Політика компанії “АРЕНСІЯ” [ARENSIA] у сфері
боротьби з хабарництвом та корупцією
1.

Загальні міркування
Корупція завжди була і буде залишатися темою для аналізу в контексті будь-якого бізнесу.
Дотримання всіх чинних законів і нормативних положень, включаючи закони про боротьбу з
хабарництвом та корупцією, а також найвищих професійних, моральних та етичних
стандартів є однією з головних цінностей компанії "АРЕНСІЯ Експлораторі Медісін" [ARENSIA
Exploratory Medicine]. Очікується, що всі ПРАЦІВНИКИ дотримуватимуться літери та духу
цього кодексу поведінки.
Крім того, оскільки корпоративна політика у сфері боротьби з хабарництвом та корупцією,
якою би всеохоплюючою вона не була, ніколи не охоплюватиме всі можливі види діяльності
та не враховуватиме усі відповідні чинники, діяльність згідно з загальноприйнятими
етичними та моральними стандартами є ключовою вимогою в процесі роботи в компанії
"АРЕНСІЯ Експлораторі Медісін" [ARENSIA Exploratory Medicine] або співпраці з нею.

2.

Форми хабарництва
Хабар може бути запропонований чи наданий у формі грошей, цінних товарів чи послуг,
авіаквитків чи прав на тимчасове проживання тощо. Хабар може бути запропонований
прямо або через третіх сторін.
Вищезазначене є також справедливим, якщо хабарництво / корупційні дії не вчиняються
особисто, але й якщо хабарництво / корупційні дії допускаються без вживання відповідних
заходів для запобігання таким діям.

3.

Об'єкт для активного хабарництва / корупції
Об'єктом для активного хабарництва / корупції може бути будь-яка особа, яка потенційно
може надати матеріальну чи нематеріальну вигоду особі, компанії чи організації, яка є
ініціатором хабарництва або яка може отримати вигоду від підкупу (пасивна корупція).

4.

Діяльність, що вважається активним підкупом / корупцією
Положення компанії "АРЕНСІЯАРЕНСІЯ" з питань боротьби з хабарництвом та корупцією
забороняють, прямо чи непрямо через третю сторону:


Впливати на будь-які дії чи рішення урядових органів з метою прискорення процедури
отримання дозволів органів охорони здоров’я або затверджень Комітетів з питань етики



Впливати на терміни отримання товарів від посадових осіб митниці



Впливати на митне оформлення товарів, наприклад, ліків, імпорт яких обмежений чи
заборонений, або ліків, що вимагають спеціальних процедур згідно з місцевим
законодавством чи місцевими нормативними положеннями



Впливати на представників уряду з метою отримання податкових пільг



Вплинути на рішення дослідників щодо залучення суб'єктів до участі у клінічному
випробуванні, що буде проведене компанією "АРЕНСІЯ"



Вплинути на рішення будь-якого суб'єкта щодо участі у клінічному випробуванні, що буде
проведене компанією "АРЕНСІЯ"



Впливати на ПРАЦІВНИКІВ, директорів або консультантів компаній-спонсорів, щоб
спонукати їх укладати контракти на реалізацію проектів з компанією "АРЕНСІЯ"



На додаток до вищезазначеного, пропонувати чи надавати будь-що, заборонене
законом чи будь-яким чинним нормативним положенням, або щось, що може
вважатися неетичним чи аморальним
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5.

Дії чи поведінка ПРАЦІВНИКІВ компанії "АРЕНСІЯ", що вважаються пасивною
корупцією / хабарництвом
ПРАЦІВНИКИ компанії "АРЕНСІЯ" не повинні приймати будь-що, описане у розділі 2 ,для себе
або своєї сім'ї, якщо це:
 може вплинути на неупередженість їхньої роботи
 знаходиться в контексті залучення суб'єкта у клінічне випробування, що буде проведене
компанією "АРЕНСІЯ"

6.

Належна практика уникнення хабарництва / корупції
Дії, зазначені нижче, можуть вважатися адекватними
 Усі послуги повинні бути зафіксовані у письмовій угоді, в якій має бути визначений
повний пакет компенсацій
 Будь-яка угода з лікарнею, стороною якої є компанія "АРЕНСІЯ", повинна містити заяви,
гарантії та положення, що забезпечуватимуть її відповідність місцевим законам на
нормативним положенням
 Розмір компенсації має дорівнювати справедливій ринковій вартості наданих послуг
 Факт надання отриманих послуг має бути задокументований до моменту здійснення
платежу
 Рахунки-фактури постачальника послуг мають містити достатню кількість деталей, щоб
забезпечити належне ведення записів та аудит

7.

Повідомлення про підозри у хабарництві
Інформація про всі дійсні або потенційні порушення цих настанов повинна негайно
надаватися загальному керівництву або представнику департаменту контролю якості
компанії "АРЕНСІЯ".
Така інформація буде розглядатись максимально конфіденційно; особа, що надає таку
інформацію (“свідомий працівник”) / особа, яка розслідує такі повідомлення відповідно до цієї
Політики, має отримати гарантії того, що в результаті подання чи розслідування такого
повідомлення до неї не будуть застосовані покарання.

8.

Організації, що надають послуги/ Треті сторони
Треті сторони - контрагенти компанії "АРЕНСІЯ" за контрактами зобов'язані дотримуватися
положень та вимог антикорупційної компанії "АРЕНСІЯ".
Компанія "АРЕНСІЯ" зобов'язана перевірити третю сторону на предмет зазначеного вище
перед початком будь-якої співпраці.

9.

Застосовне законодавство та нормативні положення
Політика компанії "АРЕНСІЯ" у сфері боротьби з хабарництвом та корупцією розроблена,
серед іншого, на основі таких документів, що застосовуються до господарської діяльності
компанії "АРЕНСІЯ":
 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:287:0001:0110:EN:PDF
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=354025&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorInt
ranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383)
 http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html
Закон США "Про боротьбу з корупцією в зовнішньоекономічній діяльності" ("FCPA")

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents)
Закон Сполученого Королівства "Про боротьбу з хабарництвом" 2010 року
Політика компанії «АРЕНСІЯ» [ARENSIA] у сфері
боротьби з хабарництвом та корупцією; 01.09.2015

Сторінка 2 / 2

Політика компанії «АРЕНСІЯ» [ARENSIA] у сфері
боротьби з хабарництвом та корупцією; 01.09.2015

Сторінка 3 / 2

