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Mērķtiecīga darbība
PepsiCo solījums

Esmu gandarīta iepazīstināt ar PepsiCo atjaunināto Globālo 
uzvedības kodeksu. Mūsu Kodekss ir atjaunināts, lai sniegtu 
konkrētāku informāciju, bet tā pamatprincipi un mūsu vērtības 
paliek nemainīgi. Mūsu Kodekss joprojām iemieso visaugstākos 
ētikas un godprātības standartus it visā, ko mēs darām, nosakot 
mums visiem, kuri strādājam PepsiCo, saistošu vērtību 
kopumu, no kura vadāmies savos ikdienas lēmumos  
un darbībās.

Mūsu Kodekss nosaka, kā mums biznesā vajadzētu pareizi 
rīkoties, – ievērojot devīzi Mērķtiecīga darbība – mūsu 
apņemšanos tiekties uz ilgtspējīgu izaugsmi. Tajā ir aprakstīta 
“mērķtiecība”, kas ir mūsu darbības pamatā, un tas ir paredzēts, 
lai palīdzētu mums pildīt mūsu saistības, izrādīt cieņu citam 
pret citu darba vietā un godprātīgi darboties tirgū.

Es aicinu jūs rūpīgi izlasīt mūsu Kodeksu un savā darbā 
atsaukties uz to, kad vien tas ir nepieciešams. PepsiCo 
nevainojamā reputācija balstās uz to, kā katrs no mums rīkojas 
un kā mēs rīkojamies visi kopā kā uzņēmums. PepsiCo, man 
personīgi un es ceru, ka arī visiem jums, nav nekā svarīgāka kā 
saglabāt PepsiCo labo reputāciju, ievērojot mūsu Uzvedības  
kodeksa principus.

Indra K. Nooyi  
Prezidente un galvenā izpilddirektore

3



Mūsu apņemšanās
Nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, 
paļaujoties uz pilnvarotiem cilvēkiem, 
kuri rīkojas atbildīgi un ar uzticību

Pamatprincipi
Mums vienmēr jācenšas:

rūpēties par saviem klientiem, patērētājiem  
un pasauli, kurā mēs dzīvojam;

pārdot tikai produktus, ar kuriem  
varam lepoties;

runāt patiesi un atklāti;

līdzsvarot īstermiņu un ilgtermiņu; 

uzvarēt ar daudzveidību un iekļaušanos;

cienīt citus un gūt panākumus kopā.

PepsiCo 
vērtības

Globālais uzvedības kodekss
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Mērķis, uz ko tiecamies 
savā darbībā

Rīkošanās tā, kā ir pareizi
Mūsu	Kodekss	ir	“mērķis”,	uz	ko	tiecamies	savā	darbībā.

Mēs, PepsiCo darbinieki, ticam, ka rīkoties ētiski un atbildīgi ir ne vien pareizi, bet arī 
izdevīgi mūsu biznesam.

Mūsu PepsiCo Globālais uzvedības kodekss (mūsu “Kodekss”) ir mūsu ceļvedis un 
“kompass”, kas norāda, kā mums pareizi rīkoties biznesā. Vienkārši runājot, jūs rīkojaties 
pareizi, ja jūs rīkojaties ētiski un saskaņā ar mūsu vērtībām, mūsu Kodeksu, mūsu politiku 
un arī tiesību aktiem.

No mums visiem tiek sagaidīts, ka mēs ievērosim mūsu Kodeksa principus un:

• izrādīsim cieņu darba vietā;

• darbosimies tirgū godprātīgi;

• nodrošināsim ētiku mūsu biznesa aktivitātēs;

• veiksim savu darbu ar atbildību pret mūsu akcionāriem.

Mūsu Kodekss ir pamatā visam, ko mēs darām. Tas nostiprina mūsu pamatvērtības un ir 
pamats, uz ko balstās mūsu stratēģiskā misija Mērķtiecīga darbība; faktiski tas ir mērķis, uz 
ko tiecamies savā darbībā.

Atbildība par mūsu Kodeksu
Mūsu	Kodekss	attiecas	uz	ikvienu	darbinieku	un	uz	mūsu	vadību;	tas	reglamentē	
katru	biznesa	lēmumu,	ko	mēs	pieņemam.

Mūsu Kodekss reglamentē visus mūsu lēmumus un darbības neatkarīgi no tā, vai 
tās notiek birojā, rūpnīcā, noliktavā, sanāksmju telpā vai tirdzniecībā, pārdodot mūsu 
produktus klientiem.

Mūsu Kodekss attiecas uz:

• visiem PepsiCo darbiniekiem visā pasaulē (tostarp mūsu meitas uzņēmumu 
darbiniekiem);

• PepsiCo vadītājiem, kad viņi darbojas kā direktori savā jomā;

• PepsiCo kopuzņēmumiem, kurus kontrolē PepsiCo, un uz katru šādu kopuzņēmumu 
darbinieku, amatpersonu un direktoru.

PepsiCo Globālā atbilstības un ētikas nodaļa (“Globālā atbilstības nodaļa”) atbild par 
mūsu Kodeksa veicināšanu, uzraudzību un īstenošanu. Tomēr vislielākā atbildība par 
mūsu Kodeksa ievērošanu un PepsiCo ētiskās izcilības kultūras saglabāšanu jāuzņemas 
ikvienam no mums individuāli.
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Mērķis, uz ko tiecamies savā darbībā

Jūsu personīgie 
pienākumi

Ievērot mūsu Kodeksu
Visam	jūsu	darbam	jābūt	veiktam	saskaņā	ar	mūsu	Kodeksu,	mūsu	politiku,	kā	arī	
tiesību	aktiem.

Mūsu reputāciju, ko raksturo ētiska un atbildīga rīcība, veido katrs no mums ar saviem 
lēmumiem, ko mēs pieņemam ik dienas. Mūsu Kodekss apvienojumā ar mūsu 
uzņēmuma politiku sniedz jums informāciju, kas vajadzīga, lai darbu veiktu ētiski. Jūsu 
pienākums ir pārzināt un ievērot politiku, kas attiecas uz darbu, ko darāt, un lēmumiem, 
ko pieņemat.

Turklāt PepsiCo kā globāls uzņēmums ir apņēmies ievērot to valstu tiesību aktus, kurās 
tas darbojas. Vispārējie tiesību akti un noteikumi ir sarežģīti, tomēr mūsu Kodeksa  
un politikas ievērošana palīdzēs jums nodrošināt piemērojamo vietējo tiesību  
aktu ievērošanu.

Rādīt piemēru
Katram	no	mums,	jo	īpaši	līderiem	un	vadītājiem,	savā	darbībā	jāievēro	
godprātīgums	un	jāvieš	uzticība.

No visiem darbiniekiem tiek sagaidīta ētiska rīcība, tomēr katram PepsiCo līderim un 
vadītājam ir lielāka atbildība par savu rīcību, kas ir kā piemērs citiem. No saviem līderiem 
un vadītājiem mēs sagaidām, ka viņi rādīs priekšzīmi un iedvesmos citus ievērot  
mūsu Kodeksu:

• atzinīgi novērtējot godīgumu;

• aicinot ievērot ētiku lēmumu pieņemšanā;

• radot atvērtu darba vidi, kurā darba kolektīvs var brīvi izteikt savas bažas;

• nepieļaujot sankcijas pret tiem, kuri izsakās;

• prasot palīdzību problēmu atrisināšanā un aktualizēšanā, kad tādas rodas.

Mēs paļaujamies uz to, ka mūsu līderi un vadītāji nostiprinās mūsu Kodeksa principus un 
vērtības visos mūsu darbaspēka līmeņos.
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Q & A
Prasīt padomu un informēt par bažām
Jūsu	pienākums	ir	uzdot	jautājumus	un	informēt	par	savām	bažām,	kad	rodas	
Kodeksa	ievērošanas	problēmas.

Kodeksā nav iespējams aprakstīt pilnīgi visas situācijas, kādas jums varētu rasties ikdienas 
darbā. Ja nevarat rast atbildi Kodeksā vai ja jums ir jautājumi par to, kā interpretēt 
Kodeksu, prasiet padomu. Tāpat arī, ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamiem  
mūsu Kodeksa, politikas vai tiesību aktu pārkāpumiem, jums ir jāziņo par to, lai 
problēmu atrisinātu. 

Prasīt padomu vai sniegt informāciju jūs varat dažādi, piemēram:

• sazinoties ar savu tiešo vadītāju, nākamā līmeņa vadītāju vai Personāldaļas vadītāju: 
Jūsu vadītāji ir viens no lieliskajiem resursiem, pie kā vērsties, lai prasītu padomu vai 
ziņotu par bažām, kas saistītas ar dažādu uzņēmuma un darba specifikas politiku 
un procesiem, darba pienākumiem, kolēģiem, disciplīnas pārkāpumiem, darbā 
paaugstināšanas iespējām un darba vides jautājumiem.

• Sazinoties ar Globālo atbilstības nodaļu vai Juridisko nodaļu: Saistībā ar jautājumiem, kas 
attiecas uz faktiskiem vai iespējamiem Kodeksa vai tiesību aktu pārkāpumiem, jūs varat 
droši prasīt padomu vai izteikt savas bažas Globālajai atbilstības nodaļai vai Juridiskajai 
nodaļai. Daži šādu jautājumu piemēri:

 – grāmatvedības vai revīzijas pārkāpumi vai sagrozījumi;
 – krāpniecība, zādzība, kukuļdošana un cita koruptīva biznesa prakse;
 – prettrestu vai iekšējās informācijas izmantošanas noteikumu pārkāpumi;
 – būtiski vides, drošības vai produktu kvalitātes jautājumi;
 – nelikumīga diskriminācija vai uzmākšanās;
 – esoši vai iespējami interešu konflikti;
 – padomi par jebkurām nacionālām, reģionālām, cilšu, valsts vai pašvaldību tiesiskajām 
prasībām, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu vai jūsu darbu.

Informācija par to, kā sazināties ar Globālās atbilstības nodaļu, ir atrodama mūsu 
Kodeksa 35. lappusē.

Papildus iepriekš uzskaitītajiem “resursiem” jūs varat prasīt jautājumus, izteikt bažas vai 
ziņot par iespējamiem atbilstības noteikumu pārkāpumiem, zvanot PepsiCo ētikas 
jautājumu uzticības dienestam “Speak Up”.

kur es varu atrast uzņēmuma politikas?

Mūsu nozaru, reģionālo un funkcionālo struktūrvienību globālo 

politiku varat atrast mūsu uzņēmuma intranetā. Jūs varat arī 

prasīt savam vadītājam vai Personāldaļas vadītājam, lai viņš 

nodrošina jums attiecīgās politikas kopiju.

kā man būtu jārīkojas, ja mans vadītājs prasa man 

veikt uzdevumu, kas, manuprāt, varētu būt mūsu 

kodeksa vai kāda tiesību akta pārkāpums?

Atklāti un godīgi izsakiet savas bažas savam vadītājam. Ja jūs 

neapmierina jūsu vadītāja atbilde vai ja jums šķiet, ka nevarat 

atklāti runāt ar savu vadītāju, informējiet par to jebkuru citu no 

“resursiem”, kas uzskaitīti sadaļā “Prasīt padomu un informēt par 

bažām”. Jūs nedrīkstat apzināti pārkāpt mūsu Kodeksu, politiku 

vai kādu tiesību aktu tikai tāpēc vien, ka vadītājs liek jums to 

darīt, vai tāpēc, ka neesat prasījis padomu.

kā es varu zināt, kad man būtu jāprasa padoms?

Ja kaut kas nešķiet pareizi, iespējams, tas patiešām nav pareizi. 

Pavaicājiet sev:

• Vai esmu pārliecināts, ka šādi rīkoties ir likumīgi? Vai šāda rīcība 

ir saskaņā ar mūsu vērtībām, Kodeksu un politiku?

• Vai to varētu uzskatīt par neētisku vai negodīgu?

• Vai tas varētu kaitēt PepsiCo reputācijai? Vai apdraudēt 

mūsu uzņēmumu? Vai tas varētu mazināt ticību mūsu 

uzņēmumam?

• Vai tas kaitēs citiem cilvēkiem? Darbiniekiem? Klientiem? 

Patērētājiem? Investoriem?

• Vai šāda rīcība radīs sliktu iespaidu par mani vai PepsiCo? Kā 

tas izskatītos laikraksta pirmajā lapā?

Ja neesat pārliecināts par atbildi uz jebkuru no šiem 

jautājumiem, jums jāprasa papildu padoms, lai pieņemtu 

pareizo lēmumu.
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Q & A
Speak Up
Jūs	varat	sazināties	ar	“Speak	Up”	pa	tālruni	vai	izmantojot	internetu.

“Speak Up” ir diennakts bezmaksas ētikas jautājumu dienests, ko var izmantot visi 
PepsiCo darbinieki, piegādātāji, patērētāji, darbuzņēmēji, apakšuzņēmēji un aģenti,  
lai uzdotu jautājumus vai izteiktu bažas par atbilstību vai biznesa ētiku.

“Speak Up” līnija ir pieejama jebkurā vietā pasaulē:

• zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru, kas noteikts valstij, no kuras zvanāt. Atrodoties 
Amerikas Savienotajās Valstīs, zvaniet 1-866-729-4888. Starptautisko tālruņa numuru 
sarakstu lūdzam skatīt “Speak Up” sadaļā šeit: www.pepsico.com;

• izmantojot tīmekļa vietni www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp.

Lai PepsiCo būtu vieglāk izvērtēt jūsu paziņoto informāciju, vēlams norādīt visu 
informāciju, ko jūs labprāt vēlaties darīt zināmu. Informācija būs konfidenciāla, izņemot 
gadījumus, ja būs nepieciešams veikt pilnīgu, godīgu izmeklēšanu. Ja vēlaties, varat 
palikt anonīms, izņemot, ja šo iespēju ierobežo likums. Jūsu identitāte, telefona numurs 
un IP adrese netiks reģistrēta vai iekļauta ziņojumos, kas tiks iesniegti PepsiCo. Nozīme ir 
tam, par ko tiek paziņots, nevis tam, kas to paziņo.

Piezīme. Ņemot vērā vietējos noteikumus par privātumu atsevišķās valstīs un Eiropas 
Savienības reģionā, ir iespējams, ka “Speak Up” pieņems tikai īpašu veidu zvanus, 
piemēram, tādus, kas attiecas uz grāmatvedības, revīzijas un kukuļdošanas jautājumiem. 
Šādās valstīs, lai ziņotu par citiem jautājumiem, sazinieties ar savu Personāldaļas vadītāju.

Sankciju nepiemērošana
Jums	netiks	piemērotas	sankcijas	par	to,	ka	izsakāt	savas	bažas.

PepsiCo ir apņēmies aizsargāt to personu tiesības, kuras labticīgi ziņo par dažādiem 
jautājumiem. Mūsu uzņēmums nepiemēro sankcijas pret personu, kura labticīgi:

• informē par darbību, kas pēc attiecīgās personas domām ir mūsu Kodeksa, mūsu 
politikas vai tiesību aktu pārkāpums;

• uzdod jautājumu par atbilstību vai prasa padomu par konkrētu uzņēmējdarbības 
praksi, lēmumu vai rīcību;

• sadarbojas iespējama pārkāpuma izmeklēšanā.

Sankcijas pret darbinieku, kurš labticīgi ziņo par kādu jautājumu, jau pašas par sevi 
ir mūsu Kodeksa pārkāpums. Ja zināt vai ja jums ir aizdomas, ka ir notikusi vai notiek 
sankciju piemērošana, jums ir jāziņo par to.

kas notiks, kad es sazināšos ar “speak up” līniju?

Uz “Speak Up” adresētajiem zvaniem atbild neatkarīga trešā 

persona, kam ir speciālas zināšanas uzticības dienestiem 

adresētu zvanu uzklausīšanā. Intervētājs uzdos jums jautājumus 

un nosūtīs Globālajai atbilstības nodaļai ziņojumu, ko tā 

konfidenciāli izskatīs. Globālās atbilstības nodaļas izraudzīti 

atbilstoši profesionāļi izmeklēs konkrēto jautājumu un, ja tas būs 

pamatoti, uzsāks korektīvu rīcību.
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Mērķis, uz ko tiecamies savā darbībā

Cieņa mūsu 
darba vietā

Mūsu mērķis
Viens no PepsiCo vērtību pamatprincipiem 
ir cienīt citus un gūt panākumus kopā. 
Panākumus mēs varam gūt tikai tad, ja mēs 
cits pret citu gan uzņēmumā, gan ārpus 
uzņēmuma izturamies ar cieņu. Cieņa darba 
vietā apvienojumā ar individuālu izcilību un uz 
sadarbību vērstu komandas darbu ir veids, kā 
mēs sasniedzam savus mērķus.
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mūsu pamatprincips
Mēs uzvaram ar

daudzveidību 

un iekļaušanu

Daudzveidība un iekļaušana
Katram	no	mums	ir	jāizturas	ar	cieņu	pret	citu	cilvēku	daudzveidību,	talantiem	un	
spējām.

PepsiCo definē “daudzveidību” kā visas unikālās iezīmes, kas kopumā veido katru no 
mums: personības iezīmes, dzīvesveids, domu gājiens, darba pieredze, etniskā izcelsme, 
rase, ādas krāsa, reliģiskā pārliecība, dzimuma identitāte, seksuālā orientācija, ģimenes 
stāvoklis, vecums, valstiskā izcelsme, invaliditāte, veterāna statuss un citas atšķirības. Mēs 
cenšamies piesaistīt, attīstīt un paturēt darbaspēku, kas ir tikpat daudzveidīgs kā tirgi, 
kurus mēs apkalpojam, un nodrošināt iekļaujošu darba vidi, kas apvieno mūsu atšķirību 
priekšrocības.

Jums ir svarīga loma tādas darba vides radīšanā, kurā darbinieki un darījumu  
partneri jūtas novērtēti un cienīti par viņu ieguldījumu. Jūs veicināt daudzveidību  
un iekļaušanos, ja jūs:

• cienāt mūsu visu talantu, spēju un pieredzes atšķirības;

• augstu novērtējat citu cilvēku ieguldījumu;

• veicināt uzticēšanās, atvērtības un atklātības atmosfēru.

Mēs labāk sapratīsim mūsu patērētāju vajadzības un veicināsim inovāciju, ja katrs no 
mums ietvers daudzveidību un iekļaušanos visos mūsu biznesa aspektos.

Cilvēktiesības
Vienmēr	esiet	modri	pret	iespējamiem	cilvēktiesību	pārkāpumiem.

PepsiCo atzīst, ka svarīgi ir ievērot un veicināt pamattiesības visās mūsu darbībās un 
visā mūsu piegādes ķēdē. Mūsu vērtības, Kodekss, talantu noturēšanas stratēģijas 
un nodarbinātības politika darbojas kopā, lai atbalstītu principus, kas noteikti 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Starptautiskās 
Darba organizācijas pamatprincipos un darba standartos. Mēs darbojamies atbilstoši 
programmām un politikām, kas:

• nodrošina taisnīgas un atbilstošas algas, pabalstus un citus nodarbinātības 
nosacījumus saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem;

• atzīst darbinieku tiesības uz biedrošanās brīvību;

• nodrošina humānus un drošus darba apstākļus;

• aizliedz piespiedu vai bērnu darbu;

• veicina darba vidi, kurā nenotiek diskriminācija un uzmākšanās.

Mēs sagaidām, ka arī mūsu piegādātāji un darījumu partneri ievēros šos principus. Mūsu 
Piegādātāju uzvedības kodekss un Piegādātāju uzticamības nodrošināšanas programma 
ir rīki, ko mēs izmantojam, lai līdz minimumam samazinātu cilvēktiesību pārkāpumus 
visā mūsu piegādes ķēdē.

Vienmēr pievērsiet uzmanību savai rīcībai, lai pārliecinātos, vai tā nav pretrunā ar kādu 
no iepriekšminētajiem pamattiesību principiem. Ja jums ir aizdomas par cilvēktiesību 
pārkāpumiem mūsu darbībā vai piegādes ķēdē, ziņojiet par to!

Skatiet mūsu Cilvēktiesību politiku.
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mūsu pamatprincips
Mēs uzvaram ar

daudzveidību 

un iekļaušanu

Nediskriminācija
Jūs	nedrīkstat	īstenot	diskrimināciju	vai	noliegt	iespēju	vienlīdzību.

Katram no mums jābūt iespējai darboties ar maksimālu potenciālu un sniegt 
ieguldījumu PepsiCo panākumos. Lai tas būtu iespējams, jūs nedrīkstat diskriminēt 
darbiniekus vai darba pretendentus vai izturēties pret viņiem negodīgi jautājumos, kas 
saistīti ar darbinieku atlasi, pieņemšanu darbā, paaugstināšanu darbā, kompensācijām 
vai jebkuru citu nodarbinātības nosacījumu.

Jūsu nodarbinātības lēmumiem par darbiniekiem un pretendentiem jābūt balstītiem 
uz nopelniem, kvalifikāciju un darba rezultātiem, neņemot vērā ar darbu nesaistītus 
aspektus, piemēram:

• rase, ādas krāsa, etniskā piederība vai valstiskā izcelsme;

• dzimums vai dzimuma identitāte;

• seksuālā orientācija;

• vecums;

• reliģiskā pārliecība;

• invaliditāte;

• veterāna statuss;

• jebkāds cits tiesiski aizsargāts statuss.

Nodarbinātības lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz jebkuru no šīm personīgajām 
iezīmēm, vienmēr ir pretrunā ar mūsu politiku un ir nelikumīga saskaņā ar daudzu valstu 
tiesību aktiem. Jums vienmēr jārīkojas godīgi un jādod kvalificētām personām iespēja 
attīstīt viņu spējas un pilnveidoties mūsu uzņēmumā.
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Q & A
Neuzmākšanās
Jūs	nedrīkstat	darba	vietā	uzmākties	citiem	darbiniekiem.

PepsiCo mērķis ir nodrošināt darba vidi, kurā nenotiek uzmākšanās un/vai aizskaroša vai 
necienīga uzvedība. Mūsu uzņēmums ievēro visus valsts un vietējos tiesību aktus, kas 
aizliedz uzmākšanos, un arī mūsu Kodekss aizliedz uzmākšanos darba vietā.

Uzmākšanās ietver nevēlamu mutisku, vizuālu, fizisku vai citu uzvedību, kas rada 
iebiedējošus, aizskarošus vai naidīgus darba apstākļus. Kaut arī uzmākšanās juridiskā 
definīcija var atšķirties atkarībā no jurisdikcijas, mēs par nepieņemamu uzvedību 
uzskatām šādu rīcību (saraksts nav pilnīgs):

• seksuāla uzmākšanās;

• aizskarošas frāzes vai joki;

• nomelnošana rases, etniskās piederības, dzimuma vai reliģiskās pārliecības dēļ;

• pazemojošas piezīmes;

• iebiedējoša vai draudoša uzvedība;

• naidīguma izrādīšana pret citiem individuālu atšķirību dēļ.

Jūs nedrīkstat rīkoties uzmācīgi vai citādi likt saviem kolēģiem justies neērti viņu darba 
vidē. Ir svarīgi atcerēties, ka uzmākšanos – seksuālu vai citu – nosaka jūsu rīcība un tas, 
kā tā ietekmē citus neatkarīgi no jūsu nodomiem.

Ja	pret	jums	vai	kādu	citu	darbinieku	tiek	vērsta	diskriminācija	vai	uzmākšanās,	
ziņojiet	par	to!

Skatīt mūsu Globālo neuzmākšanās un nediskriminācijas politiku.

kas ir seksuāla uzmākšanās?

Seksuāla uzmākšanās var būt seksuāla rakstura mutiska, vizuāla 

vai fiziska rīcība, kas ir nevēlama un liek kādam justies neērti.  

Tā var izpausties daudzējādi, piemēram, kā:

• seksuāla tuvošanās, prasības pēc seksuālas laipnības 

izrādīšanas vai nevēlami pieprasījumi tikties;

• seksuāli orientēti joki, attēli, īsziņas vai e-pasta ziņojumi;

• kategoriskas vai pazemojošas piezīmes par izskatu;

• uz seksuālu uzvedību rosinošu attēlu vai  

pornogrāfijas rādīšana.
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Veselība un drošība
Neatkarīgi	no	tā,	kur	jūs	strādājat	vai	kādi	ir	jūsu	pienākumi	mūsu	uzņēmumā,	
pirmajā	vietā	izvirziet	drošību.

Mēs esam apņēmušies gādāt par mūsu darbinieku, apmeklētāju, darbuzņēmēju, 
patērētāju un kopienu drošību. Mūsu veselības un drošības politikas un procedūras ir 
izstrādātas tā, lai palīdzētu jums strādāt droši neatkarīgi no tā, vai tas notiek jūsu darba 
vietā, tirgū vai esot ceļā.

Jums vienmēr jāziņo un jāizsaka savas bažas, ja

• jums prasa veikt uzdevumu, ko jūs uzskatāt par nedrošu;

• jums prasa veikt darbu, ko jūs, jūsuprāt, neesat pienācīgi apmācīts veikt un kas varētu 
kaitēt jums vai citiem;

• jūs redzat, ka kāds cits veic uzdevumu, kas, jūsuprāt, nav drošs, vai arī attiecīgā persona 
nav pienācīgi apmācīta to veikt;

• jums ir aizdomas, ka transportlīdzeklis vai aprīkojums nedarbojas pienācīgi un var  
būt nedrošs;

• jūs novērojat vai uzzināt par nedrošu apstākli vai iespējamu apdraudējumu jums 
pašam vai citiem.

Par drošību ir atbildīgs ikviens – jums jāuzstāj uz to, lai darbs tiktu veikts droši, neatkarīgi 
no tā, kādi ir jūsu darba pienākumi.

Skatīt mūsu Vides, darba drošības un veselības aizsardzības politiku.

Vielu ļaunprātīga lietošana
Jūs	nedrīkstat	veikt	darbu,	esot	alkohola	vai	narkotiku	ietekmē.

Ja jūs veicat darbu, esot alkohola vai narkotiku ietekmē, jūs nepieņemami apdraudat 
savu un citu personu drošību. Vielas var būt narkotikas vai recepšu medikamenti, kas tiek 
lietoti ļaunprātīgi. No jums tiek sagaidīts, ka jūs savus darba pienākumus veiksiet, neesot 
tādu vielu ietekmē, kas var pasliktināt darba rezultātu. Tāpēc mēs aizliedzam:

• strādāt alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu ietekmē, atrodoties PepsiCo 
telpās vai ārpus tām;

• turēt īpašumā, pārdot, izmantot, nodot vai izplatīt narkotikas vai citas apreibinošas 
vielas, strādājot mūsu telpās;

• strādāt, atrodoties pārlieku lielā likumīgu recepšu medikamentu vai bezrecepšu 
medikamentu ietekmē.

Ja jums ir problēmas ar alkohola vai narkotiku lietošanu, aicinām jūs vērsties pēc 
palīdzības. Lai uzzinātu, kādas palīdzības programmas ir pieejamas jūsu reģionā, 
sazinieties ar savu Personāldaļas vadītāju.

mūsu pamatprincips

Cienīt citus 
un gūt panākumus 

kopā
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Nevardarbība
Jūs	nedrīkstat	nevienam	draudēt	vai	izrādīt	vardarbīgu	uzvedību	savā		
darba	vietā.

PepsiCo drošības programmas ietver politiku, kas nepieļauj nekādu iecietību pret 
vardarbību darba vietā. Jums ir aizliegts iesaistīties jebkādā darbībā, kas varētu likt 
citai personai justies apdraudēti vai nedroši. Tas attiecas uz mutiskiem uzbrukumiem, 
draudiem vai jebkādām naidīguma, iebiedēšanas, agresijas vai ārpusreglamenta 
attiecību izpausmēm.

Mūsu uzņēmums arī aizliedz turēt darba vietā šaujamieročus. Ciktāl vien to pieļauj 
vietējie tiesību akti, šis aizliegums attiecas arī uz uzņēmuma autostāvvietām un visiem 
mūsu objektiem. Mūsu politika, kas paredz pilnīgu neiecietību pret vardarbību darba 
vietā, attiecas uz uzvedību mūsu uzņēmuma telpās, kā arī uz to mūsu darbinieku 
uzvedību, kuri iesaistīti PepsiCo biznesā jebkurā pasaules vietā ārpus mūsu telpām.

Nevilcinieties – nekavējoties ziņojiet par draudiem vai iespējamu vardarbību savai 
vietējai vadībai.

Skatīt mūsu Politiku pret vardarbību darba vietā.
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Mērķis, uz ko tiecamies savā darbībā

Godīgums  
mūsu tirgū

Mūsu mērķis
Mums jāizturas pret visiem tirgus 
dalībniekiem, ar kuriem nonākam saskarsmē, 
taisnīgi un godprātīgi. Tas attiecas uz mūsu 
patērētājiem, kuri pērk mūsu produktus, 
mūsu klientiem, kuri pārdod mūsu produktus, 
kopienām, kam mēs kalpojam, kā arī uz 
mūsu konkurentiem un piegādātājiem. Šīs 
apņemšanās godprātīga izpilde ir mūsu 
pienākums, lai mēs varētu ievērot visus 
piemērojamos tiesību aktus ikreiz, kad vien 
veicam darījumus.
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Produktu kvalitāte
Jūs	nedrīkstat	apdraudēt	produktu	kvalitāti.

Mēs esam apņēmušies ražot augstas kvalitātes produktus visos mūsu zīmolos. Mēs 
noturam patērētāju uzticēšanos, ražojot visaugstākās kvalitātes produktus, sākot no 
mūsu izejvielu iegādes līdz pat brīdim, kad gatavais produkts nonāk līdz patērētājiem. 
Mēs esam arī apņēmušies ētiski un atbildīgi izstrādāt jaunus produktus un ievērot ētikas 
standartus un pamatnostādnes, kas attiecas uz izpēti.

Ja esat jebkādā veidā iesaistīts mūsu produktu izstrādē, apstrādē, iepakošanā vai 
uzglabāšanā, no jums tiek sagaidīts, ka jūs:

• pārzināsiet produktu kvalitātes standartus, politikas un procedūras, kas piemērojamas 
produktiem, kurus ražo jūsu darba vietā;

• ievērosiet ražošanas paraugpraksi un pārbaudes protokolus;

• ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus pārtikas  
nekaitīguma jomā.

Ir svarīgi vienmēr būt modram attiecībā uz situācijām, kas var pasliktināt mūsu produktu 
kvalitāti. Ja redzat, ka varētu tikt nelabvēlīgi ietekmēta kāda PepsiCo produkta kvalitāte, 
nekavējoties ziņojiet par to!

Skatīt mūsu Pārtikas nekaitīguma politiku.

Atbildīgs mārketings
Ja	esat	saistīts	ar	mārketingu,	vienmēr	reklamējiet	un	virziet	tirgū	mūsu	
produktus	atbildīgi.

Mūsu zīmoli katru dienu nonāk pie miljoniem iedzīvotāju. Mūsu produktu mārketingam 
jāatspoguļo mūsu uzņēmuma augstie ētikas standarti, un tam jābūt uzticamam, 
saprotamam un atbilstošam visiem tiesību aktiem. Ja esat saistīts ar mārketingu, jūs 
nedrīkstat:

• pārspīlēt vai maldinoši atspoguļot mūsu produktu vai iepakojuma īpašības;

• izmantot maldinošus vai nepatiesus izteikumus mūsu reklāmās vai etiķetēs;

• publiskot izteikumus par mūsu produktiem, produktu sastāvdaļām vai ietekmi uz 
veselību, kas nav pietiekami pamatoti un juridiski apstiprināti.

Jums jānodrošina, ka mūsu mārketinga programmas atbilst piemērojamiem tiesību 
aktiem un noteikumiem, kā arī politikai, kas piemērojama jūsu darbības nozarei 
vai funkcionālajai struktūrvienībai, tostarp mūsu pamatnostādnēm par produktu 
reklamēšanu bērniem.

Skatīt mūsu Paziņojumu par produktu reklamēšanu bērniem.

mūsu pamatprincips
Pārdot tikai 

produktus, 
ar kuriem varam 

lepoties
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Q & A
Mūsu klienti
Mums	jāizturas	pret	saviem	klientiem	godīgi.

Godprātīgums tirgū nozīmē, ka katram no mums jāizturas pret mūsu klientiem ētiski, 
godīgi un ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus. Saskarsmē ar mūsu klientiem jums 
ir pienākums:

• viņu iesaistīšanos darījumos panākt, pamatojoties uz mūsu augstās kvalitātes 
produktiem, klientu apkalpošanu un konkurētspējīgajām cenām;

• sniegt viņiem godīgu un atklātu informāciju par mūsu pakalpojumiem un produktiem;

• izvairīties no negodīgas vai maldinošas tirdzniecības prakses;

• skaidri izklāstīt mūsu tirdzniecības programmas;

• izpildīt savus dotos solījumus.

Mūsu līgumos, ko mēs noslēdzam ar klientiem, vienmēr jāatspoguļo tas, cik lielu nozīmi 
un vērtību mēs piešķiram viņu uzņēmējdarbībai. Visiem ar klientiem noslēgtajiem 
pārdošanas un tirdzniecības izdevumu līgumiem jābūt sagatavotiem rakstveidā un 
jāatbilst mūsu politikai.

Skatīt jūsu nozares vai reģiona Tirdzniecības izdevumu politiku.

Mūsu piegādātāji
Visai	saskarsmei	ar	mūsu	piegādātājiem	jānotiek	atbilstoši	mūsu	augstajiem	
ētikas	standartiem.

Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji ievēros tos pašus godprātīguma standartus, kurus 
ievērojam mēs paši. Jebkura piegādātāja neētiska vai nelikumīga rīcība var kaitēt 
PepsiCo kā pasaules līmeņa uzņēmuma reputācijai un izraisīt mūsu prestiža zaudēšanu 
kopienā, kurai mēs kalpojam. Tāpēc visiem piegādātājiem, lai tie varētu veikt darījumus 
ar mums, ir jāievēro mūsu Piegādātāju uzvedības kodekss. Mūsu piegādātāji ir trešās 
puses pārdevēji, konsultanti, darbuzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji vai izejvielu, 
sastāvdaļu vai iepakojuma materiālu piegādātāji.

Ja jūs esat atbildīgs par piegādātāja izvēli, jums lēmums jāpieņem, vadoties no 
piegādātāja nopelniem, pakalpojumu kvalitātes un reputācijas.

Skatīt mūsu Piegādātāju uzvedības kodeksu, Cilvēktiesību politiku un Interešu 
konfliktu politiku.

Padziļinātās piegādātāju izpētes 
īstenošana praksē
Izvēloties un paturot piegādātājus, jums ir pienākums:

• rīkoties saskaņā ar mūsu piemērojamām izvēles konkursa, 

sarunu un līgumu slēgšanas procedūrām;

• veikt atbilstošu padziļināto izpēti, lai noskaidrotu, vai 

piegādātājs ir likumīgs uzņēmums ar reputāciju, kas vienmēr 

rīkojas godprātīgi un ētiski un neiesaistās  

nelikumīgās darbībās;

• izvairīties no iespējamiem vai faktiskiem interešu konfliktiem 

ar piegādātājiem.

vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz 

blakuslīGumu parakstīšanu pēc klienta 

pieprasījuma?

Jūs nedrīkstat parakstīt blakuslīgumus vai citus dokumentus, 

ar kuriem tiek pārveidots vai interpretēts ar klientu noslēgts 

līgums, kas attiecas uz maksājumiem klientam vai kurā klients 

atsakās no darbības izpildes, pirms šādus blakuslīgumus vai 

dokumentus nav izskatījusi un apstiprinājusi Juridiskā nodaļa.
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Q & A
Mūsu konkurenti
Vienmēr	konkurējiet	godprātīgi	un	ievērojiet	piemērojamos	prettrestu	un	
konkurences	tiesību	aktus.

PepsiCo ir apņēmies apsteigt savus konkurentus likumīgā un ētiskā veidā atbilstoši brīvā 
tirgus sistēmai. Tāpēc jums ir pienākums:

• nekad neizteikt neprecīzus vai nepatiesus komentārus par mūsu konkurentu 
produktiem;

• konkurences informācijas iegūšanai izmantot tikai likumīgus līdzekļus;

• ievērot mūsu konkurentu un citu trešo personu konfidenciālo informāciju un 
intelektuālā īpašuma tiesības;

• vienmēr ievērot prettrestu un konkurences tiesību aktus.

Saskarsmē ar konkurentiem jūs nedrīkstat noslēgt līgumus – ne formālus, ne neformālus, 
ne rakstveidā, ne mutiski –, lai fiksētu cenas vai citus pārdošanas nosacījumus, 
koordinētu piedāvājumus, sadalītu klientus, tirdzniecības teritorijas vai produktu līnijas, 
vai iesaistīties jebkādās citās darbībās, ar kurām tiek pārkāpti piemērojamie prettrestu un 
konkurences tiesību akti. Jūs nedrīkstat apspriest šādus jautājumus ar konkurentiem, pat 
neformālā vidē, piemēram, tirdzniecības izstādē vai klientu organizētā pasākumā.

Ir svarīgi arī neiesaistīties darbībās, ar kurām, iespējams, varētu tikt pārkāpti 
piemērojamie prettrestu un konkurences tiesību akti. Piemēram, visai korespondencei, 
kas attiecas uz mūsu konkurentiem, jābūt lietišķai, un tajā jāizvairās lietot tādus 
izteikumus, kas varētu tikt interpretēti kā mudināšana iesaistīties pret konkurenci  
vērstā darbībā.

Par prettrestu un konkurences tiesību aktu pārkāpumiem var tikt piemērotas smagas 
juridiskas sankcijas mūsu uzņēmumam un izvirzītas kriminālapsūdzības iesaistītajām 
personām. Konkurences tiesību akti ir sarežģīti, un katrā valstī tie atšķiras. Lai uzzinātu 
vairāk, sazinieties ar Juridisko nodaļu. Ja jums ir aizdomas par prettrestu tiesību aktu 
pārkāpumu, ziņojiet par to!

Skatīt jūsu sektora, reģiona vai valsts Prettrestu politiku vai Konkurences politiku.

kā es varu likumīGi ieGūt specifisku konkurences 

informāciju?

Specifisku konkurences informāciju var godīgi un ētiski 

iegūt no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, preses 

ziņojumiem, tirdzniecības žurnāliem, gada ziņojumiem, 

valdības dokumentiem, uzņēmumu izpildpersonu runām un 

no klientiem, reaģējot uz konkurētspējīgiem piedāvājumiem. 

Specifisku konkurences informāciju nedrīkst iegūt, sagrozot 

faktus, pārkāpjot likumu, zādzības ceļā, pārkāpjot privātuma 

robežas vai iegūstot informāciju no kolēģiem par viņu 

iepriekšējiem darba devējiem.

18

Globālais uzvedības kodekss
Godīgums	mūsu	tirgū



Kopienu iesaistīšana
“Darbība	ar	mērķi”	veicina	ilgtspējīgu	izaugsmi.	

PepsiCo loma kopienās, kam tas kalpo, ir balstīta uz principiem, ko nosaka  
“Mērķtiecīga darbība”. “Mērķtiecīgu darbību” veido četri komponenti – sniegums  
un attiecīgi cilvēciskā, vides un talantu ilgtspēja. 

• Sniegums ir finansiālu rezultātu sasniegšana un ienesīgas ilgtermiņa  
izaugsmes nodrošināšana.

• Cilvēciskā ilgtspēja ir plašas produktu izvēles nodrošināšana klientiem,  
lai palīdzētu viņiem ievērot līdzsvarotu un veselīgāku dzīvesveidu.

• Vides ilgtspēja ir Zemes dabas resursu aizsargāšana, nodrošinot inovācijas  
un efektivitāti mūsu darbībā.

• Talantu ilgtspēja ir ieguldīšana mūsu darbiniekos, lai attīstītu to talantus  
un prasmes, vienlaikus radot nodarbinātības iespējas mūsu kopienās.

Jūs varat palīdzēt mums ieguldīt mūsu vietējās kopienās, pieņemot darbā vietējos 
cilvēkus, radot produktus, kas pielāgoti vietējai gaumei, aizsargājot dabas resursus un 
sadarbojoties ar vietējiem lauksaimniekiem, pašvaldībām un kopienu grupām. 

PepsiCo ir apņēmies virzīties uz ienesīgu ilgtermiņa izaugsmi, ieguldot cilvēku un 
mūsu planētas veselības uzlabošanā. Mēs darbojamies pēc principa “tam, kas ir labs 
uzņēmējdarbībai, vienmēr ir jābūt labam arī sabiedrībai”.

Skatīt mūsu Ilgtspējas ziņojumu.

mūsu pamatprincips

Mēs rūpējamies 
par saviem klientiem, patērētājiem 

un pasauli
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Mērķis, uz ko tiecamies savā darbībā

Ētika mūsu biznesa 
aktivitātēs 

Mūsu mērķis
Mūsu Kodekss nosaka, ka katram no mums ir 
jāpieņem ētiski biznesa lēmumi un jāizvairās 
no interešu konfliktiem. Korupcijas pieļaušana 
mūsu biznesa aktivitātēs ir pilnīgā pretrunā 
PepsiCo mērķim rīkoties tā, kā ir pareizi. Mūsu 
apņemšanās ievērot godprātību attiecas uz 
visām mūsu biznesa attiecībām un visu veidu 
saskarsmi ar valsts amatpersonām.
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Q & A
kas tiek uzskatīts par “ģimenes locekli” saskaņā  

ar kodeksu?

Ģimenes loceklis var būt jebkurš no sekojošā: laulātais(-ā), 

dzīvesbiedrs(-e), vecāki, brālis vai māsa, vecvecāki, mazbērns, 

brāļa vai māsas meita vai dēls, tante vai onkulis, brālēns vai 

māsīca, pabērns vai ģimenē ieprecējusies persona. Tā var būt 

arī jebkura persona, kas dzīvo jūsu mājsaimniecībā, vai persona, 

kas jūs apgādā, vai arī persona, kas ir jūsu apgādībā, vai jebkurš 

no jūsu radiniekiem. Atcerieties, ka iespējami interešu konflikti 

neattiecas tikai uz attiecībām ar radiniekiem vai ģimenes 

locekļiem. Interešu konflikti var rasties attiecībā pret jebkuru 

personu, ar kuru jums ir draudzīgas vai personiskas attiecības.

Interešu konflikti
Jums	jāizvairās	no	konflikta	vai	šķietama	konflikta	starp	jūsu	personīgajām	
interesēm	un	mūsu	uzņēmuma	interesēm.

Mūsu uzņēmuma interešu konfliktu politika ir formulēta tieši – mums visiem ir 
pienākums vienmēr rīkoties mūsu uzņēmuma vislabākajās interesēs. Interešu konflikti 
var rasties, ja jūs vai jūsu ģimenes loceklis vai draugs:

• iesaistāties darbībās, kas konkurē vai šķietami konkurē ar mūsu uzņēmuma interesēm;

• ļaujat vai šķietami ļaujat personīgajām vai ģimenes interesēm vai draudzīgajām 
attiecībām ietekmēt jūsu biznesa lēmumus;

• izmantojat uzņēmuma īpašumu, informāciju vai resursus, lai gūtu labumu sev  
vai citiem;

• pieņemat darbā, pārraugāt vai darbā tieši vai netieši pakļaujat ģimenes locekli vai citu 
personu, ar kuru jums ir romantiskas attiecības, vai strādājat šāda ģimenes locekļa vai 
personas pakļautībā;

• strādājat papildu darbu, kas nelabvēlīgi ietekmē jūsu darba rezultātus vai traucē jums 
veikt savus kā PepsiCo darbinieka pienākumus;

• saņemat jebkādu personisku vai finansiālu labumu no piegādātāja, konkurenta vai 
uzņēmuma, kas vēlas iesaistīties darījumos ar mums, jums ir finansiālas intereses 
attiecībā uz šādu piegādātāju, konkurentu vai uzņēmumu, jūs sniedzat pakalpojumus 
šādam piegādātājam, konkurentam vai uzņēmumam vai strādājat šāda piegādātāja, 
konkurenta vai uzņēmuma labā. (Jūsu individuālajā turējumā drīkst būt mazāk nekā 
viens procents (1%) akciju piegādātāju, klientu vai konkurentu uzņēmumos, ar 
nosacījumu, ka šādas akcijas jums pieder ar publiskā apgrozībā esoša kopfonda vai 
bankas ieguldījumu portfeļa starpniecību.)

Jums	jāinformē	mūsu	uzņēmums	par	iespējamiem	interešu	konfliktiem.

Ja, strādājot uzņēmumā, jums jebkurā brīdī šķiet, ka jūs varētu būt vai esat iesaistīts 
interešu konfliktā, jums ir pienākums par to nekavējoties ziņot savam uzņēmumam. 
Bieži vien konfliktus var atrisināt atklātās un godīgās sarunās. Atsevišķu būtisku konfliktu 
gadījumos var būt nepieciešams apstiprināt jūsu konfidencialitātes pienākumus, pārdalīt 
darba pienākumus vai atstādināt jūs no konkrētu biznesa lēmumu pieņemšanas.

Jums jāinformē PepsiCo par visiem faktiskajiem vai iespējamiem interešu konfliktiem 
kādā no šiem veidiem:

• sazinoties ar Globālo atbilstības nodaļu vai vietējo finanšu direktoru, lai šāda 
informācija tiktu izpausta pa atbilstošajiem kanāliem, kas izveidoti jūsu nozarē vai 
reģionā. Ja neesat pārliecināts, pie kā vērsties, jūs varat arī informēt par iespējamu 
interešu konfliktu, nosūtot e-pastu uz PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com.

• Ja jūs apgūstat mūsu ikgadējo online apmācību par Uzvedības kodeksu, jums par savu 
iespējamo interešu konfliktu jāziņo arī apmācības kursa beigās, kad tiekat aicināts to 
darīt. Jums ir arī turpmāk jāziņo par šādiem apstākļiem katru gadu ikgadējā apmācībā 
par Kodeksu, ja iespējamais konflikts joprojām turpinās.

Atcerieties, ka interešu konflikta esamība vēl nebūt nenozīmē Kodeksa pārkāpumu, savukārt 
neziņošana par to gan ir Kodeksa pārkāpums.

Skatīt mūsu Interešu konfliktu politiku.
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Interešu konfliktu koncepciju 
īstenošana praksē
Lai noskaidrotu, vai esat iesaistīts interešu konfliktā, par ko 

būtu jāziņo, uzdodiet sev šādus jautājumus:

• Vai manas ārējās intereses ietekmē vai šķietami ietekmē 

manu spēju pieņemt pārdomātus biznesa lēmumus?

• Vai izskatās, ka es gūstu labumu no tā, ka esmu iesaistīts 

šādā situācijā? Vai izskatās, ka kāds no maniem draugiem 

vai radiniekiem gūst šādu labumu?

• Vai mana līdzdalība šajā darbībā varētu kaitēt manai spējai 

veikt savu darbu?

• Vai situācija liek man izvirzīt savas intereses pār PepsiCo 

interesēm?

• Ja situācija kļūtu publiski zināma, vai es justos neērti? Vai 

PepsiCo justos neērti?



Q & APretkorupcija
Jūsu	biznesa	lēmumus	nedrīkst	ietekmēt	korupcija.

Koruptīva vienošanās ar klientiem, piegādātājiem, valsts amatpersonām vai citām 
trešajām personām ir stingri aizliegta. “Korupcija” pārsvarā ietver personiska labuma vai 
darījumu priekšrocību gūšanu vai centienus iegūt šādas priekšrocības ar neatbilstošiem 
vai nelikumīgiem līdzekļiem. Korupcija var būt saistīta ar maksājumiem vai priekšrocību 
iegūšanu apmaiņā pret kaut ko vērtīgu, un tā ietver šādas darbības:

• kukuļdošanu (valsts amatpersonām vai komercuzņēmumu pārstāvjiem);

• izspiešanu;

• nelikumīgas komisijas maksas piešķiršanu.

Koruptīvas darbības nav tikai Kodeksa pārkāpums – dažās valstīs tās var būt arī smags 
kriminālo un civilo kukuļdošanas un korupcijas apkarošanas tiesību aktu pārkāpums. Ja 
jūs uzzināt par jebkādu iespējamu vai faktisku koruptīvu vienošanos vai līgumu, ziņojiet 
par to!

kas ir “kaut kas vērtīGs”?

Korupcija var ietvert apmainīšanos ar “kaut ko vērtīgu”. 

“Kaut kas vērtīgs” ir ļoti plašs jēdziens var ietvert preces vai 

pakalpojumus, piemēram, dāvanu kartes, pasākumu biļetes, 

mazumtirdzniecības sertifikātus, izklaides iespējas, ceļojumu 

privilēģijas, brīvdienu māju izmantošanas iespējas, bezmaksas 

lidojumu biļetes vai izmitināšanas iespējas, īpašas labvēlības 

izpausmes vai privilēģijas, ziedojumus izraudzītām labdarības 

iestādēm, atlaides, bezmaksas personālos pakalpojumus, 

finanšu vai īpašuma aizdevumus, aizdevuma vai hipotēkas 

līdzparakstīšanas iespējas vai solījumus nodrošināt darba 

iespējas nākotnē.

kas ir “nelikumīGas komisijas maksas piešķiršana”?

Nelikumīgas komisijas maksas piešķiršana ir korupcijas veids, 

kurā iesaistītas divas puses, kas vienojas, ka pircējam tiks 

nepamatoti nodota vai piešķirta daļa pārdevuma vai peļņas 

vai tiks piešķirta atlaide kā papildu komisijas maksa apmaiņā 

pret darījuma veikšanu. Piemēram, nelikumīga komisijas 

maksa var izpausties tādējādi, ka piegādātājs piedāvā PepsiCo 

partneruzņēmumam mēneša maksājumu 5% apmērā no 

PepsiCo pirkumiem kā stimulu, lai sabiedrotais arī turpmāk 

izmantotu piegādātāja pakalpojumus. Nelikumīgas komisijas 

maksas piešķiršana tāpat kā citi korupcijas veidi ir neētiski un 

aizliegti saskaņā ar mūsu Kodeksu, politiku, kā arī tiesību aktiem.
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Q & A
Kukuļdošanas apkarošana
Jums	jāievēro	visi	kukuļdošanas	apkarošanas	tiesību	akti.

Neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā jūs strādājat, uz jums attiecas kukuļdošanas 
apkarošanas tiesību akti vai politika. Lielākajā daļā valstu ir spēkā kukuļdošanas 
apkarošanas tiesību akti, kas aizliedz dot kukuļus valsts amatpersonām. Saskaņā ar 
dažu valstu tiesību aktiem, piemēram, Apvienotās Karalistes Kukuļdošanas apkarošanas 
likumu, kukuļu došana jebkurai personai (dēvēta par “komerciālo kukuļdošanu”) arī ir 
noziegums. Turklāt visiem PepsiCo darbiniekiem neatkarīgi no tā, kurā vietā viņi atrodas 
vai strādā, ir jāievēro ASV Ārvalstu kukuļdošanas likums (FCPA). FCPA nosaka, ka kukuļu 
došana valsts amatpersonām ir noziegums, un tas ir piemērojams visur, kur PepsiCo veic 
uzņēmējdarbību.

Lai ievērotu kukuļdošanas apkarošanas tiesību aktus, darbinieki nedrīkst ne tieši, ne 
netieši piedāvāt jebkāda veida dāvanas, izklaides iespējas vai jebko vērtīgu valsts 
amatpersonām vai viņu pārstāvjiem, lai:

• iegūtu vai paturētu klientus;

• ietekmētu biznesa lēmumus vai

• nodrošinātu negodīgas priekšrocības.

Šie aizliegumi attiecas uz mūsu uzņēmējdarbību un ikvienu, kurš rīkojas mūsu vārdā, 
tostarp uz aģentiem, konsultantiem, piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

“Valsts amatpersona” ir persona, kura strādā valstij piederošā vai valsts kontrolētā 
struktūrvienībā vai pārstāv šādu struktūrvienību. Kukuļošanas apkarošanas tiesību aktu 
nozīmē valsts amatpersonas ir ievēlēti un iecelti valsts vai pašvaldību iestāžu ierēdņi 
vai darbinieki (tostarp personas, kuras ieņem likumdevēja, administratīvus vai ar tiesu 
darbību saistītus amatus), politisko partiju amatpersonas un politisku amatu kandidāti, 
kā arī valdības vai valsts kontrolētu uzņēmumu darbinieki.

Tomēr ne visi maksājumi valdībām ir uzskatāmi par nelikumīgiem. Piemēram, maksājumi 
valsts struktūrai var būt ierasti uzņēmējdarbībā, maksājot nodokļus vai gadījumā, ja 
valsts struktūra ir klients vai piegādātājs. Tomēr jebkurš maksājums konkrētai valsts 
amatpersonai ir riskants, jo īpaši, ja tas ir diskrecionārs.

Visi maksājumi, dāvanas un izklaides iespējas, ko piedāvā valsts amatpersonām, 
iepriekš jāapstiprina Valsts lietu nodaļai vai Juridiskajai nodaļai. Prasība par iepriekšēju 
apstiprinājumu ir piemērojama pat tad, ja vietējie tiesību akti pieļauj minimālus 
“veicināšanas” maksājumus valsts amatpersonām, lai paātrinātu vai nodrošinātu ierastas 
darbības, piemēram, licenču, atļauju vai vīzu izsniegšanu. Visiem maksājumiem – gan 
tiešajiem, gan netiešajiem –, kas piešķirti valsts amatpersonām, jābūt precīzi reģistrētiem 
mūsu grāmatvedības uzskaitē un dokumentācijā.

Ja neesat pārliecināts, vai jūsu darījumos ir iesaistīta kāda valsts amatpersona vai ja jums 
ir citi jautājumi par korupcijas apkarošanas tiesību aktu ievērošanu, jums jāprasa padoms 
Valsts lietu nodaļai vai Juridiskajai nodaļai. Vienmēr ziņojiet, ja jums ir aizdomas, ka ir 
notikusi kukuļdošana.

Skatīt mūsu Globālo kukuļdošanas apkarošanas politiku.

Atbildības par aģentiem 
īstenošana praksē
Strādājot ar konsultantiem vai citām trešajām personām, 

kuras mūsu vārdā sadarbojas ar valdībām, ir ļoti svarīgi, lai 

jūs nodrošinātu, ka mūsu aģenti nepārkāpj kukuļdošanas 

apkarošanas tiesību aktus. Jums jāzina konkrētas pazīmes, 

kas var liecināt par kukuļdošanas risku, tostarp šādas: 

valsts reputācija ir saistīta ar kukuļdošanu, prasība, lai mēs 

maksājam konsultantam skaidrā naudā vai ar nezināmas 

trešās personas starpniecību, konsultācijas maksa, kas nav 

samērīga ar paveikto darbu, vai saziņas vai pārredzamības 

trūkums jūsu attiecībās ar konsultantu vai attiecībā uz darbu, 

kas tiek veikts.

kas ir “valsts amatpersona” saskaņā ar 

kukuļdošanas apkarošanas tiesību aktiem?

“Valsts amatpersonas” var būt:

• vides, licencēšanas, nodokļu un muitas iestāžu, komisiju un 

departamentu valsts ierēdņi;

• publisku starptautisko organizāciju, piemēram, Pasaules 

Bankas, pārstāvji;

• mēri vai citas vietējo pilsētu amatpersonas, kuras izsniedz 

atļaujas;

• tiesībaizsardzības iestāžu, tostarp militāru iestāžu, vietējās 

policijas un citu izpildaģentūru, darbinieki;

• valsts vadītu aviosabiedrību, universitāšu, skolu sistēmu vai 

slimnīcu iepirkumu direktori;

• karalisko ģimeņu locekļi;

• valstij piederošu uzņēmumu darbinieki;

• publisku starptautisku labdarības organizāciju, piemēram, 

UNICEF, darbinieki.
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Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
apkarošana
Ja	jums	ir	aizdomas,	ka	jūsu	klients	vai	piegādātājs	ir	iesaistīts	nelikumīgā	
darbībā,	ziņojiet	par	to!

PepsiCo ievēro visus tiesību aktus, kas aizliedz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai 
finansējuma piešķiršanu nelikumīgiem vai pretlikumīgiem mērķiem. “Nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācija” ir process, kurā personas vai grupas mēģina slēpt ieņēmumus no 
nelikumīgām darbībām vai padarīt savus nelikumīgos līdzekļus par likumīgiem.

Jums vienmēr jānodrošina, ka veicat darījumus ar klientiem, kam ir laba reputācija, un 
ka veicat tos likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem un izmantojot likumīgus līdzekļus. 
Pārbaudiet īpaši svarīgos aspektus, piemēram, vai iespējamais klients vai piegādātājs nav 
pieprasījis skaidras naudas maksājumus vai citus neierastus maksājumu nosacījumus. Ja 
jums ir aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ziņojiet par to!

Starptautiskās tirdzniecības kontroles 
pasākumi
Ja	esat	iesaistīts	preču	importa	vai	eksporta	darbībās,	jums	jāievēro	tirdzniecības	
noteikumi.

PepsiCo kā globāls uzņēmums nosūta preces, sniedz pakalpojumus un nodrošina 
tehnoloģijas pāri robežām. Mūsu darījumiem tiek piemēroti dažādi tirdzniecības notei-
kumi un tiesību akti, kas reglamentē eksportu un importu, tostarp šādi:

• valdības noteikti eksporta kontroles pasākumi, tirdzniecības ierobežojumi, tirdzniecības 
embargo, ekonomiskas sankcijas un boikoti;

• boikota apkarošanas tiesību akti, kas aizliedz uzņēmumiem piedalīties vai sadarboties 
starptautiskā boikotā, kuru nav apstiprinājusi vai sankcionējusi ASV valdība.

Ja esat iesaistīts preču vai pakalpojumu nodrošināšanā ārpus valsts robežām mūsu 
uzņēmuma vai mūsu klientu vārdā, jums jāievēro šādi tiesību akti neatkarīgi no tā, kur 
jūs atrodaties. Ja ASV tiesību akti ir pretrunā ar vietējiem tirdzniecības tiesību aktiem, 
piemērojami var būt ASV tiesību akti. Lai uzzinātu konkrētāku informāciju par šo 
jautājumu, vienmēr apspriedieties ar Juridisko nodaļu.

mūsu pamatprincips
Līdzsvarot 

īstermiņu 
un ilgtermiņu 
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Politiskā darbība
Jums	ir	aizliegts	izmantot	uzņēmuma	resursus	jūsu	personīgajai	politiskajai	
darbībai.

PepsiCo aicina savus partneruzņēmumus iesaistīties to kopienās, un šāda iesaistīšanās 
var ietvert arī politiskas darbības. Tomēr jūs nedrīkstat izmantot uzņēmuma līdzekļus 
vai resursus vai saņemt atlīdzību no uzņēmuma personīgajai politiskajai darbībai, 
tostarp maksājumus politiskajiem kandidātiem vai partijām. Jums pat ir jāizvairās radīt 
priekšstatu, ka tā darāt.

Laiku pa laikam PepsiCo var paziņot informāciju un savus korporatīvos atzinumus par 
sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, kas skar mūsu uzņēmumu. Šādi paziņojumi nav 
paredzēti, lai mudinātu jūs pieņemt konkrētas idejas vai atbalstīt konkrētus mērķus. Jūsu 
lēmumi veltīt savu laiku vai naudas līdzekļus jebkādai politiskai vai kopienas mēroga 
darbībai ir tikai jūsu personīgi un brīvprātīgi lēmumi.

PepsiCo ievēro visus tiesību aktus, veidojot savu nostāju attiecībā pret valsts iestādēm 
un sniedzot politisku ieguldījumu. Korporatīvais politiskais ieguldījums tiek stingri 
reglamentēts, un tas vienmēr jāapstiprina PepsiCo Valsts lietu nodaļai.
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Q & A
Biznesa dāvanas
Biznesa	dāvanām	jābūt	likumīgām,	atļautām	un	atbilstošām.

Prakse dot vai saņemt klienta vai piegādātāja biznesa dāvanas ir rūpīgi jāizvērtē gan 
jums personīgi, gan jūsu vadītājam. Pirms dāvanu apmaiņas jums jānoskaidro, vai to 
atļauj mūsu Kodekss un politika. Pieņemama dāvanu došanas un pieņemšanas prakse 
ir noteikta mūsu Dāvanu politikā un attiecīgajā darbības nozares vai funkcionālās 
struktūrvienības politikā.

Jums ir aizliegts dot, piedāvāt vai saņemt dāvanas, kuru mērķis ir vai varētu būt nepam-
atoti ietekmēt biznesa lēmumus vai iegūt negodīgas priekšrocības. Tomēr konkrētos 
apstākļos jūs varat apmainīties ar biznesa dāvanām, kuru mērķis ir izrādīt labvēlību, ar 
nosacījumu, ka:

• dāvanai ir likumīgs uzņēmējdarbības mērķis, tai ir nomināla vērtība (parasti mazāka 
par 75 ASV dolāriem (aptuveni 40 latiem) vai to ekvivalentu), tā netiek dāvināta bieži 
un atbilst visām citām mūsu Dāvanu politikas, Komandējumu un izklaides izmaksu 
politikas prasībām un jūsu funkcionālās struktūrvienības vai darbības nozares dāvanu 
politikas prasībām;

• dāvana nav skaidra nauda vai tās ekvivalents;

• jūsu nodaļai vai funkcionālajai struktūrvienībai nav spēkā esošas dāvanu aizliegšanas 
politikas;

• dāvana ir atļauta saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami tās saņēmējam, un 
saņēmējam ir pilnvarojums un atļauja to pieņemt.

“Biznesa dāvanas” neattiecas uz uzņēmuma sponsorētiem tirdzniecības konkursiem vai 
veicināšanas programmām. Turklāt lietišķas viesmīlības izrādīšana, piemēram, maltītes 
un izklaide, nav aizliegta, kamēr vien tā ir pamatota pēc būtības vai biežuma ziņā, notiek 
uzņēmuma aktīvās uzņēmējdarbības ietvaros un citādi atbilst mūsu politikai.

Dāvanas valsts amatpersonām: jums jāzina, ka pat vienkāršas dāvanas vai maltītes 
nodrošināšana vai piedāvāšana valsts amatpersonai var būt nelikumīga. Lai uzzinātu 
vairāk par biznesa dāvanām, sazinieties ar Juridisko nodaļu vai savu finanšu direktoru.

Skatīt PepsiCo Dāvanu politiku un Komandējumu un izklaides izmaksu politiku.

kurām nodaļām vai funkcionālajām 

struktūrvienībām ir spēkā esoša dāvanu 

aizlieGšanas politika?

Darbiniekiem, kuri strādā mūsu Biznesa Informācijas risinājumu 

(BIS) sektorā un mūsu Vispārējo iepirkumu funkcionālajā 

struktūrvienībā, jāievēro viņu attiecīgās darbības sektora vai 

funkcionālās struktūrvienības dāvanu aizliegšanas politika, kas 

aizliedz apmainīties ar jebkāda veida dāvanām neatkarīgi no 

to vērtības. Vienmēr noskaidrojiet no sava vadītāja, nodaļas 

vadītāja vai finanšu direktora, vai jūsu nodaļā, funkcionālajā 

struktūrvienībā vai darba grupā ir piemērojama dāvanu 

aizliegšanas politika.

kādas dāvanas parasti uzskata par tādām, kam ir 

nomināla vērtība?

Lielākajā daļā valstu par dāvanām ar nominālu vērtību uzskata 

dāvanas, kuras pasniedz reti un kuru vērtība ir mazāka par 

75 ASV dolāriem (aptuveni 40 latiem). Kā piemērus var minēt 

reklāmas priekšmetus, uz kuriem norādīts zīmols, piemēram, 

T-kreklus vai cepures, kas dāvinātas kā labvēlības izpausme, lai 

iepazīstinātu ar mūsu zīmolu.
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Mērķis, uz ko tiecamies savā darbībā

Atbildība pret mūsu 
akcionāriem

Mūsu mērķis
Atbildīga un pārredzama rīcība ir cieši 
saistīta ar akcionāru vērtības aizsargāšanu. 
Katrs darbinieks rada vērtību mūsu 
akcionāriem, priekšplānā izvirzot mūsu 
uzņēmuma intereses, veicot darījumu precīzu 
dokumentēšanu un aizsargājot un saprātīgi 
izmantojot uzņēmuma resursus, informāciju 
un īpašumu.
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Precīza darījumu uzskaite
Jūsu	darījumu	uzskaites	dokumentācijai	jābūt	precīzai	un	pilnīgai.

PepsiCo fokusēšanās uz patiesu un atklātu komunikāciju pastiprina mūsu apņemšanos 
ievērot precizitāti mūsu uzņēmuma grāmatvedības ierakstos un dokumentācijā. 
Darījumu uzskaites dokumentācijai, tostarp mūsu finanšu pārskatiem, līgumiem un 
vienošanās dokumentiem, vienmēr jābūt precīziem, un tajos atspoguļotajiem faktiem 
jābūt nesagrozītiem. Neatkarīgi no dokumenta veida vai tā, cik nebūtisks tas varētu 
šķist, darījumu uzskaites dokumentācijā iekļautajai informācijai vienmēr jābūt uzticamai 
un pilnīgai. Finanšu dokumentācijā jābūt atspoguļotiem visiem finanšu darījumu un 
pasākumu komponentiem. Tāpat arī visiem jūsu darījumiem neatkarīgi no tā, kāda ir to 
vērtība, jābūt pienācīgi autorizētiem, izpildītiem un reģistrētiem.

Jūs atbildat par tās darījumu uzskaites dokumentācijas precizitāti, ar kuru jūs strādājat 
ierastajā darba gaitā. Jūs nedrīkstat:

• viltot, izlaist, sagrozīt, mainīt vai slēpt jebkādu informāciju vai citādi nepatiesi 
atspoguļot faktus uzņēmuma uzskaites dokumentācijā;

• aicināt citus vai atļaut citiem pasliktināt mūsu uzskaites dokumentācijas precizitāti  
un patiesumu.

Ja pamanāt kādu neprecizitāti uzņēmuma uzskaites dokumentācijā vai to, ka nav 
ievēroti mūsu iekšējās kontroles procesi, jums nekavējoties par to jāziņo.

Skatīt jūsu darbības nozares vai reģiona Finanšu politiku.

Informācijas publiskošana
Mūsu	pienākums	attiecībā	uz	finanšu	atskaitīšanos	pamatojas	uz	PepsiCo	precīzu	
darījumu	dokumentāciju.

Mūsu investori un sabiedrība kopumā paļaujas uz mūsu uzņēmumu, un likums nosaka 
mums pienākumu precīzi informēt par mūsu darījumiem, ieņēmumiem un finanšu 
stāvokli. Informācijai, ko mēs iekļaujam savos publiskajos paziņojumos, ziņojumos 
reglamentējošām iestādēm un ziņojumos, kas tiek iesniegti ASV Vērtspapīru un biržas 
komisijai un citām valsts aģentūrām, vienmēr jābūt pilnīgai, patiesai, precīzai, aktuālai  
un saprotamai.

Ja jūs jebkādā veidā esat iesaistīts mūsu finanšu pārskatu sagatavošanā vai tādu 
apliecinājumu sagatavošanā, uz kuriem pamatojas finanšu pārskati, jums vienmēr 
jāievēro mūsu finanšu politika, mūsu iekšējās kontroles sistēma un vispāratzītie 
grāmatvedības principi.

Skatīt mūsu Informācijas publiskošanas politiku.

ko nozīmē “darījumu uzskaites dokumentācija”?

“Darījumu uzskaites dokumentācija” ir jebkurš dokuments vai 

paziņojums papīra vai elektroniskā formātā, kas tiek sagatavots 

uzņēmējdarbības gaitā. Šāda dokumentācija attiecas uz ļoti 

plašu informācijas klāstu, tostarp uz prezentācijām, izklājlapām, 

algu sarakstiem, darba laika uzskaites kartēm, apmeklētības 

sarakstiem, juridiskiem līgumiem, informāciju, kas iekļauta 

dokumentos, kurus iesniedz valsts aģentūrām, inventāra 

uzskaiti, rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, tirgus izpētes testiem, 

laboratoriju testiem, kvalitātes kontroles testiem, komandējumu 

un izdevumu atskaitēm, pārbaužu uzskaites dokumentiem, 

transportēšanas žurnāliem, bīstamu materiālu uzskaites 

dokumentiem, nelaimes gadījumu ziņojumiem un biznesa 

plāniem.

Precīzas finanšu informācijas 
atspoguļošana praksē
Precīzu finanšu atskaišu sniegšana nozīmē, ka jūs nedrīkstat:

• norādīt pārāk augstu vai pārāk zemu vērtību zināmām vai 

aplēstām saistībām vai aktīviem;

• paātrināt vai novilcināt izmaksu rašanos, pārkāpjot 

vispārpieņemtos grāmatvedības principus;

• nevērīgi izturēties pret darījumus apliecinošu dokumentu 

uzskaites veikšanu;

• pārslogot tirdzniecības kanālus, pārsniegt vajadzīgos 

pārdošanas apjomus vai citādi mākslīgi palielināt vai 

samazināt ceturkšņa vai gada pārdošanas rādītājus, 

paātrinot vai novilcinot kravu sūtījumus vai apzināti 

pārdodot lielākus daudzumus, nekā ir vajadzīgs klientam.
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Uzskaites dokumentācijas pārvaldība
Darījumu	uzskaite	jums	jāveic	saskaņā	ar	mūsu	Uzskaites	dokumentācijas	
pārvaldības	politiku.

Tik liels uzņēmums kā PepsiCo ik dienu sagatavo lielu daudzumu uzskaites ierakstu 
un dokumentu. Uzskaites dokumenti, ar kuriem jūs strādājat, ir jāsagatavo, jāglabā un 
jāiznīcina saskaņā ar visām juridiskajām un normatīvajām lietvedības prasībām. Lai 
pienācīgi pārvaldītu darījumu uzskaites dokumentāciju, jums ir pienākums:

• ievērot mūsu uzskaites pārvaldības politiku attiecībā uz visiem dokumentiem, lietām, 
elektroniskajiem ierakstiem un e-pastiem;

• ievērot glabāšanas termiņus, kas noteikti Uzskaites dokumentu glabāšanas grafikā, 
kurš piemērojams jūsu darbības nozarei, valstij vai funkcionālajai struktūrvienībai;

• ievērot norādījumus, kas sniegti paziņojumā par uzskaites dokumentācijas 
iznīcināšanas pārtraukšanu (“iesaldēšanas rīkojumā”).

Jums jāsazinās ar Juridisko nodaļu, ja jums ir īpaši jautājumi par dokumentu glabāšanas 
termiņiem vai jautājumi par dokumentiem, kas norādīti iesaldēšanas rīkojumā. Par tādu 
dokumentu iznīcināšanu, uz kuriem attiecas iesaldēšanas rīkojums, pat ja tā notiek netīši, 
mūsu uzņēmumam un jums var tikt piemērota civilatbildība un kriminālatbildība.

Skatīt jūsu darbības nozares vai reģiona Uzskaites dokumentācijas pārvaldības politiku 
un Uzskaites dokumentācijas glabāšanas grafikus.

Audits un pārbaudes
Jums	ir	pilnībā	jāsadarbojas	ar	mūsu	revidentiem	un	auditoriem.

Laikā, kad jūs strādājat uzņēmumā PepsiCo, jums var prasīt piedalīties revīzijā vai iekšējā 
izmeklēšanā, ko veic mūsu iekšējie revidenti, ārējie revidenti, Globālā atbilstības nodaļa 
vai Juridiskā nodaļa. Tādā gadījumā no jums vienmēr tiek sagaidīts, ka jūs pilnībā 
sadarbosieties un sniegsiet patiesu informāciju.

Jums var arī pieprasīt, lai jūs iesniedzat dokumentus vai tiekaties ar reglamentētājiem vai 
juristiem saistībā ar tiesvedību vai valdības izmeklēšanu. Ja saņemat šādu pieprasījumu, 
jums nekavējoties jāsazinās ar Juridisko nodaļu, lai saņemtu palīdzību.

mūsu pamatprincips

Runāt patiesi 
un atklāti
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Q & A
Uzņēmuma resursi
Jums	ir	pienākums	aizsargāt	PepsiCo	resursus.

PepsiCo paļaujas uz to, ka jūs izmantosiet uzņēmuma resursus godīgi un lietderīgi. 
Resursi ir fizisks īpašums, piemēram, nodrošinājums, krājumi, aprīkojums, iekārtas, 
rezerves detaļas, izejvielas, gatavie produkti, transportlīdzekļi un uzņēmuma naudas 
līdzekļi. Tie ietver arī nemateriālos aktīvus, piemēram, uzņēmuma laiku, konfidenciālo 
informāciju, intelektuālo īpašumu un informācijas sistēmas. Jums jāizmanto uzņēmuma 
resursi tikai likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem un jāaizsargā tie no zādzības, 
nozaudēšanas, sabojāšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas.

Pienākums aizsargāt uzņēmuma līdzekļus ir īpaši svarīgs, ja jums ir pilnvaras tos tērēt, 
apstiprināt komandējumu un izklaides izmaksas vai pārvaldīt budžetus un kontus. Jums 
ir pienākums:

• nodrošināt, ka līdzekļi tiek izmantoti pienācīgi tiem paredzētajam mērķim;

• saņemt vajadzīgo apstiprinājumu pirms izdevumu radīšanas;

• veikt visu izdevumu precīzu uzskaiti;

• pārliecināties, vai izdevumi, kas norādīti kompensācijas saņemšanai, ir saistīti ar darba 
izpildi un biznesu, ir pienācīgi dokumentēti un atbilst mūsu politikai.

Ja jūsu rīcībā ir informācija par resursu ļaunprātīgu izmantošanu, ziņojiet par to!

Skatīt mūsu Komandējumu un izklaides izmaksu politiku.

Krāpniecība
Jūs	nedrīkstat	apdraudēt	godīgumu	un	godprātību,	veicot	krāpniecību.

Jūs ļaunprātīgi izmantojat uzņēmuma resursus un krāpjaties, ja jūs apzināti noklusējat, 
grozāt, falsificējat vai nesniedzat informāciju, lai tādējādi gūtu labumu sev vai citiem. 
Krāpniecību var radīt iespēja iegūt kaut ko vērtīgu (piemēram, sasniegt izpildes mērķi vai 
iegūt maksājumu) vai izvairīties no negatīvām sekām (piemēram, disciplināratbildības). 
Krāpniecības piemēri ir šādi:

• ražošanas rādītāju sagrozīšana, lai sasniegtu produktivitātes mērķus;

• nepatiesas medicīniskās informācijas sniegšana, lai iegūtu invaliditātes pabalstus;

• nepatiesa nostrādātā laika norādīšana, lai saņemtu lielāku algu vai izvairītos no 
disciplināratbildības par darba kavēšanu vai neierašanos darbā;

• produktu pārdošanas un ziedošanas rādītāju sagrozīšana, lai panāktu neatļautu cenu 
noteikšanu klientam;

• nepatiesas finanšu informācijas norādīšana mūsu uzņēmuma grāmatvedības ierakstos 
un dokumentācijā.

Jums ir arī jāizvairās radīt priekšstatu, ka notiek krāpniecība. Piemēram, nekad 
neizmantojiet uzņēmuma līdzekļus, nesaņemot attiecīgu apstiprinājumu. Tāpat nekad 
nenoslēdziet līgumus mūsu uzņēmuma vārdā, ja neesat pilnvarots to darīt.

kādi varētu būt daži piemēri, kā notiek uzņēmuma 

resursu piesavināšanās?

Uzņēmuma resursu piesavināšanās ir, piemēram, produktu 

vai piegādātu preču izmantošana personīgajām vajadzībām, 

personīgo izmaksu segšana ar uzņēmuma kredītkartēm, 

uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošana neatļautām 

personīgajām pārvietošanās vajadzībām, lieku vai pāri palikušu 

produktu tālākpārdošana sava finansiālā labuma gūšanai vai 

aktīvu novirzīšana krāpšanās vai piesavināšanās ceļā.
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Q & A
Konfidenciāla informācija
Jums	ir	jāaizsargā	mūsu	uzņēmuma	un	mūsu	darījumu	partneru		
konfidenciālā	informācija.

Laikā, kad strādājat mūsu uzņēmumā, jums var būt pieejama tāda konkrēta informāciju 
par PepsiCo, tā klientiem, piegādātājiem, darījumu partneriem vai jebkuru trešo 
personu, kas ir konfidenciāla, pilnīgi slepena un/vai aizsargāta ar īpašumtiesībām. Jums 
ir jāpieņem, ka uzņēmuma informācija ir konfidenciāla vai pilnīgi slepena vienmēr, ja 
vien jums nav skaidri norādīts, ka PepsiCo šādu informāciju ir publiskojis.

Vienmēr ievērojiet pamatotos un nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu 
jebkuru konfidenciālu informāciju, kas attiecas uz PepsiCo vai citu uzņēmumu un kas 
jums ir pieejama. Jūs nedrīkstat izpaust konfidenciālu komercinformāciju personām 
ārpus PepsiCo, pat ne jūsu ģimenes locekļiem, izņemot, ja šāda izpaušana:

• ir pienācīgi atļauta;

• notiek saistībā ar skaidri definētu un likumīgu uzņēmējdarbības vajadzību;

• notiek saskaņā ar rakstisku konfidencialitātes līgumu, ko apstiprinājusi Juridiskā nodaļa.

Pat mūsu uzņēmumā un savu kolēģu vidū jūs drīkstat dalīties ar konfidenciālu 
informāciju tikai tad, ja to ir noteikti nepieciešams zināt.

Skatīt mūsu Komercnoslēpumu politiku.

kādu komercinformāciju uzskata par 

“konfidenciālu”?

“Konfidenciāla informācija” ir nepubliskota informācija, kas 

tās neatļautas izpaušanas gadījumā varētu būt noderīga 

konkurentiem vai kaitēt PepsiCo, mūsu piegādātājiem, mūsu 

klientiem vai citai trešai personai vai kas varētu būt izšķiroši 

svarīga, lai investors pieņemtu lēmumu pirkt vai pārdot 

PepsiCo vērtspapīrus vai mūsu darījumu partneru vērstpapīrus. 

“Konfidenciāla informācija” ir, piemēram, ieņēmumi, prognozes, 

biznesa plāni, un stratēģijas, būtiska pārstrukturēšana, 

iespējama uzņēmumu pārņemšana, formulas, cenu noteikšana, 

pārdošanas informācija, izpēte, jaunu produktu izstrāde, 

nepubliskota tirdzniecības vai reklāmas darbība, nozīmīgas 

izmaiņas vadībā, revidenta nomaiņa vai revidentu ziņojumu 

atsaukšana un pasākumi, kas saistīti ar PepsiCo vērtspapīriem.

31

Globālais uzvedības kodekss
Atbildība	pret	mūsu	akcionāriem



Q & A
Iekšējās informācijas izmantošana 
Iespējams,	jūs	pārkāpjat	likumu,	ja	jūs	tirgojaties	ar	akcijām,	izmantojot		
“iekšējo	informāciju”.

Veicot savu darbu, jūs varat uzzināt konkrētu konfidenciālu informāciju, kas klasificējama 
kā “būtiski svarīga nepubliska informācija”, par PepsiCo, kādu no tā klientiem, 
piegādātājiem, darījumu partneriem vai citu trešo personu. Informāciju uzskata par 
“būtiski svarīgu nepublisku informāciju”, ja tā 

• nav publiskota plašai sabiedrībai un 

• ir informācija, ko saprātīgs investors uzskatītu par svarīgu, pieņemot lēmumu nopirkt 
vai pārdot konkrētu vērstpapīru. 

Jūs nedrīkstat izpaust būtiski svarīgu nepublisku informāciju nevienam ārpus mūsu 
uzņēmuma, tostarp ģimenes locekļiem un draugiem. Konfidenciālas “būtiski svarīgas 
nepubliskas informācijas” piemērus skatīt sadaļā Konfidenciāla informācija.

Jūs nedrīkstat veikt darījumus ar PepsiCo vērstpapīriem vai cita darījumos ar PepsiCo 
iesaistīta uzņēmuma vērtspapīriem, kamēr vien jūsu rīcībā ir būtiski svarīga nepubliska 
informācija par PepsiCo vai šādu uzņēmumu. Šis vērtspapīru tirdzniecības aizliegums 
attiecas uz visiem darījumiem ar PepsiCo vērtspapīriem, tostarp PepsiCo vērtspapīru 
pirkšanu vai pārdošanu, iespēju līgumu īstenošanu, ierobežotu aktīvu vienību 
pārdošanu un jūsu ieguldījumu palielināšanu vai samazināšanu PepsiCo vērtspapīros, 
izmantojot jūsu plānu 401(k). Turklāt jums nav atļauts iesaistītes darbībās, kuru mērķis 
ir nodrošināties pret PepsiCo aktīvu tirgus vērtības samazināšanos vai kompensēt 
šādu samazināšanos (ieskaitot tādu finanšu instrumentu pirkšanu, piemēram, 
iepriekšapmaksāti mainīgi nākotnes līgumi, maksimālās robežlikmes, biržas fondi vai 
akciju mijmaiņas darījumi, un iesaistīšanos īso pozīciju pārdošanā). Jūs arī nedrīkstat 
turēt PepsiCo vērtspapīrus rezervju kontā vai ieķīlāt PepsiCo akcijas vai PepsiCo akciju 
opcijas kā nodrošinājumu aizdevumam vai citādi. 

mans darbs nav saistīts ar akcijām vai 

vērtspapīriem. vai uz mani attiecas iekšējās 

informācijas izmantošanas aizlieGumi?

Jā, ikviens darbinieks, kurš zina konfidenciālu, būtisku 

informāciju, var pārkāpt tiesību aktus par iekšējās informācijas 

izmantošanu, ja viņš izpauž būtisku nepublisku informāciju 

trešajām personām, kuras vēlāk var tirgoties ar šādu informāciju, 

vai ja viņš pats tirgojas ar šādu informāciju. Pat ikdienišķi 

sarunājoties ar ģimenes locekļiem un draugiem, jums 

jābūt piesardzīgam, un jūs nedrīkstat izpaust nekādu mūsu 

uzņēmuma konfidenciālu informāciju.
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Q & A
Privātums
Ja	jums	ir	piekļuve	personas	informācijai,	ievērojiet	tās	privātumu	un		
aizsargāto	statusu.

Ja jums ir piekļuve personas datiem, pēc kuriem ir iespējams identificēt mūsu 
darbiniekus, Valdes locekļus, mūsu piegādātājus, darbuzņēmējus vai klientus, vai 
sistēmām, kas šādus datus uztur, jums ir jāievēro visa piemērojamā politika un tiesību 
akti attiecībā uz personu identificējošas informācijas vākšanu, lietošanu un izpaušanu. 
Jums ir pienākums:

• piekļūt personas informācijai tikai likumīgos uzņēmējdarbības nolūkos;

• droši glabāt un izmantot personas informāciju;

• pārsūtīt – droši, izmantojot kodēšanu – personas informāciju tikai pilnvarotām 
personām, kam ir pienākums aizsargāt tās konfidencialitāti;

• nekavējoties ziņot par jebkādiem iespējamiem privātuma pārkāpumiem vai drošības 
riskiem Juridiskajai nodaļai.

Daudzās valstīs ir spēkā likumi un direktīvas, kas reglamentē konkrētas mūsu darbinieku 
personas informācijas apmaiņu pāri valstu robežām. Mēs ievērojam privātuma tiesību 
aktus, kas ir spēkā valstīs, kurās mēs veicam uzņēmējdarbību. Ja esat iesaistīts projektā, 
kurā jums var būt nepieciešams pārsūtīt personu identificējošu informāciju ārpus tās 
izcelsmes valsts, apspriedieties ar Juridisko nodaļu.

Skatīt mūsu Personas informācijas privātuma politiku.

Ārējā komunikācija
Jums	nav	atļauts	izteikties	mūsu	uzņēmuma	vārdā.

Ja ar jums kāds sazinās un prasa apspriest uzņēmuma darbību ar kādu no preses 
pārstāvjiem, investoriem vai tirgus analītiķiem, nesniedziet nekāda veida informāciju. 
Tādā gadījumā jums pieklājīgi jāatbild ārējai personai, ka jums nav tiesību apspriest 
konkrēto jautājumu, un jāiesaka vērsties pie oficiālajiem pārstāvjiem, kas norādīti mūsu 
Plašsaziņas līdzekļu, publiskās uzstāšanās un publicēšanas politikā un mūsu Informācijas 
publiskošanas politikā attiecībā uz jūsu darbības nozari vai reģionu.

Tāpat arī, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, jums skaidri jānorāda, ka jūs 
neizsakāties uzņēmuma vārdā. Jums ir pienākums vienmēr:

• norādīt, ka materiāli un uzskati, ko publiskojat, ir jūsējie, nevis uzņēmuma;

• veikt visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka nepaužat konfidenciālu 
informāciju par PepsiCo;

• atturēties no PepsiCo vai trešo personu logotipu vai preču zīmju izmantošanas bez 
skaidri piešķirtas atļaujas to darīt.

Skatīt mūsu Plašsaziņas līdzekļu, publiskās uzstāšanās un publicēšanas politiku, 
Informācijas publiskošanas politiku un Sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanas 
politiku.

kādu personas informāciju pepsico aizsarGā?

Personas informācija, kas ir jāaizsargā, ir, piemēram, dzīvesvietas 

adreses un ar darbu nesaistīti tālruņa numuri, valsts piešķirti 

identifikācijas numuri, informācija par algām un citām 

kompensācijām, darba rezultātu uzskaite un informācija, kas 

attiecas uz darījumiem ar bankām, pabalstiem, atvaļinājumiem, 

darba kavējumiem un slimības vēsturi.

kādu sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana ir 

pretrunā mūsu politikai?

Izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus ārpus darba vai darbā 

vai saistībā ar jūsu darbu, jūs nedrīkstat publicēt mūsu ēku un 

aprīkojuma fotogrāfijas, attēlus, videoklipus vai audioklipus, 

bez atļaujas izmantot PepsiCo logotipus, preču zīmes vai ar 

autortiesībām aizsargātus materiālus, paust vai radīt iespaidu, ka 

paužat mūsu uzņēmuma viedokli.
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Informācijas drošības 
īstenošana praksē
Lai aizsargātu mūsu informācijas sistēmas, jūs nedrīkstat:

• darīt zināmu citiem savu PepsiCo sistēmu paroli;

• atstāt bez uzraudzības klēpjdatorus vai citas mobilās 

ierīces, atrodoties komandējumā vai sabiedriskā vietā, kur 

tos var nozagt;

• lejupielādēt neatļautu vai nelicencētu programmatūru 

PepsiCo datoros.

Ja jums ir aizdomas par datu drošības pārkāpumu vai ja 

uzzināt par jebkādu situāciju, kurā apdraudēta datu drošība, 

tostarp par klēpjdatora vai portatīvas ierīces nozaudēšanu 

vai nozagšanu, nekavējoties ziņojiet par šādu situāciju 

vietējai tehniskā atbalsta grupai vai Palīdzības dienestam.

Intelektuālais īpašums
Vienmēr	izmantojiet	mūsu	preču	zīmes	un	citu	intelektuālo	īpašumu	atbilstīgi.

Mūsu intelektuālais īpašums ir nenovērtējams aktīvs, kas ir vienmēr jāaizsargā. 
Intelektuālais īpašums ir mūsu preču zīmes, zīmoli, iepakojuma dizains, logotipi, 
autortiesības, izgudrojumi, patenti un komercnoslēpumi. Jūs nedrīkstat ļaut trešajām 
personām izmantot mūsu preču zīmes vai citu intelektuālo īpašumu bez attiecīgas 
atļaujas un licences līguma, ko apstiprinājusi Juridiskā nodaļa. Turklāt mūsu preču zīmes 
nedrīkst izmantot pazemojošā, apmelojošā vai citādi aizskarošā veidā.

Mūsu intelektuālais īpašums ietver arī darbinieku darba rezultātu. Jebkurš darbs – gan 
viss kopumā, gan atsevišķas tā daļas –, ko jūs radāt kā uzņēmuma darbinieks saistībā ar 
saviem darba pienākumiem un/vai izmantojot uzņēmuma laiku, resursus vai informāciju, 
pieder PepsiCo. Piemēram, izgudrojumi, idejas, atklājumi, uzlabojumi, mākslas darbi, 
procesi, dizains, programmatūra vai jebkuri citi materiāli, ko jūs palīdzat radīt vai izstrādāt 
saistībā ar jūsu darbu mūsu uzņēmumā, pieder PepsiCo. Jums nekavējoties jāpaziņo par 
visiem izgudrojumiem, kas saistīti ar mūsu darbību, lai tiem varētu piešķirt tādu pašu 
aizsardzību kā citam mūsu uzņēmuma intelektuālajam īpašumam.

E-pasts, internets un informācijas sistēmas
Jums	jāizmanto	uzņēmuma	e-pasts	un	interneta	konti	atbildīgi	un	jāaizsargā	
mūsu	informācijas	sistēmu	drošība.

Mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmas ir mūsu uzņēmējdarbības galvenais 
komponents, un tās tiek nodrošinātas tikai atļautiem uzņēmējdarbības mērķiem. 
Izmantojot šādas sistēmas, jums jāievēro mūsu Informācijas drošības politika un 
Pieņemamie izmantošanas standarti. Jūs drīkstat atsevišķos gadījumos saprātīgā apjomā 
izmantot personīgajām vajadzībām telefonu, e-pastu un internetu, ar nosacījumu, ka:

• tos izmantojot, netiek patērēts liels apjoms laika vai resursu;

• šāda izmantošana netraucē jūsu vai citu personu darbam;

• to izmantošana nav saistīta ar nelikumīgiem, atklāti seksuāliem, diskriminējošiem vai 
citādi neatbilstošiem materiāliem;

• šāda izmantošana nav saistīta ar ārējām uzņēmējdarbības interesēm;

• to izmantošanā netiek pārkāpts mūsu Kodekss vai jebkura no uzņēmuma politikām.

Lai gan mēs parasti nepārraugām to, kā darbinieki izmanto mūsu informācijas sistēmas, 
PepsiCo patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma uzraudzīt, ierakstīt, publiskot, revidēt 
un dzēst darbinieku veikto darbību veidu vai saturu, kas radīts, izmantojot mūsu 
uzņēmuma e-pastu, telefonu, balss pastu, internetu un citas sistēmas, ciktāl to atļauj 
vietējie tiesību akti.

Skatīt mūsu Informācijas drošības politiku, Pieņemamos interneta lietošanas 
standartus un Pieņemamos elektroniskā pasta lietošanas standartus.
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Globālā atbilstības un ētikas nodaļa
Ja	jums	ir	jautājumi,	jūs	jebkurā	laikā	varat	sazināties	ar	Globālo		
atbilstības	nodaļu.

• Vispārēju jautājumu gadījumā rakstiet uz  
PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com. 

• Ja jums ir jautājumi par mūsu apmācības programmām, rakstiet uz 
PepsiCoComplianceTraining@pepsico.com.

• Saistībā ar jautājumiem un informāciju par interešu konfliktiem rakstiet uz 
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com.

• Jūs varat nosūtīt pasta vēstuli Globālajai atbilstības nodaļai uz adresi  
PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577.

• Jūs varat sazināties ar mums pa faksu: 914-249-8086

Mērķis, uz ko tiecamies savā darbībā

Mūsu Kodeksa 
pārvaldība
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Pārkāpumu izmeklēšana
PepsiCo	nopietni	izturas	pret	visiem	ziņojumiem	par	pārkāpumiem.

Visi ziņojumi par aizdomām, ka ir pārkāpts mūsu Kodekss vai tiesību akti, tiks uztverti 
nopietni un nekavējoties izskatīti. Vajadzības gadījumā Globālā atbilstības nodaļa iecels 
izmeklētāju(s), lai izskatītu visus paziņotos iespējamu Kodeksa pārkāpumu gadījumus. 
Izmeklētājs(-i):

• objektīvi noskaidros faktus, veicot iztaujāšanu vai izskatot dokumentus;

• sazināsies ar darbiniekiem, kuru rīcībā var būt informācija par iespējamo(-ajiem) 
incidentu(-iem);

• vajadzības gadījumā ieteiks korektīvus pasākumus un/vai disciplinārus pasākumus.

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem PepsiCo cenšas

• aizsargāt iesaistīto personu konfidencialitāti, ciktāl tas ir praktiski iespējams;

• vienlaikus informēt konkrēto darbinieku par apsūdzībām, kas izvirzītas pret viņu, ja 
šāda informēšana neapdraud izmeklēšanu;

• ja tas ir atļauts – dot visiem darbiniekiem iespēju izskatīt un labot paziņoto informāciju.

Jums pēc pieprasījuma ir pilnībā jāsadarbojas apstākļu noskaidrošanā vai izmeklēšanā.

Disciplināratbildība
Ja	jūs	pārkāpsiet	mūsu	Kodeksu,	uzņēmums	piemēros	jums	attiecīgu	
disciplināratbildību.

Kā priekšnosacījums darbam mūsu uzņēmumā no jums tiek sagaidīts, ka jūs, veicot 
darījumus PepsiCo vārdā, ievērosiet Kodeksu un rīkosieties saskaņā ar mūsu politiku un 
piemērojamiem tiesību aktiem. Kodeksa, mūsu politikas un tiesību aktu pārkāpumu 
gadījumā sekas var būt šādas:

• disciplināratbildība, kas var beigties pat ar atlaišanu no darba, atkarībā no Kodeksa 
pārkāpuma veida un smaguma;

• tiesību aktu pārkāpumu gadījumā valsts iestāde vai tiesa var piemērot civiltiesiskas un/
vai krimināltiesiskas sankcijas.

Mūsu Kodekss nav darba līgums
Mūsu Kodekss nav līgums Tas nepiešķir īpašas nodarbinātības tiesības un negarantē 
darbu uz kādu noteiktu laika posmu.
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Mūsu Kodeksa izdošana un grozījumi
Par mūsu Kodeksa apstiprināšanu un izdošanu ir atbildīga mūsu uzņēmuma Valde. 
Kodekss ir spēkā no 2012. gada 1. oktobra, ar 2013. gada 27. septembra grozījumiem. 
Mūsu Kodeksu regulāri pārskata Globālā atbilstības nodaļa un Juridiskā nodaļa, 
lai noskaidrotu, vai tajā ir jāveic korekcijas, ņemot vērā izmaiņas tiesību aktos vai 
noteikumos vai izmaiņas mūsu uzņēmējdarbībā vai uzņēmējdarbības vidē. Visas mūsu 
Kodeksa izmaiņas ir jāapstiprina Valdei.

Apliecinājums
Katru gadu PepsiCo izdala Uzvedības kodeksu saviem darbiniekiem un nodrošina 
ikgadēju online apmācību par Uzvedības kodeksu algotiem darbiniekiem, kuriem ir 
piekļuve internetam un e-pastam. Darbiniekiem, kuri saņem online apmācību, un 
mūsu Valdes locekļiem ir jāapstiprina, ka viņi ir izlasījuši mūsu Kodeksu un saprot to. 
Viņiem ir arī jāapstiprina, ka viņi ievēros mūsu Kodeksu un ziņos par visiem iespējamiem 
interešu konfliktiem un par visiem izņēmumiem attiecībā uz Kodeksa ievērošanu. 
Sertifikācijas procesa nepabeigšana var būt Kodeksa pārkāpums, un par to jums var 
piemērot disciplināratbildību, un/vai tā var ietekmēt jūsu izpildes novērtējumus pēc 
uzņēmuma ieskatiem, ja to atļauj likums. Tas, ka neesat izlasījis mūsu Kodeksu, parakstījis 
apstiprinājumu vai online vidē ieguvis sertifikāciju, nekādos apstākļos neatbrīvo jūs no 
pienākuma ievērot mūsu Kodeksu.

Informēšana par atteikumu
Jebkuram atteikumam ievērot mūsu Kodeksu ir vajadzīgs iepriekšējs galvenā atbilstības 
un ētikas speciālista apstiprinājums vai – noteiktos apstākļos – Valdes vai tās komitejas 
apstiprinājums. Ja to nosaka piemērojamie tiesību akti, par šādiem atteikumiem ir 
nekavējoties jāinformē saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
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Kon�denciāli. Bez maksas. Visu diennakti.

Izsakies!

Katram PepsiCo darbiniekam 
ir pienākums rīkoties ētiski un 
ievērojot mūsu Uzvedības kodeksu. 
Ja redzat vai uzzināt par kaut ko, 
kas pēc jūsu domām ir nelikumīgi 
vai ir pretrunā ar mūsu Uzvedības 
k o d e k s u ,  ziņojiet par to! 

Informējiet par savām bažām savu vadītāju, 
Personāldaļas vadītāju vai sazinieties ar 
“Speak Up” uzticības dienestu. Ziņojot “Speak 
Up”, jūs varat palikt anonīms, ja vēlaties.

izmantojiet “speak up” līniju,  
lai ziņotu par
•  neprecizitātēm finanšu uzskaites 

dokumentos;
•  grāmatvedības un revīzijas pārkāpumiem; 
•  kukuļdošanu, korupciju vai nelikumīgiem  

maksājumiem;
•  krimināli sodāmu rīcību vai tiesību  

aktu pārkāpumiem;
• diskrimināciju vai uzmākšanos;
• produktu kvalitātes jautājumiem;
• drošības un vides apdraudējumiem;
• interešu konfliktiem;
• zādzību vai krāpšanu;
• vardarbību darba vietā.

PepsiCo politika aizsargā pret jebkādām 
sankcijām darbiniekus, kuri labticīgi  
izsaka bažas.

Sazinieties ar “Speak Up” pa tālruni vai 
izmantojot internetu. Lai uzzinātu tālruņa 
numurus, skatīt Speak Up tālruņa numuru 
sarakstu šeit: www.pepsico.com, vai 
sazinieties ar “Speak Up” tiešsaistes līniju 
www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp.

"Speak Up" tālruņa numuri var  
mainīties bez iepriekšēja paziņojuma. 
Visjaunākā informācija ir pieejama šeit: 
www.pepsico.com.

Ņemot vērā vietējos noteikumus par privātumu 
atsevišķās valstīs un Eiropas Savienības reģionā, ir 
iespējams, ka “Speak Up” pieņems tikai īpašu veidu 
zvanus, piemēram, tādus, kas attiecas uz grāmatvedības, 
revīzijas un kukuļdošanas jautājumiem. Šādās valstīs, 
lai ziņotu par citiem jautājumiem, sazinieties ar savu 
Personāldaļas vadītāju.
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PepsiCo Globālajā uzvedības kodeksā ir iekļautas daudzas vērtīgas 
preču zīmes, kuras tur īpašumā vai izmanto PepsiCo un tā 
meitasuzņēmumi un sadarbības partneri, lai atšķirtu savus izcilās 
kvalitātes produktus un pakalpojumus. Visas šajā Kodeksā norādītās 
preču zīmes ir to attiecīgo turētāju īpašums.

Uzvedības kodeksā iekļautajos fotoattēlos un/vai attēlos var būt 
un var nebūt redzami pašreizējie logotipi, zīmes, formastērpi vai 
darbinieki, un tos nedrīkst reproducēt citos plašsaziņas līdzekļos vai 
publikācijās. 




