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I. Δήλωση της Πολιτικής
Η Coca Cola Hellenic Bottling Company (η “CCHBC” ή η «Εταιρία») θα συμμορφώνεται με όλες τις
οικονομικές νομοθετικές κυρώσεις, κανονισμούς, εμπάργκο ή περιοριστικά μέτρα (Κυρώσεις) στα
οποία υπόκειται. Η CCHBC θα διατηρεί αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της
με και την επίγνωσή της ως προς τις υποχρεώσεις της αναφορικά με τις Κυρώσεις.
Για να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Πολιτική, έχουμε υιοθετήσει και θα διατηρούμε μία διαδικασία ελέγχου
κυρώσεων. Η διαδικασία αυτή καθορίζει τα βασικά βήματα και τις αρχές για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες Κυρώσεις. Η μη συμμόρφωση με τις Κυρώσεις μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις, τόσο για την επιχείρησή μας, όσο ατομικά για τους
εργαζομένους, στελέχη και διευθυντές, όπως και σε σημαντική βλάβη της φήμης της CCHBC.
Η μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική αποτελεί σημαντικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει
σε πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της απόλυσης. Οι παραβιάσεις των Κυρώσεων
μπορούν να έχουν και νομικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων
χρηματικών προστίμων και φυλάκισης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναφέρουν το συντομότερο δυνατό
οποιαδήποτε υποψία παραβιάσεων των Κυρώσεων της Πολιτικής είτε στον Υπεύθυνο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης για περαιτέρω οδηγίες, είτε μέσω της Γραμμής Speak Up!.

II. Σε ποιους εφαρμόζεται η Πολιτική;
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο που εργάζεται για την Εταιρία παγκοσμίως
ανεξάρτητα από τον τόπο, την θέση ή την προϋπηρεσία. Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονταιι όλοι
οι εργαζομένοι, διευθυντικά στελέχη, Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Operating Committee) και οι
ανώτεροι διευθυντές (Directors) της Εταιρίας.
Απαιτούμε οι προσωρινοί εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι εργολάβων, οι σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι και
οποιοσδήποτε άλλος τρίτος, που ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας, να συμμορφώνονται με τις αρχές της
Πολιτικής.
Κάθε θυγατρική εταιρία, στην οποία η Εταιρία δεν συμμετέχει εξ ολοκλήρου και κάθε κοινοπραξία, στην
οποία ασκεί έλεγχο η Εταιρία, υποχρεούται να υιοθετεί παρόμοια Πολιτική Κυρώσεων. Σε περιπτώσεις
όπου συμμετέχουμε αλλά δεν ελέγχουμε μια κοινοπρακτική σχέση, θα ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας
να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της Πολιτικής, τόσο κατά την λειτουργία της κοινοπραξίας, όσο και κατά
την εκτέλεση των δικών τους δραστηριοτήτων.

III. Τι είναι οι Κυρώσεις;
Οι Κυρώσεις είναι μέτρα που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς (όπως
τα Ηνωμένα Έθνη) για να περιορίζουν τις συναλλαγές με συγκεκριμένες χώρες και νομικά και φυσικά
πρόσωπα. Λαμβάνουν διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων:
•
•
•
•

διευρυμένων απαγορεύσεων σε συναλλαγές με ή εντός ορισμένων χωρών, με νομικά ή φυσικά
πρόσωπα,
εμπορικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων εμπάργκο όπλων και απαγορεύσεων σε
εξαγωγές συγκεκριμένου εξοπλισμού,
οικονομικών κυρώσεων, όπως δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεων
οικονομικών συναλλαγών, και
ταξιδιωτικών απαγορεύσεων.

Οι στόχοι των Κυρώσεων αλλά και η φύση των περιορισμών που επιβάλλονται από τις Κυρώσεις
υπόκεινται σε αλλαγές σε τακτική βάση και για λόγους συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να διατηρούμε

3

επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλες τις Κυρώσεις που εφαρμόζονται στην επιχείρησή μας.
Ιδιαίτερης σπουδαιότητας είναι οι Ελβετικές Κυρώσεις, δεδομένου ότι η CCHBC εδρεύει στην Ελβετία,
καθώς και οι Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η CCHBC ασκεί μεγάλο μέρος της
δραστηριότητάς της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται σε:
•

•

Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια αποκτηθείσα από κάποιο κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητά τους οπουδήποτε παγκοσμίως –
ακόμη και εάν ο υπήκοος κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολείται από εταιρεία
που δεν εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Εταιρείες και εργαζόμενους με ιθαγένεια αποκτηθείσα από κάποιο κράτος εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητά τους εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) εφαρμόζονται σε:
•

•
•

Εταιρείες των Η.Π.Α. και στα υπεράκτια υποκαταστήματά τους (και για συγκεκριμένες κυρώσεις,
σε αλλοδαπές θυγατρικές εταιρειών των Η.Π.Α.) σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητά τους
οπουδήποτε παγκοσμίως,
Πολίτες των Η.Π.Α. και αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους (δηλαδή κατόχους «πράσινης
κάρτας») σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητά τους οπουδήποτε παγκοσμίως,,
Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια διαφόρη αυτής των Η.Π.Α. σχετικά με οποιαδήποτε
δραστηριότητά τους ασκείται εντός των Η.Π.Α. και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα
ασκείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις Η.Π.Α. .

Οι Κυρώσεις των Η.Π.Α. μπορούν επίσης να εφαρμοσθούν σε συναλλαγές που σχετίζονται ή αφορούν
τις Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επωφελούνται από το οικονομικό σύστημα των Η.Π.Α.
(για παράδειγμα συναλλαγές σε δολάρια) και σε συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες των
Η.Π.Α. και φυσικά πρόσωπα-υπήκοοι των Η.Π.Α. ή αντικείμενα προελεύσεως Η.Π.Α..
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης εφαρμόσει τις λεγόμενες «δευτερεύουσες κυρώσεις» έναντι
συγκεκριμένων χωρών – ειδικότερα έναντι του Ιράν– που εφαρμόζονται απ’ευθείας σε εταιρείες και
φυσικά πρόσωπα που δεν φέρουν την υπηκοότητα των Η.Π.Α. και τα οποία εμπλέκονται σε
συγκεκριμένου είδους συναλλαγές με αυτές τις χώρες. Αυτές οι Κυρώσεις προβλέπουν την επιβολή
διαφόρων μέτρων σχεδιασμένων για να αποκλείσουν από την οικονομία των Η.Π.Α. αλλοδαπούς
παραβάτες.
Οι Ελβετικές Κυρώσεις εφαρμόζονται σε:
•

•

Ελβετούς πολίτες, οποιαδήποτε επιχείρηση είναι οργανωμένη υπό το ελβετικό δίκαιο και
οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στην
Ελβετία,
Φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που βρίσκονται εκτός Ελβετίας αναφορικά με οποιαδήποτε
δραστηριότητά τους στην Ελβετία και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει στην Ελβετία.

IV. Συμμόρφωση με τις Κυρώσεις:
Η CCHBC και οι θυγατρικές της, όπως και οι εργαζόμενοί της, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με
όλες τις Κυρώσεις που εφαρμόζονται σε αυτούς και δεν επιτρέπεται να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε
επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να παραβιάσει τις εφαρμοζόμενες Κυρώσεις.
Γενικά, οι κυρώσεις:
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•

•

Απαγορεύουν τις συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις
ισχύουσες λίστες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, όπως η λίστα των Η.Π.Α. για τους ειδικά
καθορισμένους υπηκόους και αποκλεισμένα πρόσωπα, η ενοποιημένη λίστα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τους στόχους των οικονομικών κυρώσεων ή οποιαδήποτε άλλη λίστα διατηρείται
από οποιαδήποτε σχετική αρχή.
Απαγορεύουν τις συναλλαγές με νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή ελέγχονται από νομικά
πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις λίστες που αναφέρονται ανωτέρω.

•

Απαγορεύουν ή περιορίζουν συναλλαγές με συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές. Για παράδειγμα,
πρόσωπα υπήκοοι των Η.Π.Α. απαγορεύεται γενικά να συναλλάσσονται με την Κούβα, το Ιράν,
τη Συρία, τη Βόρειο Κορέα και την Κριμαία («Περιορισμένες Περιοχές»). Οι εταιρείες και τα
φυσικά πρόσωπα υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζονται επίσης στις συναλλαγές
τους με ορισμένες από αυτές τις περιοχές.

•

Απαγορεύουν την διευκόλυνση των συναλλαγών στις οποίες δεν μπορείτε να συμμετάσχετε
απ’ευθείας οι ίδιοι. Για παράδειγμα, ένας υπήκοος των Η.Π.Α. δεν μπορεί να υποστηρίξει ή να
εγκρίνει τις συναλλαγές μιας εταιρείας μη υπηκόου των Η.Π.Α. με την Κριμαία. Ομοίως, μια
εταιρεία της ΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την εκτός ΕΕ θυγατρική της για να διεξάγει
επιχειρηματικές δραστηριότητες με κάποιον στόχο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι Κυρώσεις εφαρμόζονται και σε φυσικά πρόσωπα - όχι μόνο σε
εταιρείες- και ως εκ τούτου οι υπήκοοι της ΕΕ και οι υπήκοοι των Η.Π.Α. που δραστηριοποιούνται εκτός
ΕΕ και Η.Π.Α. πρέπει να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες Κυρώσεις που ισχύουν για αυτούς, επιπροσθέτως
αυτών που ισχύουν για την εργοδότρια εταιρεία τους.
Με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τις Κυρώσεις, η CCHBC εφαρμόζει μία διαδικασία ελέγχου
για τους αντισυμβαλλομένους της. Η διαδικασία ελέγχου έχει ως στόχο να προσδιορίσει κατά πόσο ένας
προτεινόμενος αντισυμβαλλόμενος κατονομάζεται σε λίστα δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή μπορεί
να ανήκει ή να ελέγχεται από ένα τέτοιο πρόσωπο. Η διαδικασία έγκρισης για συναλλαγές που
ενδεχομένως να ενέπλεκαν Περιορισμένες Περιοχές περιγράφεται παρακάτω.
Η CCHBC και οι θυγατρικές της θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις Κυρώσεις στις συμφωνίες χρηματοδότησής τους, όπως είναι οι συμβάσεις
δανεισμού και ασφάλισης, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν πέραν των νομικών υποχρεώσεων που
επιβάλλονται από τις Κυρώσεις.
Απαιτούμενες Εγκρίσεις:
Οποιαδήποτε προτεινόμενη συναλλαγή, δραστηριότητα ή έργο που εμπλέκει Περιορισμένη Περιοχή ή
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο είναι προφανής η αντιστοίχιση με σχετική λίστα κυρώσεων
απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση από δικηγόρο της αρμόδιας νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας
(«Υπεύθυνος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης»). Ο Υπεύθυνος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης,
στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε εξαρτάται από τη θέση σας:
•
•
•

Εργαζόμενοι της χώρας: ο Διευθυντής του Νομικού Τμήματος της χώρας σας (Country Legal
Director);
Γενικοί Διευθυντές και Εργαζόμενοι Ομίλου: ο Διευθυντής Συμμόρφωσης (Chief Compliance
Officer);
Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: ο Γενικός Νομικός Σύμβουλος
(General Legal Counsel).

Αντίγραφα αυτών των εγκρίσεων θα πρέπει να τηρούνται από τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης και να διατίθενται στους ελεγκτές ή ερευνητές, εάν ζητηθούν.

5

V. Έγερση Προβληματισμών
Εάν περιέλθει σε γνώση σας ότι η CCHBC ή μία από τις θυγατρικές της έχει εμπλακεί ακούσια σε
οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι αντίθετη με τις ισχύουσες Κυρώσεις, θα πρέπει
είτε να ειδοποιήσετε τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό για
περαιτέρω καθοδήγηση είτε να υποβάλλετε σχετική αναφορά μέσω της Γραμμής SpeakUp!. Κάτι τέτοιο
θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αντιμετωπίσει το ζήτημα και να το διορθώσει, ιδανικά πριν προκύψει
παράβαση του νόμου ή κίνδυνος για τη φήμη της Εταιρείας.

VI. Μη συμμόρφωση
Θα θεωρήσουμε τη μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική ως ένα σοβαρό ζήτημα που συνεπάγεται
τη λήψη πειθαρχικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης μέχρι και της απόλυσης, όπου επιτρέπεται από
το νόμο. Οι παραβιάσεις των Κυρώσεων μπορούν επίσης να έχουν νομικές συνέπειες για τα
εμπλεκόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών χρηματικών προστίμων και φυλάκισης.

.
VII. Σε περίπτωση αμφιβολίας, αναζητήστε καθοδήγηση
Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή είστε αβέβαιοι ως προς το πώς να αντιδράσετε σε μια κατάσταση ή αν μια
συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να είναι ανάρμοστη ή αντίθετη με την παρούσα Πολιτική, θα πρέπει
πάντα να ζητάτε καθοδήγηση από τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης προτού προβείτε σε
οποιαδήποτε ενέργεια.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε με τον διευθυντή
σας ή, εναλλακτικά, με τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
Η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιείται και να επικαιροποιείται κατά διαστήματα σύμφωνα με τον
Χάρτη Εσωτερικών Εγκρίσεων του Ομίλου (Group Chart of Authority). Η τελευταία έκδοση της
παρούσας Πολιτικής μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Διευθυντή
Συμμόρφωσης και είναι διαθέσιμη στο Intranet και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cocacolahellenic.com.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019
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