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01. Uvod
KB1909 Società per Azioni nom spodbujanja razvoja in rasti.
Aktivnosti Skupine KB

01.01. Namen
1

nadzira,pri vodenju poslov in p

in
zahteva od svojih upraviteljev, zaposlenih in

instrument, ki ga je upravni odbor KB1909 odobril samo-stojno s ciljem jasne opredelitve priznanih in skupnih vrednot
znotraj Skupine KB1909, obenem pa tudi instrument za izvajanje zanesljivega in transparentnega upravljanja odnosov z
zunanjostjo.

a), ki iz katerega koli naslova delujejo v imenu omenjenih
podjetij in se izvaja v notranjih odnosih, v zunanjih odnosih z dobavitelji, konkurenti, subjekti s katerimi so v teku poslovni
odnosi, v odnosih z javnimi upravami in/ali javnimi funkcionarji / u

01.02.

ajo nadzor aktivnosti podjetja ter
rganizacije, upravljanja
in nadzora.

02.

tovati tudi tisti, ki sodelujejo pri doseganju ciljev KB1909¹.

izvajanju, znotraj

1

2

neposredno ali posredno odvisne od nje.

-

o, ki je
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sti, lojalnosti,
poznavanju kodeksa;
aktivnemu prispevanju k izvajanju kodeksa;
opozarjanju na morebitne pomanjkljivosti;

razmerja;
nega
razmerja);

03.01. Poslanstvo

ipada, obenem

Prepoznani in zasledovani cilj KB1909 je tudi ustvarjanje vrednosti za vse nosilce interesa Skupine v obravnavi. V to so
usmerjene strategije in operativno upravljanje s posameznimi podjetji.
i, dobavitelji in subjekti, s
sti, transparentnosti in dobre vere.

aterih deluje KB1909,

Vodenje poslov in aktivnosti
KB1909 je ohranila in okrepila sistem governancea, ki je usklajen z mednarodnimi standardi dobrih praks in je primeren
za upra
podobo KB1909.
Opera
kodeksa. Zasledovanje intereso

stopanja v
lavci morajo sloneti
a dru

dobavitelji, zunanji sodelavci, konkurenti, mediji, Nadzorni Organi in Javne Uprave itd.) sloneti na lojalnosti in
sparentne,
razumljive, skrbne in usklajene.

5

st pri upravljanju z
viri.
podatkov, razen v primeru izrecnega in zavestnega dovoljenja in skladno z veljavnimi pravnimi predpisi.
Odnosi s kolekti
-gospodarski
okolja in k prispevanju k trajnostnemu razvoju ozemlja.

04. Odnosi s sodelavci
Pod pojmom sodelavci se obravnavajo:

 vsi, ki imajo sklenjeno, ne glede na pravno opredelitev razmerja, delovno razmerje, ki predvideva odvisnost od
osebah (na primer svetovalci).
ticipacije pri aktivnostih podjetja.
kalnih ali
a oblika favoritizma.
ja vse potrebne napore v nudenje
n
eda posameznikov. V nobenem primeru ni dovoljeno zahtevati od delavcev storitev, ki so v
nasprotju z osebnim dostojanstvom ali predstavljajo nesprejemljiv vir tveganja za njihovo varnost in zdravje. Zaposleni ki

04.01. Iskanje in selekcija zaposlenih
kcija zaposlenih podrejeni preverjanju
ti za vse zainteresirane
stranke.

04.02. Zaposlitev
a delovnega prava ali katerega koli drugega

04.03. Upravljanje, razvoj in usposabljanje zaposlenih
V sklopu upravljanja, razvoja in usposabljanja zaposlenih slonijo sprejete odlo
profilov in poklicnih profilov s katerimi razpolagajo sodelavci, ter na objektivni oceni poklicnih storitev.

nih poklicnih
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nje materinstva in skrbi
za otroke.
KB1909 se obvezuje k razvoju sposobnosti in spodbujanju potenciala svojih zaposlenih z namenom, da se jim o
programov, tudi univerzitetnih/podiplomskih ali programih specializacije.

neodvisno presojo.
instrumente s ciljem valorizaci
sposobnosti in ohranitve profesionalne vrednosti zaposlenih. Predvideno je institucionalno usposabljanje, ki poteka v
ativnemu osebju.

04.04. Zdravje in varnost

naslednja:



 prilagajanje dela posamezni osebi, s posebno pozornostjo do pojmovanja delovnih mest in proizvodnje in kolikor
ajo




prilagajanje na stopnjo razvoja znanosti in tehnike;

delovne pogoje, delovna razmerja in vpliv dejavnikov delovnega okolja;



posredovanje jasnih in ustreznih navodil delavcem z zagotavljanjem stalnega usposabljanja.

so k ustrezni uporabi aparatur, strojev, naprav, prevoznih sredstev in delovne opreme ter k ustrezni uporabi opreme za
nevarne situacije s katerimi so seznanjeni, ter neposredno ukrepati v nujnih primerih, v sklopu svojih pristojnosti in
Vodilni subjekti in ostali zaposleni Skupine ne smejo odstranjevati ali spreminjati brez pisnega dovoljenja pristojnih
subjektov varnostnih naprav oziroma nadzornih in signalnih naprav in ne smejo na lastno pobudo izvajati operacij ali
ki jih za zaposlene predvidevajo veljavni
zakoni.
KB1909 skrbi za varnost in zdravje svojih zaposlenih in vseh tretjih subjektov, ki so prisotni v delovnem okolju, in

zainteresiranih subjektov.
ito zdravja in varnosti pri delu.

04.05. Imetje podjetja
na je

7

Vsak sodelavec je neposredno in osebno odgovoren za varovanje in zakonito uporabo dobrin in virov, ki so mu zaupani za
neustrezne uporabe dobrin in virov.

04.06. Uporaba informacijskih sistemov
ki jih je sprejela KB1909
zakonskim dopogodb.
o
podobi Skupine.

04.07. Darila in druge koristi
Sodelavec ne zahteva, zase ali za druge, daril ali drugih koristi in slednjih ne sprejema, razen v primeru daril

Prav tako sodelavec ne ponuja daril ali drugih koristi vsem tistim subjektom, ki mu lahko zagotovijo prednost pri izvajanju
dobaviteljem, javnim in zasebnim.

04.08. Nadlegovanje ali nasilje na delovnem mestu
KB1909 spodbuj
vedenja, ki jih lahko
Kot taki se obravnavajo:




cev;
ovirati individualne delovne perspektive drugih zaradi osebne kompetitivnosti ali kompetitivnosti drugih
sodelavcev.






vljenje naslovnika privolitvi v spolne usluge ali osebni in

namigovati na tele

04.09. Zloraba alkohola in drog in prepoved kajenja
delovnem mestu,

alkohola, drog ali drugo podobno stanje med opravljanjem dela in na delovnem mestu.
Prepovedano je:
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mestu;
kaditi na delovnem mestu, razen v za to namenjenih prostorih. KB1909 spodbuja prostovoljne pobude,
in

04.10. Obveznost odkrili pri izvajanju svojih informiranj
2

pravni
ih predpisov.

04.11. Obveznosti vodilnih subjektov
Ob predpostavki, da je sistem corporate governance, ki ga je sprejela KB1909, skladen z veljavnimi predpisi in je
izdajanja smernic in nadzora.
spektivi
Upravni svetniki, Preds
jo dejavnost
jo
opravljajo za KB1909.
Od njih se zahteva, da postopajo v
tjih,
informacij, s katerimi posamezniki pridejo v stik zaradi svoje funkcije in vloge.
njo in zunanjo
odgovornosti ter okrepiti zaupanje, povez
jo, da
jih bodo uporabljali le za name
ljavnih predpisov o va
obivanja neposredne ali
posredne osebne koristi ali koristi za tretje subjekte (Ustanove, Institucije itd.). Upravitelji ne smejo v nobenem primeru
osredno, za promocijo
ali spodbujanje interesov Skupine in ne smejo sprejemati zase ali za druge omenjenih dajatev ali njihove obljube za
podpiranje interesov tretjih subjektov v odnosih s Skupino.

05. Odnosi s strankami

2

enjnega imenovanja ne pri.

9

Stranka predstavlja za KB1909 vrednost, varovanje katere je nujno za zasledovanje poslanstva podjetja. KB1909 s
nediskriminaciji in iskanju/ponudbi maksimalnega sodelovanja.

05.01. Pogodbe in sodelovanje
Pogodbe in komunikacija s strankami morajo biti:
 jasne, enostavne in sestavljene z uporabo jezik
 skladne z veljavnimi predpisi in navodili organov za izdajanje smernic in organi nadzora.

spremembami storitev.

05.02. Kakovost in zadovoljstvo strank
KB1909 se zavzema, da bo zagotavljala doseganje kakovostnih standardov in predvidenih standardov varnosti in da bo
KB1909 se zavzema, da bi zag

05.03. Interakcija s strankami

KB1909 se obvezuje, da bo spodbujala
ustreznih komunikacijskih sistemov.

z uporabo

primeru, da sogovornik ne zadosti njenim zakonitim zahtevam.
azen v primerih, ki so
predvideni po zakonu.

06. Odnosi z dobavitelji blaga in storitev in z

ostalimi subjekti s katerimi so

vzpostavljeni poslovni odnosi
Aktivnost KB1909 do dobaviteljev blaga in storitev in ostalih subjektov s katerimi ima vzpostavljene poslovne odnose, je

Procesi pridobivanja strank so
obojestranske lojalnosti, transparentnosti in sodelovanja.


objektivne ocenjevalne kriterije na podlagi jasnih in transparentnih postopkov;
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nitimi





ohranjati odprt dialog z dobavitelji, v skladu s trgovskimi dobrimi praksami; nemudoma obvestiti svojega

V primeru, da dobavitelj ali drug subjekt, s katerim je KB1909 v poslovnih odnosih, pri izvajanju dejavnosti za KB1909

ustreznih pos
-

-

231/2001).
no z
jena poslovna razmerja in tretjih subjektih

tenjem
upravljanja in z zasledovanjem visokih standardov pri proizvodnji in storitvah.

08.01. Odnosi z Administrativnimi organi
KB1909 s svojimi sodelavci aktivno sodeluje z Javnimi organi.
izrecno
v Institucij.

zahtevki do slednjih, razen v primeru, da so legitimni in jih predvidevajo sklenjene pogodbe. V primeru, da KB1909 v
KB1909.

08.02. Odnosi s poli

acijami
zacij, njihovih
predpisi.

08.03. Razvoj krajevnih skupnosti

11

-ekononskemu razvoju
in lokalne usposobljenosti, ter obenem

t k dialogu in interakciji s civilno
sti, ki potrjujejo
kupnosti znotraj katere deluje.

nostih izven
aktivnosti, ki jih izvajajo v interesu KB1909, pod pogojem, da gre za aktivnosti, ki so skladne z zakoni in s sprejetimi
obveznostmi do Skupine.
jemanja





opravljati, brez dovoljenja KB



zastopati, postopati ali delovati za dobavitelja ali stranko KB1909.

tovalec,

pravilno izvajanje zaupanih funkcij in odgovornosti.
in Nadzorni svet.

u podatkov glede upravljanja v poslovne knjige.





udobn

Vsaka ra

Osebe pri KB1909, ki izvejo za opustitve, poneve
Nadzorni Organ.

taciji, na kateri
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Okoljska politika KB1909 j

KB1909 sodeluje z ozemljem, na katerem je prisotna preko infrastruktur in populacije podjetja. V tem kontekstu so



izva

veljavnih predpisov.

Vsi subjekti, ki d
mednarodni ravni, proti financiranju terorizma in drugim nedovoljenim dejavnostim kot je proizvodnja in/ali trgovanje z

sledujejo, tudi na

nem sodnem
postopku, ki neposredno ali posredno obra

14. Zaupnost
14.01. Varovanje zaupnosti
ektih, ki so nastale ali so bile ridobljene
in
ju dostojanstva zainteresiranih oseb in skladno z veljavnimi predpisi. Obdelava osebnih
imnih in eksplicitnih namenov. Shranjevanje podatkov je predvideno za obdobje,
ki ne presega trajanja, predvidenega za namene zbiranja podatkov.
KB1909 s prejema ustrezne preventivne varnostne ukrepe za vse podatkovne baze, v katerih so zbrani in se hranijo
obdelave podatkov.
Sodelavci KB1909:

13



povezavi s
funkcijami in odgovornostmi, ki so jim zaupane;




predstavijo in uredijo poda



voljenja nadrejenih in v vsakem
anja podatkov za posamezen primer, tudi v zvezi z
potrebno tudi po pridobitvi njihove privolitve.

14.02. Varovanje poslovne tajnosti
Aktivnosti K

informacij, dokumentov in
-howa (po

programska oprema itd.), ki
ljavnimi predpisi, se osebe
KB1909 obvezujejo k zaupnosti, ki jo narekujejo razmere, za vsako informacijo, ki so jo izvedeli pri izvajanju svoje funkcije.

15. Izvajanje e

strukture
orabljajo za osebe in aktivnosti KB1909.
lagodijo, kjer je to potrebno,

pine KB1909 so odgovorni za:


odgovornosti in z okrepitvijo




anje kodeksa;

15.01. Obveznost

ega kodeksa in opozar

Od
stopkov, ki
urejajo funkcije in zaupane odgovornosti.
Vsak sodelavec KB1909 mora:


 zahtevati od tretjih, s katerimi KB1909 vzpostavi odnos, potrdilo, da so seznanjeni s kodeksom;
 nemudoma obvestiti svojega nadrejenega ali organ, kateremu pripada, in Nadzorni Organ, o ugotovitvah ali
informacij, ki so jih posredovali nosilci interesa v zvezi z morebitnimi primeri ali
postopki Nadzornega Organa ali drugih pristojnih subjektov);



sprejemati nujne korektivne ukrepe ko to zahtevajo razmere in v vsakem prim
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15.02. Nadzorni Organ
3

nega
kodeksa.
Nadzorni Organ je organ, ki razpolaga z neodvisnostjo in samostojnostjo pri postopanju in nadzoru in katerega dejavnost
Nadzornemu Organu do dodeljene naloge:
 spodbujanja izvajanja kodeksa in






Sveta
ponavljanja

oblik preverjanja; posegati, tudi na
podlagi obvestil sodelavcev KB1909, v primeru obvestil o morebitn
menijo, da niso
strani zainteresirane osebe po
posredovati pristojnim strukturam rezultate preverjanj, ki so pomembna za sprejemanje morebitnih kazenskih
preverjanj, ki so pomembna za sprejemanje
ustreznih ukrepov.

Poleg tega Nadzorni Organ KB1909 predstavi Upravi in Nadzornemu svetu letno poro
posodabljanju kodeksa.
Vsak tok informacij

skladu z naslednjimi postopki:




objava na spletni strani.

15.04. Obvestila
no ali v pisni obliki, raje v neanonimni obliki, o morebitnih primerih
sa, s strani kogarkoli, svojemu nadrejenemu in
Nadzornemu Organu.
lnimi ukrepi, ki so jim lah
nepravilnostihi, ter ne izda njihove identitete, razen v primerih, ki jih predvidevajo zakoni.

la o

kodeksa
aslovnikov vplivajo na odnos zaupanja, vzpostavljen s
delovnega razmerja.
; sistem sankcij mora biti skladen s predpisi
disciplinskimi kodeksi
podjetja.
Upravo in Nadzorni svet in izrazi mnjenje o
ustrezne ukrepe.

ljev, Nadzorni organ nemudoma obvesti
vanju z Nadzornim svetom sprejme
e lahko kaznuje s prenehanjem

3

KB1909 Spa.
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KB1909
Società per Azioni Ulica Malta, 2 34170 Gorica
Italija
Telefon: 0039 0481 32545
Fax: 0039 0481 31824
info@kb1909.it
www.kb1909.it

