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Sonepari äritegevus ning koostöö 

partnerite ja äripartneritega põhineb 

tugevatel alusväärtustel, nagu austus 

ja ausameelsus. 

 

Need põhiväärtused koos Sonepari 

filosoofiaga on alati kuulunud 

Sonepari kauaaegsete 

tegutsemispõhimõtete alla ning 

kaasatud ka selle haldusstruktuuri, 

mis lisaks õigusnormide järgimisele 

toetab ka ausat käitumist ja fakti, et 

kahtluse korral peab igaüks 

veenduma oma toimingute 

teostatavuses, nõuetele vastavuses 

ja vastuvõetavuses. 

 

Sonepari ja tema sidusettevõtete 

käitumiskoodeks hoiab alal praegusi 

tavasid ning püüab veelgi rõhutada 

seda, mida ausus meist igaühe jaoks 

kaasa toob üha enamate 

vastavusnõuete taustal. 

Käitumiskoodeks põhineb ka viidete 

alusel kombineeritud olemasolevatel 

struktuuridel ja haldusjuhenditel, mis 

on juba kehtestatud. 

 

Lisaks selles dokumendis välja 
toodud kohustuste meeldetuletusele 
on lisatud ka vastavusjuhised 
(„juhised”), mis moodustavad selle 
käitumiskoodeksi lahutamatu osa. 
Need juhised on järjestatud teemade 
kaupa, mida täiendatakse uute 
probleemide esilekerkimisel ja 
Soneparile kohalduvate määruste 
rakendumisel. Mis tahes erinevuse 
korral selle käitumiskoodeksi ja 
kohalike eeskirjade vahel kehtivad 
rangemad reeglid. 
 
 

 Meie kohustused põhinevad 

vastavusel: 

 

• kõigile asjakohastele 

Soneparile kohalduvatele 

seadustele, määrustele ja sise-

eeskirjadele; 

 

• asjakohastele kohalduvatele 
seadustele konkurentsi, 
korruptsiooni ja mõjuvõimu 
kasutamise vastase võitluse 
ning impordi- ja 
ekspordikontrolli kohta igas 
riigis; 

 

• kohastele 
raamatupidamisnormidele, sh 
kord aastas auditeeritavatele 
majandusaasta aruannetele 
ning pettuse suhtes 
sallimatusele; 

 

• õigusnormidele, mis nõuavad 
jälgimiskava inimõiguste, 
põhivabaduse, inimeste ja 
keskkonna tervise ning 
ohutuse raske rikkumisega 
seotud ohtude tuvastamiseks 
ja vältimiseks. 

 

 

 

 

 



  

 

 
Käitumiskoodeks kehtib partneritele 

kõigis riikides, kus Sonepar tegutseb. 

Kõik partnerid peavad järgima 

siintoodud põhimõtteid ja rakendama 

neid oma igapäevastes 

äritoimingutes. 

 

Käitumiskoodeksi tõendatud 

rikkumisel võidakse süüdlaseks oleva 

partneri suhtes rakendada 

distsiplinaarmeetmeid. Need 

meetmed tuleb kooskõlla viia kohalike 

seadustega. 
 
 
 
 

 

 Kui mõnel partneril on praeguse 

menetluskorra kohta küsimusi või 

tekib mõni käitumiskoodeksi 

rikkumisega seotud oht, peab ta 

pöörduma oma otsese ülemuse või 

õigusosakonna, vastavus-, 

sisekontrolli, auditeerimismeeskonna 

või personaliosakonna poole.  

 

„Vilepuhumise” protseduuri 

juurutamine.  

 

Partnerile, kes tegutseb heas usus ja 
omakasupüüdmatult, ei tohi 
rakendada mingeid sanktsioone ega 
diskrimineerivaid või 
distsiplinaarmeetmeid rikkumisest 
teatamise tõttu.  

 

 

 

Marie-Christine Coisne-Roquette  

Sonepar SAS president  
 
 
 
 
 
  

Küsimuste korral pöörduge kontserni vastavusametniku hr Paul Trudeli poole: 
chiefcomplianceofficer@sonepar.com 
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