KÓDEX SPRÁVANIA A ETIKY
POLITIKA V OBLASTI SANKCIÍ A
OBCHODNÝCH EMBÁRG

POLITIKA V OBLASTI SANKCIÍ A OBCHODNÝCH EMBÁRG
Spoločnosť Magna sa zaviazala zabezpečiť súlad so zákonmi všetkých jurisdikcií,
kde pôsobí, a to vrátane zákonov a predpisov týkajúcich sa hospodárskych
sankcií. Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti Magna
International Inc. a všetky jej prevádzkové skupiny, divízie, spoločné podniky
a iné prevádzky na celom svete (ďalej spoločne len „spoločnosť Magna“). Táto
politika sa vzťahuje aj na všetky osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti Magna,
vrátane zamestnancov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, konzultantov
a zástupcov.
•

Musíte sa riadiť všetkými platnými zákonmi a predpismi (ďalej len „sankčné právne predpisy“)
vrátane tých, ktoré sa týkajú obmedzení pri obchodných vzťahoch s:

•

krajinami alebo politickými subdivíziami krajín, na ktoré sa sankcie vzťahujú (ďalej spoločne len
„sankcionované krajiny“),

•

osobami, spoločnosťami a subjektmi vrátane zástupcov, ktorí majú sídlo v sankcionovaných
krajinách alebo sú uvedení na národných či medzinárodných zoznamoch sankcionovaných
subjektov (ďalej spoločne len „sankcionované osoby“).

Čo predstavuje sankcia alebo obchodné embargo?
Sankcie a obchodné embargá sú opatrenia uvalené vládami alebo medzinárodnými organizáciami (ako
napríklad Organizáciou spojených národov), ktoré obmedzujú obchodné aktivity v určitých krajinách. Sú
často určené na vyvinutie tlaku na vlády sankcionovaných krajín alebo na sankcionované osoby, na základe
ktorého by mali zmeniť svoju politiku alebo praktiky, ktoré vláda uvaľujúca sankcie považuje za škodlivé
pre medzinárodný mier, bezpečnosť alebo ľudské práva.

Čo je zakázané sankčnými zákonmi?
Sankčné zákony obmedzujú alebo zakazujú obchodné aktivity. Závisí to od konkrétnej sankcionovanej
krajiny alebo sankcionovanej osoby. Sankčné zákony často obmedzujú pohyb tovaru, služieb alebo
finančných prostriedkov. Sankčné zákony môžu (no nemusia) obmedzovať alebo zakazovať tieto aktivity:
•

Predaj a nákup tovarov, služieb, technických informácií samotnej sankcionovanej krajine alebo
komukoľvek zo sankcionovanej krajiny.

•

Predaj a nákup akýchkoľvek tovarov, služieb, technických informácií samotnej sankcionovanej
osobe bez ohľadu na to, kde sa nachádza.

•

Prevod prostriedkov v prospech alebo prostredníctvom sankcionovanej krajiny alebo
sankcionovanej osoby, a tiež príjem prostriedkov zo strany sankcionovanej osoby (napr.
sankcionovanej banky) alebo

•

predaj akýchkoľvek tovarov, služieb alebo technických informácií povoleným osobám v povolených
krajinách v prípade, ak má predajca vedomosť, že tovary, služby alebo technické informácie sú
určené pre sankcionovanú krajinu alebo sankcionovanú osobu.
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Ako sa krajina alebo osoba stane sankcionovanou krajinou alebo sankcionovanou
osobou?
Obyčajne sú sankcie alebo embargá na krajinu, osobu alebo spoločnosť uvalené na základe ich účasti na
činnostiach, medzi ktoré patrí terorizmus, porušovanie ľudských práv, nezákonný vývoz, šírenie
nukleárnych prostriedkov a iné kriminálne činy. Niektoré krajiny a regióny, kde spoločnosť Magna pôsobí
(t. j. Kanada, Spojené štáty americké a Európska únia) vyhotovujú a zverejňujú zoznamy sankcionovaných
krajín a sankcionovaných osôb. Príklad:
Kanada:
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
Spojené
štáty
americké:
http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Európska
únia:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
OSN: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#composition%20list

Politika
Spoločnosť Magna nevstúpi do žiadneho obchodného vzťahu, kde je účastníkom sankcionovaná krajina
alebo sankcionovaná osoba. Ak máte vedomosť o existujúcom alebo možnom obchodnom vzťahu, kde je
účastníkom sankcionovaná krajina alebo sankcionovaná osoba, neodkladne sa spojte so skupinovým,
miestnym alebo celopodnikovým právnikom spoločnosti Magna. Môžete sa obrátiť aj na svojho
nadriadeného, zamestnanca na pozícii Regional Compliance Officer alebo nahláste svoje obavy pomocou
Horúcej linky spoločnosti Magna.

Sankcionované krajiny
Musíte dodržiavať sankčné zákony, ktoré sa uplatňujú v akejkoľvek krajine, kde podnikáte v mene
spoločnosti Magna. Politikou spoločnosti Magna je vo všeobecnosti dodržiavanie sankčných zákonov
Spojených štátov amerických a Kanady vo všetkých svojich celosvetových prevádzkach, pokiaľ takéto
dodržiavanie nie je povolené podľa miestneho práva.
Upozorňujeme, že sankčné zákony sú zložité, v jednotlivých krajinách sa líšia a často sa menia. V prípade
otázok týkajúcich sa uplatňovania sankčných zákonov na akúkoľvek obchodnú aktivitu spoločnosti Magna
sa poraďte so skupinovým, miestnym alebo celopodnikovým právnikom spoločnosti Magna.

Konanie v rozpore s touto politikou
Spoločnosť Magna netoleruje konanie v rozpore s predpismi. Akékoľvek konanie v rozpore s predpismi sa
bude považovať za vážny problém a bude sa postihovať disciplinárnym opatrením a môže viesť až
k ukončeniu pracovného pomeru.
Ak máte informácie alebo podozrenie, že niekto koná v rozpore s Kódexom správania a etiky spoločnosti
Magna alebo touto politikou, mali by ste to oznámiť skupinovému, miestnemu alebo celopodnikovému
právnikovi. Môžete sa obrátiť aj na svojho (i) nadriadeného, (ii) zamestnanca na pozícii Regional
Compliance Officer, (iii) nášho zamestnanca na pozícii Ethics & Chief Compliance Officer alebo (iv)
nahláste svoje obavy prostredníctvom Horúcej linky spoločnosti Magna.
V súlade s Politikou v oblasti zamedzenia odvetným opatreniam spoločnosť Magna chráni zamestnancov,
ktorí v dobrej viere oznámia akékoľvek konanie v rozpore s Kódexom správania a etiky spoločnosti Magna
alebo touto politikou, pred penalizovaním, prepustením, preložením na nižšiu pozíciu, suspendovaním,
diskrimináciou alebo akoukoľvek inou formou odvetného opatrenia voči nim.
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ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ak potrebujete viac informácií alebo radu, kontaktujte skupinového, miestneho alebo celopodnikového
právnika, zamestnanca na pozícii Regional Compliance Officer alebo nášho zamestnanca na pozícii VicePresident, Ethics and Chief Compliance Officer.
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