisnej angažovanosti všetkých 
našich zamestnancov a obchodných partnerov pre úspech skupiny IMC. 
Celosvetové aj miestne podnikateľské prostredie sa stáva čoraz zložitejšie 
pričom sa neustále zvyšujú nariadenia a hospodárska súťaž. Ako uznanie 
týchto výziev bol vytvorený nástroj IMC Compass – kódex dobrého 
obchodného a etického správania, aby potvrdil naše kľúčové hodnoty a zásady.
Očakávame, že zamestnanci spoločnosti IMC, dotknuté strany, 
obchodní partneri a všetci spolupracovníci uplatnia tieto princípy 
vo všetkých obchodných stykoch v mene spoločnosti IMC.
Integrita a lojalita sú základnými kameňmi všetkých úspešných organizácií. 
Spolu budeme naďalej ctiť svoju hrdú históriu tým, že budeme vždy 
najlepším príkladom a budeme inšpirovať ostatných, aby ho nasledovali.

S úctou

Jacob Harpaz
Prezident skupiny IMC

9. apríla 2018
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IMC COMPASS
KÓDEX DOBRÉHO OBCHODNÉHO
A ETICKÉHO SPRÁVANIA

Členovia a zamestnanci skupiny IMC môžu byť právom hrdí na našu bohatú firemnú históriu a 
kultúru. Tá bola hnacou silou veľkej časti nášho úspechu. Neúnavne pracujeme na zachovaní a 
záchrane hodnôt, ktoré urobili zo skupiny IMC globálneho lídra a veľmi špeciálne miesto pre prácu.

Nástroj IMC Compass – kódex dobrého obchodného a etického správania je náš spôsob 
podpory a dodržiavania najvyšších etických a právnych noriem správania a zabezpečenia 
toho, aby naše spoločnosti a individuálni zamestnanci vždy robili správnu vec.

Ako súčasť skupiny Berkshire Hathaway (BRK) tiež znamená, že sme všetci podliehajúci 
etickému kódexu Berkshire Hathaway a iným zásadám, ktoré sú čas od času zmenené a 
publikované online. Aktuálna verzia etického kódexu Berkshire je dostupná online na 
adrese http://www.berkshirehathaway.com/govern/ethics.pdf a priložená k tomuto 
kódexu. Etický kódex a pravidlá spoločnosti BRK spolu so zásadami  nástroja 
IMC Compass – kódex dobrého obchodného a etického správania a zásadami 
súladu tvoria minimálne štandardy správania, ktoré očakávame od 
každého zamestnanca, manažéra a zástupcu (ďalej len „kódexy“).

Od každej spoločnosti skupiny IMC, všetkých zamestnancov a 
každého, kto je oprávnený konať v mene skupiny IMC (ďalej 
len „člen skupiny IMC“), sa očakáva, že prijme skutočné 
aktívne opatrenia na uplatňovanie kódexov a bude 
konať s osobnou bezúhonnosťou, vernosťou, 
dôveryhodnosťou, spoľahlivosťou, zodpovednosťou 
a bude skutočne rešpektovať ostatných. Každý člen 
skupiny IMC bude tiež musieť zabezpečiť, aby sa pri 
spolupráci s tretími stranami a zákazníkmi (ďalej len „obchodní 
spolupracovníci“) uplatňovali rovnaké hodnoty a štandardy.

Uznávame, že nie všetky riziká sa dajú predvídať vopred. Aby sa 
minimalizoval vplyv takýchto rizík, mali by sa dodržiavať tieto pokyny:

(i) Pýtanie sa otázok: Vo väčšine situácií je prakticky nemožné 
naplánovať všetky riziká alebo navrhnúť skutočné riešenia bez 
toho, aby ste vedeli o všetkých faktoch a zamýšľanom kontexte. Dobrá 
preventívna akcia začína jasným výkladom, pozornosťou na detail a plánovaním dopredu.

(ii) Dôvera svojim inštinktom: Ak máte pocit, že niečo nie je v rámci akýchkoľvek transakcií 
alebo aktivít nevhodné, zastavte a spýtajte sa. Osobné záujmy, súkromné zisky alebo 
nesprávne používanie majetku spoločnosti alebo informácií o individuálnych výhodách 
konajúceho alebo iných osôb musia byť úplne vylúčené a nikdy by sa nemali uskutočniť. 
Nikdy nie je ospravedlnenie na to, že by ste robili niečo, čo vám vaše inštinkty naznačujú, že 
je nevhodné, a v každom takom prípade sa poraďte, skôr než podniknete ďalšie kroky.

I MC COMPASS
A.Dodržiavanie predpisov v spoločnosti IMC: Príkladné správanie
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(iii) Informovanie o rizikách: Pravidelné a opakované hodnotenie rizík, plánovanie 
podnikateľského plánovania a „kontrola pozadia“ minimalizujú šancu, že budete prekvapení. 
Vždy sa uistite, že viete o tom, s kým máte čo do činenia vrátane príslušných základných 
informácií, iných minulých a súčasných aktivít, ako aj povesti osoby a organizácie.

(iv) Vyhodnotenie združení: Neuzatvárajte dlhodobé obchodné vzťahy pred vyhodnotením 
skutočností o totožnosti tretej strany a správaní sa v minulosti. Pred kontaktovaním s treťou 
stranou sa rozhodnite, či môžete tejto tretej strane veriť, že bude konať v mene skupiny 
IMC, aby ste dodržali všetky kódexy, rozhodnutia v zásadách a právne predpisy.

(v) Vedenie záznamov: Očakáva sa, že členovia skupiny IMC budú mať prehľad o firemných 
spisoch a dokumentácii o financiách, pokiaľ ide o akúkoľvek transakciu a vzťahy s treťou stranou.

(vi) Zverejňovanie informácií: Vaše správy sú veľmi dôležité, či už pre vášho 
priameho manažéra alebo pre vyššie vedenie skupiny IMC. Len vďaka presným 
hláseniam sme schopní naplánovať riziká alebo riešiť situácie „šedej oblasti“.

(vii) Vyhľadanie pomoci: Náš riadiaci tím presadzuje zásady „otvorených dverí“. 
Sme k dispozícii pre akýkoľvek prístup bez ohľadu na spoločnosť, krajinu 
alebo štátnu príslušnosť. Ak si myslíte, že akákoľvek záležitosť by bola 
lepšie alebo rýchlejšie vyriešená našimi vedúcimi pracovníkmi 
na výkonnom alebo právnom oddelení spoločnosti Tefen, 
očakávame, že okamžite postúpite všetky dôležité údaje.

(viii)Školenie: Všetci členovia tímov skupiny IMC by mali 
byť riadne vzdelaní a vyškolení v otázkach etiky a 
dodržiavania predpisov. Vedenie a dodržiavanie 
predpisov skupiny IMC poskytuje pravidelné 
aktualizácie a materiály k školiacim kurzom.

A. Nahlasovanie:

Je povinnosťou každej osoby hlásiť aktuálne alebo 
inak podozrivé nesprávne konanie. Spravodajca, ktorý 
vypracuje správu v dobrej viere, bude v dôsledku správy chránený 
pred akoukoľvek zaujatosťou alebo odvetnou činnosťou.
O HR a ďalších prevádzkových záležitostiach súvisiacich s podnikaním by 
sme mali informovať priamo vedenie. Nelegálne a neetické správanie by sa 
malo oznamovať manažmentu a/alebo horúcej linke pre dodržiavanie predpisov 
spoločnosti BRK, ktorá je k dispozícii na adrese: WWW.BRK-HOTLINE.COM. V 
prípadoch ťažkých alebo iných citlivých správ je možné správu podať anonymne.
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1. Ochrana majetku spoločnosti
Zaväzujeme chrániť osobné údaje, majetok spoločnosti a dôverné informácie. Akékoľvek 
zneužitie podnikového majetku alebo informácií môže zabrániť vykonávaniu podnikateľských 
činností a spôsobiť nenapraviteľné škody, náklady, súdne konanie, ušlý zisk a škodu 
spôsobenú nášmu dobrému menu a goodwillu.

Takéto riziká existujú bez ohľadu na to, či daný majetok patrí členom skupiny IMC alebo 
ktorémukoľvek z našich obchodných partnerov. Preto by členovia skupiny IMC mali mať 
primeraný stupeň starostlivosti, aby obmedzili zverejňovanie vlastných dôverných informácií 
a zabránili zneužitiu a/alebo sprístupneniu informácií iným tretím stranám.

Od každého zamestnanca skupiny IMC sa očakáva prísne dodržiavanie pravidiel a pokynov 
skupiny IMC týkajúcich sa používania počítačových a online médií.

2. Spravodlivá hospodárska súťaž a interakcia s tretími stranami
Očakávame, že všetci členovia a zamestnanci skupiny IMC budú konať s úplnou integritou a 
fair play. Uznávame prirodzené výhody plynúce z dobrej viery interakcií s tretími stranami.

Skupina IMC uskutočnila vnútorné kontroly, aby monitorovala a zabezpečila, že publikácie 
alebo materiály skupiny IMC nebudú nespravodlivo porušovať práva tretích strán a 
nezahŕňajú žiadne informácie alebo odkazy, ktoré by mohli byť zavádzajúce.

Akákoľvek manipulácia, utajenie, skreslenie, podnecovanie iných k porušeniu povinností 
mlčanlivosti alebo akýkoľvek iný postup nekalej súťaže sú v rozpore s nástrojom IMC 
Compass a budú výslovne zakázané a striktne všetci členovia skupiny IMC sa im majú 
striktne vyhýbať.

3. Presná dokumentácia
Korporátne dokumenty, ktoré vypracujú členovia skupiny IMC, by sa mali robiť včas, úplne, 
spravodlivo, presne a zrozumiteľne. Od manažérov skupiny IMC sa očakáva, že spoločnosť 
bude viesť a bude dodržiavať platné predpisy. Ak potrebujete poradiť v takých záležitostiach, 
každý manažér sa môže obrátiť na právne a/alebo finančné tímy skupiny IMC v spoločnosti 
Tefen.

Žiadne dokumenty, záznamy, údaje alebo čokoľvek iné, ktoré zaznamenáva výskyt 
akejkoľvek udalosti, bude z akéhokoľvek dôvodu niekedy sfalšované, „spätne datované“, 
„rekonštruované“ alebo retrospektívne zmenené.

Naše interné sieťové systémy umožňujú individuálne monitorovanie v reálnom čase. To 
umožňuje manažmentu vykonávať dlhodobé podnikové plánovanie založené na širokom 
základe, prideľovanie zdrojov a predchádzať a minimalizovať neoprávnené alebo nesprávne 
obchodovanie.

B Spravodlivé obchodovanie
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IMC
INT’L METALWORKING CO. 4. Žiadne konflikty záujmov, žiadne obchodovanie s dôvernými informáciami, žiadne 

korupčné praktiky
Neverejné informácie nesmú byť za žiadnych okolností poskytované žiadnym tretím stranám, 
ak to nie je povolené vedením skupiny IMC. Z iných dôležitých dôvodov je to urobené, aby 
sa zabránilo akémukoľvek neúmyselnému riziku „obchodovaniu s internými informáciami“ s 
cennými papiermi a iným „zlým rozhodnutiam“ kohokoľvek.

Od každého člena skupiny IMC sa očakáva, že sa vyhne a predíde situáciám, v ktorých budú 
súkromné záujmy osoby v rozpore so záujmami skupiny IMC. Všetky osobné vzťahy alebo 
združenia by mali byť vopred oznámené manažmentu.

Očakávame, že všetci, ktorí sa zúčastňujú ako členovia skupiny IMC, či už sú to 
zamestnanci,  manažéri alebo externí konzultanti, poskytujú svoje služby objektívne, 
pravdivo a podľa svojich najlepších schopností a odbornej spôsobilosti. Rovnako 
očakávame, že naši obchodní partneri prijmú pozitívne opatrenia na to, aby zaviazali 
akékoľvek ďalšie tretie strany, ktoré môžu byť prepojené so skupinou IMC alebo ktoré 
môžu získať informácie o skupine IMC v priebehu podnikania, budú sledovať a 
zabraňovať akémukoľvek takémuto obchodovaniu s dôvernými informáciami alebo 
neprimeraným činnostiam v dôsledku konfliktu záujmov.

Všetci členovia skupiny IMC sa zaviazali k miestnym, globálnym a americkým 
„antitrustovým“ a „protikorupčným“ právnym a etickým štandardom.
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Členovia skupiny IMC majú zakázané zapájať sa do akýchkoľvek činností, ktoré môžu viesť k:
(i) zakázaným obchodným dohodám, ako sú monopoly, kartely alebo trusty, 
(ii) ovplyvňovaniu úradníkov vládnych alebo verejných služieb, 
(iii) zabezpečeniu nevhodných výhod vládou alebo verejným činiteľom, 
(iv) neprimeranému ovplyvňovaniu rozhodovacieho procesu vládnych alebo verejných činiteľov, 
(v) neprimeranému zabezpečeniu podnikania v dôsledku vplyvu na vládnych alebo verejných  
 činiteľov.

Skupina IMC presadzuje úplný zákaz korupčných praktík. Patria sem akékoľvek prípady 
„úmyselného zakrývania očí“ alebo iné opatrenia na obchádzanie alebo vylúčenie práce 
podľa zákona.

Výslovne zakazujeme akékoľvek priame alebo nepriame ponuky, platby, hotovostné prevody 
a menové darovanie, ako aj poskytnutie iných výhod alebo čokoľvek iného, čo má hodnotu, 
s korupčným zámerom získať „niečo na oplátku“, „quid pro quo“ od štátnych alebo verejných 
činiteľov alebo od akejkoľvek inej osoby.

Uľahčujúce platby sú výslovne zakázané, aj keď sú povolené miestnymi právnymi predpismi. 
Žiadny člen skupiny IMC ani obchodní partneri sa nezúčastňujú na žiadnej takejto platbe.
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Ako nadnárodná skupina povzbudzujeme členov skupiny IMC, aby podporovali rozmanitosť 
miestnych pracovných síl a rovnaké príležitosti v prísnom súlade s miestnymi pracovnými 
právnymi predpismi. Veríme, že motivujeme naše tímy k dokonalosti v rámci svojich 
povinností a vlastných individuálnych kariérnych dráh.

Naším cieľom je poskytnúť našim zamestnancom výhody nad rámec minimálnych právnych 
požiadaviek, aby sme boli motivovaní sústrediť sa na svoju prácu. Naše oddelenia ľudských 
zdrojov a bezpečnosti pravidelne spolupracujú na zlepšovaní zásad vnútorných skupín, ktoré 
zabezpečujú bezpečné pracovné prostredie bez nebezpečenstva a bez obťažovania.

Skupina IMC podporuje rozvoj kolegiálnych, úctivých a profesionálnych vzťahov medzi 
svojimi zamestnancami. Skupina IMC sa zaväzuje predchádzať prípadom zvýhodňovania, 
šikanovania, zneužívania a sexuálneho obťažovania. Takéto prípady majú nulovú toleranciu. 
Budú sa vyšetrovať a môžu mať za následok disciplinárne a právne dôsledky.

Ako vedúci pracovníci v globálnom kovoobrábacom odvetví, skupina IMC presadzuje 
najvyššie uznávané štandardy a udržiava systémy a programy manažmentu pre zdravie, 
bezpečnosť a ochrany životného prostredia. Členovia skupiny IMC boli certifikovaní 
prestížnym inštitútom pre štandardy, pretože plne spĺňajú normy kvality: AS 9100 Rev C, ISO 
9001: 2008, ISO 14001: 2004 a OHSAS 18001:

1. Podujatia s obchodnými partnermi
V súlade so strategickou marketingovou praxou začneme technickými workshopmi a/alebo 
marketingovými prezentačnými akciami pre našich zamestnancov a/alebo obchodných 
partnerov („podujatia“). Pozvánky na takéto podujatia by mali byť v súlade s usmerneniami 
skupiny IMC a zavedenými postupmi. Každá pozvánka by mala byť transparentná a 
adresovaná zamestnávateľovi pozvaného.

Lokality, obsah, účastníci a účely všetkých udalostí, ktoré môžu byť považované odchyľujúce 
sa od odôvodnenej bežnej praxe odvetvia alebo ktoré môžu byť určené na akýkoľvek účel, 
ktorý nesúvisí s výrobkami alebo podnikmi skupiny IMC, musia byť schválené vedením.

2. Dary a výhody
Členovia a zamestnanci skupiny IMC nesmú ponúkať ani prijímať žiadne dary, platby, 
výhody, zábavy ani iné zdvorilosti („zdvorilosť“), či už v naturáliách alebo inak, pokiaľ nemajú 
nominálnu hodnotu a nie sú primerané pri posúdení všetkých relevantných okolností. Žiadna 
zdvorilosť sa nesmie chápať tak, že nabáda alebo inak ovplyvňuje príjemcu, aby niečo 
urobil alebo sa zdržal niečoho na oplátku. Zdvorilosti by nemali byť extravagantné a nemali 
by strápňovať darcu, príjemcu či člena skupiny IMC bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú 
zverejnené.

C  Motivácia k dokonalosti – dobrý manažment práce

D Vzťahy s našimi obchodnými partnermi

10
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1. Obchodné kontroly
Ako nadnárodná skupina s obchodnými aktivitami na rôznych globálnych trhoch sú naši 
členovia skupiny IMC povinní uznať, prešetriť a prevziať zodpovednosť za úplné dodržiavanie 
príslušných zákonov a nariadení písomne aj ústne.

Od našich manažérov sa neočakáva, že budú mať poznatky o všetkých zákonných 
opatreniach, ale očakáva sa, že v prípade potreby alebo nejednoznačnosti budú vykonávať 
primeranú starostlivosť a konzultovať s tímom pre dodržiavanie predpisov. V niektorých 
prípadoch sa vyžadujú vyšetrovania a konzultácie o príslušných kontrolách súvisiacich s 
obchodom. Môžu to byť predpisy v miestach podnikania člena skupiny IMC, v Spojených 
štátoch amerických a/alebo v mieste podnikania príslušného obchodného partnera.

Každý člen skupiny IMC by sa mal riadne riadiť predpísaným procesom kontrol, povolení, 
licencií, schválení a/alebo povolení, okrem iného aj vrátane zákazov týkajúcich sa dovozu a 
vývozu, colných predpisov, daňových predpisov a akýchkoľvek iných pokynov na kontrolu 
obchodu.

E Jednotné globálne dodržiavanie predpisov
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1. Zásady zahraničných sankcií
Členovia skupiny IMC by mali dodržiavať platné miestne právne predpisy, rezolúcie OSN a 
obchodné sankcie Spojených štátov amerických, ktoré môžu byť z času na čas vydávané, 
aktualizované a/alebo zrušené a uverejnené bez ohľadu na to, či sú online alebo vytlačené.

Aktuálne sankčné programy Spojených štátov amerických sú uvedené on-line na adrese: 
http://apps.export.gov/csl-search#/csl-search

Členovia skupiny IMC by sa mali s tímom pre dodržiavanie pravidiel skupiny IMC konzultovať 
o obavách týkajúcich sa týchto sankcií.

V súlade s platnými sankčnými programami sa členovia skupiny IMC úplne zdržia 
akéhokoľvek obchodného vzťahu s akýmkoľvek subjektom pôsobiacim v Kube, Iráne, 
Severnej Kórei a Sýrii a pod ich záštitou, a to okrem akýchkoľvek obmedzení podľa 
miestnych právnych predpisov.

Členovia skupiny IMC navyše vykonajú opatrenia náležitej starostlivosti a primerané 
vyšetrovanie pred začatím spolupráce s treťou stranou, aby sa uistili, že nie sú proti nej 
uložené sankcie alebo pridružené k nikomu/akémukoľvek subjektu, ktorý je sankcionovaný.

Vedenie bude priebežne monitorovať dostupné publikácie kedykoľvek, aby bolo možné 
aktualizovať a zabezpečiť informovanosť o akomkoľvek uplatniteľnom boji proti terorizmu, 
bojkotu, majetkovému bloku, zákazu transakcií alebo iných opatreniach týkajúcich sa 
zahraničného obchodu.
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Kódex dobrého obchodného a 
etického správania spoločnosti 
Berkshire Hathaway
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BERKSHIRE HATHAWAY INC.
KÓDEX DOBRÉHO OBCHODNÉHO A ETICKÉHO SPRÁVANIA

A. Rozsah.

Tento kódex obchodného a etického správania sa sa vzťahuje na všetkých 
riaditeľov, manažérov a zamestnancov spoločnosti Berkshire Hathaway, ako aj na riaditeľov, 
funkcionárov a zamestnancov každej dcérskej spoločnosti spoločnosti Berkshire Hathaway. 
Takíto riaditelia, manažéri a zamestnanci sa v tomto dokumente nazývajú spoločne ako 
„dotknuté strany“. Spoločnosť Berkshire Hathaway a jej dcérske spoločnosti sú tu spoločne 
označované ako „spoločnosť“.

B. Účel.

Spoločnosť je hrdá na hodnoty, s ktorými podniká. Má a bude aj naďalej podporovať 
najvyššiu úroveň podnikateľskej etiky a osobnej bezúhonnosti vo všetkých druhoch transakcií 
a interakcií. Na tento účel tento kódex obchodného správania a etiky slúži (1) na zdôraznenie 
záväzku spoločnosti k etike a dodržiavaniu právnych predpisov; (2) na stanovenie 
základných štandardov etického a právneho správania; (3) na poskytnutie mechanizmov 
podávania správ o známych porušeniach etiky alebo právnych predpisov alebo podozrenia 
na ne; a (4) ako pomoc predchádzať a odhaľovať nesprávne konanie.

Vzhľadom na rôznorodosť a zložitosť etických otázok, ktoré môžu vzniknúť v priebehu 
podnikania spoločnosti, tento kódex obchodného a etického správania slúži len ako hrubý 
návod.

V súvislosti s eticky nejednoznačnými situáciami by mali dotknuté strany pamätať na záväzok

Spoločnosti dodržiavať najvyššie etické štandardy a žiadať o radu nadriadených, manažérov 
alebo iný príslušný personál, aby zabezpečili, že všetky kroky, ktoré podniknú v mene 
spoločnosti, budú plniť tento záväzok. Ak máte pochybnosti, spomeňte si na pravidlo 
Warrena Buffetta:

„...chcem, aby sa zamestnanci pýtali, či sú ochotní 
aby sa nejaký plánovaný čin objavil nasledujúci deň na titulnej strane 
svojho miestneho dokumentu – aby si ich čítali ich manželia, deti a priatelia 
– s informáciami poskytnutými informovaným a kritickým spravodajcom.“

C. Etické normy.

1. Konflikt záujmov.
 
Konflikt záujmov nastáva, keď súkromný záujem osoby akýmkoľvek spôsobom zasahuje do 
záujmov spoločnosti. Konflikt môže nastať, ak má dotknutá strana záujem alebo môže byť 
pre ňu ťažké vykonávať svoju prácu pre spoločnosť objektívne a efektívne. Konflikty záujmov 
môžu vzniknúť aj vtedy, keď dotknutá strana alebo členovia jej alebo ich rodinní príslušníci 
neoprávnené získajú osobné výhody v dôsledku svojej pozície v spoločnosti.  
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Pôžičky alebo záruky záväzkov dotknutých strán a ich rodinných príslušníkov môžu  vytvoriť 
konflikt záujmov. Takmer vždy ide o konflikt záujmov, ak dotknutá strana pracuje súčasne pre 
konkurenta, zákazníka alebo dodávateľa.

Konflikty záujmov nemusia byť vždy jasné, takže ak máte otázku, mali by ste sa poradiť 
so svojím nadriadeným alebo manažérom alebo, ak to okolnosti oprávňujú, s finančným 
úradníkom alebo hlavným právnym zástupcom spoločnosti. Každá dotknutá strana, ktorá sa 
dozvie o konflikte alebo potenciálnom konflikte, by ju mala upozorniť dozorným orgánom, 
manažérom alebo iným príslušným personálom alebo konzultovať postupy opísané v časti E 
tohto kódexu.

Všetci členovia predstavenstva a riadiaci pracovníci spoločnosti [a výkonní riaditelia a vedúci 
finanční pracovníci dcérskych spoločností spoločnosti Berkshire Hathaway] zverejnia všetky 
významné transakcie alebo vzťahy, o ktorých by sa dalo očakávať, že spôsobia takýto konflikt 
predsedovi výboru pre audit spoločnosti. V súvislosti s touto transakciou alebo stranou nie 
je možné podniknúť žiadne kroky, pokiaľ a dovtedy, kým takáto činnosť nebude schválená 
výborom pre audit.

2. Firemné príležitosti.

Dotknuté strany nesmú využívať pre seba príležitosti, ktoré sa vyskytnú prostredníctvom 
využívania firemného majetku, informácií alebo pozície bez súhlasu predstavenstva 
spoločnosti. Žiadna dotknutá strana nesmie používať podnikový majetok, informácie ani 
postavenie pre nevhodný osobný zisk a žiadny zamestnanec nesmie súťažiť so spoločnosťou 
priamo ani nepriamo. Dotknuté strany majú v spoločnosti povinnosť presadzovať svoje 
oprávnené záujmy vždy, keď je to možné.

3. Spravodlivé obchodovanie.

Dotknuté strany sa budú správať čestne a eticky vždy a ku všetkým zamestnancom. Budú 
konať v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou a budú sa venovať len spravodlivej a 
otvorenej súťaži tým, že budú eticky zaobchádzať s konkurentmi, dodávateľmi, zákazníkmi a 
kolegami. Zneužívanie chránených informácií, vlastníctvo informácií o obchodnom tajomstve, 
ktoré boli získané bez súhlasu majiteľa, alebo nabádanie k takémuto zverejneniu minulými 
alebo súčasnými zamestnancami iných spoločností je zakázané. Žiadna dotknutá strana by 
nemala neoprávnene využívať niekoho prostredníctvom manipulácie, zatajovania, zneužitia 
privilegovaných informácií, nesprávnym prezentovaním významných skutočností alebo 
akýmkoľvek iným nečestným spôsobom.

Účelom obchodnej zábavy a darov v obchodnom prostredí je vytvoriť dobrú vôľu a dobré 
pracovné vzťahy, nie aby ste získali nespravodlivé výhody so zákazníkmi. Dotknutá strana 
ani žiadni členovia jej rodiny by nikdy nemali ponúknuť ani akceptovať zábavu, ak nie sú 
(1) v súlade s bežnými obchodnými praktikami, (2) sú nadmernej hodnoty, (3) možno ich 
chápať ako úplatok či výplatu a (4) porušujú akékoľvek právne predpisy alebo nariadenia. 
Ponúkanie alebo prijatie peňažných darov ktoroukoľvek dotknutou stranou je zakázané. 
Dotknuté strany by mali so svojimi nadriadenými, manažérmi alebo iným príslušným 
personálom diskutovať o akýchkoľvek daroch alebo navrhovaných daroch, o ktorých si 
myslia, že sú nevhodné.
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4. Obchodovanie s dôvernými informáciami.

Dotknuté strany, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, nesmú používať ani poskytovať 
tieto informácie na účely obchodovania s cennými papiermi („obchodovanie s dôvernými 
informáciami“) ani na žiaden iný účel, s výnimkou podnikania spoločnosti. Všetky neverejné 
informácie o spoločnosti by sa mali považovať za dôverné informácie. Je vždy nezákonné 
obchodovať s cennými papiermi spoločnosti Berkshire Hathaway, pokým máte k dispozícii 
zásadné, neverejné informácie, a je tiež nezákonné oznámiť takéto informácie alebo „tipy“ 
ostatným. Kým všetky dotknuté strany majú zakázané obchodovať s dôvernými informáciami, 
spoločnosť Berkshire prijala špecifické pravidlá a postupy týkajúce sa obchodovania s 
dôvernými informáciami, ktoré sa vzťahujú na riaditeľov, riadiacich pracovníkov a kľúčových 
zamestnancov spoločnosti („riadiaci pracovníci a dotknutí zamestnanci“). Tento dokument je 
uverejnený na internetovej stránke spoločnosti Berkshire a je pravidelne zasielaný riaditeľom 
a dotknutým zamestnancom v súvislosti s certifikáciou zhody.

5. Dôvernosť informácií.

Dotknuté strany musia zachovávať dôvernosť dôverných informácií, ktoré im boli zverené, 
s výnimkou prípadov, keď ich zverejnenie povoľuje príslušný právny zástupca spoločnosti 
alebo to vyžadujú právne predpisy alebo nariadenia. Medzi dôverné informácie patria všetky 
neverejné informácie, ktoré môžu byť v prípade ich zverejnenia užitočné pre konkurenciu 
alebo škodlivé pre spoločnosť či jej zákazníkov. Zahŕňajú aj informácie, ktoré spoločnosti 
zverili dodávatelia a zákazníci. Povinnosť zachovávať dôverné informácie pokračuje aj po 
skončení zamestnania.

6. Ochrana a správne používanie majetku spoločnosti.
 
Všetky dotknuté strany by sa mali snažiť chrániť majetok spoločnosti a zabezpečiť jeho 
účinné používanie. Krádež, neopatrnosť a odpad majú priamy vplyv na ziskovosť spoločnosti. 
Je potrebné okamžite nahlásiť akékoľvek podozrivé prípady podvodu alebo krádeže, aby ich 
bolo možné preskúmať. Zariadenie spoločnosti by sa nemalo používať na podnikanie mimo 
spoločnosti, aj keď je povolené náhodné osobné použitie. 
 
Povinnosť dotknutých strán je chrániť majetok spoločnosti a zahŕňa aj jej vlastné informácie. 
Vlastné informácie zahŕňajú duševné vlastníctvo, ako sú obchodné tajomstvá, patenty, 
ochranné známky a autorské práva, ako aj obchodné, marketingové a servisné plány, 
inžinierske a výrobné nápady, návrhy, databázy, záznamy, platové informácie a všetky 
nepublikované finančné údaje a správy. Neoprávnené používanie alebo distribúcia týchto 
informácií by porušovali pravidlá spoločnosti. Mohlo by to byť aj nezákonné a malo by to za 
následok občianske alebo trestné sankcie.

7. Dodržiavanie zákonov, pravidiel a nariadení

Dodržiavanie zákona v písomnej forme aj hovorovej forme je základom, na ktorom sú 
postavené etické normy spoločnosti. Pri vykonávaní podnikania spoločnosti musia 
dotknuté strany dodržiavať platné vnútroštátne právne predpisy, pravidlá a nariadenia na 
všetkých úrovniach vlády v Spojených štátoch amerických a v akejkoľvek jurisdikcii mimo 
USA, v ktorej spoločnosť podniká.  
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Hoci sa neočakáva, že všetky dotknuté strany budú poznať podrobnosti o týchto právnych 
predpisoch, je dôležité

vedieť o príslušných miestnych, štátnych a vnútroštátnych právnych predpisoch, aby bolo 
možné stanoviť, kedy požiadať o radu nadriadených, manažérov alebo iní príslušný personál.

V dokumente „Zásady zakázaných obchodných praktík“ sa stanovujú zásady spoločnosti 
týkajúce sa dodržiavania právnych predpisov, konkrétnych riešení takých tém ako zakázané 
ponuky alebo platby, dary a zábava, transakcie s určitými krajinami a osobami, účtovné 
kontroly a presné vedenie záznamov. Tieto zásady sa poskytujú vedúcim manažérom a sú k 
dispozícii všetkým zamestnancom.

8. Včasné a pravdivé zverejňovanie informácií.

V správach a dokumentoch podaných alebo predložených komisii pre burzu a cenné 
papiere a ďalším regulačným orgánom spoločnosti a iných verejných spoločnostiam, 
dotknutých strán, ktoré sa podieľajú na príprave takýchto správ a dokumentov (vrátane 
tých, ktoré sa podieľajú na príprave finančných alebo iných správ a informácií zahrnutých 
do tejto správy a dokumentov) sa poskytnú informácie úplné, spravodlivé, presné, včasné 
a zrozumiteľné. Keď je to vhodné, tieto dotknuté strany poskytnú dôkladné a presné finančné 
a účtovné údaje na spracovanie do takýchto zverejnení. Nesmú vedome zakrývať alebo 
falšovať informácie, nesprávne prezentovať podstatné skutočnosti alebo vynechať podstatné  
skutočnosti potrebné na to, aby zabránili zavádzaniu nezávislých verejných audítorov alebo 
investorov spoločnosti.

9. Významné nedostatky v účtovníctve.
 
Generálny riaditeľ a každý vedúci finančný úradník bezodkladne upozornia

výbor pre audit na akékoľvek informácie, ktoré by mohli byť dôležité ohľadne: (a) významných 
nedostatkov v návrhu alebo fungovaní internej kontroly finančného výkazníctva, ktorá by 
mohla negatívne ovplyvniť schopnosť spoločnosti zaznamenávať, spracovávať, sumarizovať 
a vykazovať finančné údaje alebo (b) akýkoľvek podvod, či už materiálny alebo iný, ktorý 
zahŕňa manažment alebo iných zamestnancov, ktorí majú významnú úlohu vo finančnom 
výkazníctve, zverejňovaní informácií alebo vnútornej kontrole finančného výkazníctva.
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D. Odpustenie.
 
Akékoľvek odpustenie od tohto kódexu pre riadiacich pracovníkov alebo riaditeľov môže 
vykonať iba predstavenstvom spoločnosti alebo jeho kontrolným výborom a bude okamžite 
zverejnené v súlade s právnymi predpismi alebo usmernením.

E. Porušenie etických noriem.

1. Nahlásenie známych porušení alebo podozrení na ne.

Riaditelia, generálny riaditeľ, vedúci finančný úradník a hlavný právny zástupca spoločnosti 
okamžite oznámia akékoľvek známe porušenie tohto kódexu alebo podozrenia naň 
predsedovi

Výbor pre audit spoločnosti. Všetky ostatné dotknuté strany by mali hovoriť s vedúcimi, 
manažérmi alebo iným príslušným personálom o známych nezákonných alebo neetických 
konaniach alebo podozrení na ne. Tieto dotknuté strany môžu taktiež nahlásiť pochybné 
správanie rovnakým spôsobom, ako sa hlásia sťažnosti týkajúce sa účtovníctva, interných 
účtovných kontrol alebo audítorských záležitostí kontaktovaním (anonymne, ak je to žiaduce) 
organizácie tretej strany, ktorá sa volá NAVEX Global (bezplatné číslo 800-261-8651 alebo 
na webovej stránke http://brk-hotline.com). Pre zamestnancov spoločnosti pracujúcich mimo 
Spojených štátov amerických sú k dispozícii samostatné anonymné procedúry hlásenia. 
Žiadna odvetná akcia akéhokoľvek druhu proti komukoľvek, kto podá takúto správu v dobrej 
viere, nebude povolená a tento zákaz bude striktne presadzovať výbor pre audit spoločnosti.

2. Zodpovednosť za porušovanie.

Ak výbor pre audit spoločnosti alebo jeho zástupca určí, že tento kódex bol porušený, buď 
priamo, a ak neoznámi porušenie, alebo zadrží informácie súvisiace s porušením, môže 
porušujúca dotknutá strana, ktorá je obeťou porušovania, byť disciplinárne potrestaná za 
nedodržanie sankcií vrátane odvolania z funkcie alebo prepustenia. Takéto sankcie môžu 
zahŕňať písomné oznámenie dotknutej osobe o tom, že došlo k porušeniu, odsúdenia 
zo strany výboru pre audit, zmiernenie alebo opätovné zaradenie dotknutej osoby a 
pozastavenie s vyplácaním mzdy alebo výhody alebo bez nich. Porušenia tohto kódexu 
môžu tiež predstavovať porušenie právnych predpisov, čo môže mať za následok trestné 
sankcie a občianske záväzky pre porušujúcu dotknutú stranu a spoločnosť. Očakáva sa, že 
všetky dotknuté strany budú spolupracovať pri internom vyšetrovaní zneužitia.

F. Postupy dodržiavania predpisov.
 
Všetci musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili rýchle a dôsledné kroky proti 
porušovaniu tohto kódexu. V niektorých situáciách je však ťažké vedieť, či došlo k porušeniu.
Pretože nemôžeme predvídať každú situáciu, ktorá nastane, je dôležité, aby sme mali 
spôsob, ako pristupovať k novej otázke alebo problému. Toto sú kroky, ktoré treba mať na 
pamäti:
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• Uistite sa, že máte všetky fakty. Aby sme dosiahli správne riešenia, musíme byť  čo najviac 
informovaní.

• Opýtajte sa sami seba: Čo konkrétne sa odo mňa žiada? Zdá sa vám to neetické alebo 
nevhodné? Použite svoj úsudok a zdravý rozum. Ak sa niečo zdá neetické alebo nevhodné, 
pravdepodobne to také je.

• Objasnite si svoju zodpovednosť a úlohu. Vo väčšine prípadov existuje spoločná 
zodpovednosť. Sú vaši kolegovia informovaní? Môže to pomôcť zapojiť aj ostatných a 
diskutovať o probléme.

• Diskutujte o probléme s nadriadeným. Toto je základné usmernenie pre všetky situácie. 
V mnohých prípadoch bude váš nadriadený o otázkach viac informovaný a bude vítané  
konzultovať s ním v rámci rozhodovacieho procesu.

• Vyhľadajte pomoc zo zdrojov spoločnosti. V zriedkavých prípadoch, kde by bolo 
neprimerané alebo nepríjemné diskutovať o probléme s nadriadeným, alebo ak si myslíte, 
že váš nadriadený vám dal nevhodnú odpoveď, diskutujte o tom lokálne s manažérom vašej 
kancelárie alebo s manažérom oddelenia ľudských zdrojov.

• Môžete dôverne hlásiť etické porušenia bez obáv z odvetných opatrení. Ak vaša situácia 
vyžaduje, aby vaša totožnosť zostala tajná, vaša anonymita bude chránená v maximálnej 
miere v súlade s právnymi záväzkami spoločnosti. Spoločnosť za každých okolností zakazuje 
odvetné opatrenia akéhokoľvek druhu voči tým, ktorí v dobrej viere hlásia etické porušenia.

• Najprv sa pýtajte a potom konajte. Ak si nie ste istí, čo robiť v akejkoľvek situácii, vyhľadajte 
pomoc predtým, než začnete konať.
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