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ANTIKORUPCIJOS POLITIKA

I. TIKSLAS

1. ApibreZti UAB ,,Rofolis" (toliau - Bendrove) antikorupcijos isipareigojimus bei

igyvendinimo gaires.

pagrindines jq

II. TAIKYMO SRITIS

2. Antikorupcijos politika (toliau - Politika) taikoma visiems Bendroves darbuotojams, savininkams,
pagal civilines sutartis samdomiems asmenims ir kitiems asmenims, veikiantiems Bendroves vardu,
nepriklausomai nuo jq santykiq su Bendrove formos.

III. POLITIKOJE NAUDOJAMI TERMINAI IR SUTRUMPINIMAI

:. Sioje Politikoje naudojami terminai ir sutrumpinimai turi Sias reik5mes:
3.1. Politika - Si UAB ,,Rofolis" antikorupcijos politika.
3.2. Korupcija - bet kokios vertes nepagristos naudos (finansines ar nefinansines) sifllymas,

Zadejimas, davimas, emimas arba praSymas j4 gauti tiesiogiai ar netiesiogiai ir neatsiZvelgiant i
viet4 (-as), paLeidLiafitaikomus teises aktus, kaip su asmens pareigq vykdymo veiksmingumu
susijEs to asmens veikimo ar neveikimo skatinimas arba atsilyginimas uZ 5i veikim4 ar
neveikim4.

3.3. Bendrov6 - UAB ,,Rofolis", fmones kodas 135690672, adresas Partizam4g. 58A, LT-49377
Kaunas, Lietuvo s Respublika.

3,4. Darbuotojas - Bendroves darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti, iskaitant Bendroves
Direktoriq. Politikoje naudojama s4voka,,Mes" rei5kia bet kuri Bendroves darbuotoj4 ar

Atstov4.
3.5. Atstovas- Bendroves akcininkas,pagal civilines sutartis samdomas asmuo arbet kuris kitas

asmuo, turintis teisg veikti Bendroves vardu.
3.6. Suinteresuotos Salys - ivairus fiziniai ar juridiniai asmenys bei Siq asmenq grupes ar institucijos,

kurioms Bendroves veikla turi ar gali tureti itakos (pvz., tiekejai, uZsakovai, ar kt.).
3.7. Interesq konfliktas - situacija, kurioje verslo, finansiniai, Seimos ir giminystes, politiniai ar

asmeniniai interesai galetq darfi itak4 asmenq sprendimams atliekant pareigas Bendroveje.
3.8. KySis - bet kokios turtines ar kitokios asmenines naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar

nematerialios, turindios ekonoming vertg rinkoje ar tokios vertds neturindios) forma i5reik5tas
neteisdtas ar nepagristas atlygis uZ pageidaujam4 darbuotojo, valdymo/prieZi[ros organo teiset4
ar neteiset4 veikim4 arba neveikim4, vykdant jam nustagtas funkcijas.

3.9. Dovana - kaip bet kokios vertes neatlygintinai duodamas daiktas, paslauga ar kitokia nauda
(pavyzdliui, daiktai, pinigai, gerimai, bilietai, paslaugos, kelionds, reklamines i5laidos, remimas,
mokymai, naryste ir kt.).

3.10. Prekyba poveikiu - sifilymas, paladejimas, susitarimas duoti arba ky5io davimas, siekiant, kad
kitas asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padetimi, igaliojimais, giminyste, paZintimis ar
kita tiketinaitakavalstybes ar savivaldybes institucijai ar istaigai, tarptautinei vie5ajai
organizacljai, jq valstybes tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktq atitinkam4
institucij4, istaig4 ar organizacij4, valstybes tarnautojq ar jam prilygint4 asmeni, kad Sie teisetai
ar neteisetai veiktq ar neveiktq vykdydami igaliojimus.

IV. ISIPAREIGOJIMAI ANTIKORUPCIJOS SRITYJE
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4. Bendroveje yra sukurta ir igyvendinta Antikorupcines vadybos sistema pagal standarto LST ISO

37001 :2017 reikalavimus, kuri4 Bendrove isipareigoja priZifireti ir nuolat gerinti.

5. Mes netoleruojame Korupcijos jokiomis jos formomis ir isipareigojame imtis 5ig prevenciniq
priemoniq, siekiant uZkirsti keli4 Korupcijos aprai5koms Bendrovdje bei kovoti su ja:

5.1. Teisds aktq reikalavimq bei elgesio normq laikymasis.

Vykdydami veikl4 Mes laikomes visq teises aktq reikalavimq, bei vidaus dokumentq reikalavimq,

re glamentuoj andiq korupcij o s prevencij 4.
Situacijose, kai teises aktai ar 5i Politika nenustato atitinkamq elgesio normq, Mes elgiames taip, kad

M[sq elgesys atitiktq visuomeneje priimtinus aukSdiausius patikimumo, sqZiningumo ir skaidrumo

standartus.

5.2. Prekybos poveikiu ir ky5ininkavimo draudimas

Mes netoleruojame bet kokios prekybos poveikiu formos, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesi[lome,
neduodame ir neleidZiame duoti ky5iq, taip pat jq nepra5ome ir nepriimame.

5.3. Paramos teikimo reglamentavimas

Mes netoleruojame paramos teikimo, kuris gali bfiti suprastas kaip ky5is ar dovana.

Bendroveje susilaikoma nuo bet kokiq itakos formq - tiek tiesioginiq, tiek ir netiesioginiq - politikams
ar politinems partijoms, bei nefinansuoja ar kitais budais neremia politikq ar politiniq parttjq, jq
atstovq ar jq kandidatq, rinkiminiq kampanijq, politikq (ar su jais susijusiq asmenq) vardu isteigtq
fondq, organizacijq, nesvarbu ar tai b[tq Lietuvoje ar kitoje Salyje.

5.4. Dovanq politika

Siekdami i5vengti bet kokiq nesusipratimq ar dviprasmybiq, Mes neteikiame ir nepriimame jokiq
dovanq i5 Suinteresuotq Saliq ar kitq trediqjq asmenq, kurios galetq blti suprastos kaip skatinimas ar

atlyginimas uZ sprendim4, palankumo ar i5skirtinio vertinimo siekimas bet kokiose su Bendrove
susijusiose veiklose.
Mes galime priimti ir dovanoti tik simbolines, reprezentacines, s4Ziningo verslo praktikoje iprastas
dovanas (pavyzdLiui, reklamine atributika, kalendoriai, reprezentaciniai suvenyrai, smulkfis aksesuarai,

maisto produktai, alkoholiniai gerimai), kuriq verte nevir5ija 50 eurq.
Kvietimai i mokamus dalykinius renginius (pavyzdLiui, konferencijos, seminarai, parodos), kuriq
vert6 vir5ija 50 eurq, arbai imoniq Sventes gali b[ti priimami, jei tam yra svarbiq verslo prieZasdiq, ir
tik, jei taiyra orgxrizatoriaus verslo renginys ir, jei jame dalyvauja organizatoriaus atstovai.
Nepriklausomai nuo vertes negalima priimti ir dovanoti:

- pinigq ar bet kokio kito pinigq ekvivalento (ptavyzdliui, dovanq ar nuolaidq kuponq, dekiq);
- kelioniq, bilietr4 i kulttros, pramoginius ar sporto renginius ar pan.

Bendroveje draudZiamos bet kokios formos dovanos Lietuvos ar uZsienio valstybiil pareigunams
(tarnautojams), auditoriams, savivaldybiq darbuotojams ir pan., siekiant i5vengti bet kokiq prielaidq
abejonems del Bendroves veiklos skaidrumo ir s4Ziningumo.
Jei Darbuotojai lankosi pas esamus ar potencialius tiekejus, klientus ar kitas Suinteresuotas Salis, jq
keliones ir apgyvendinimo i5laidas apmoka Bendrove (i5skyrus atvejus, pagal kai pagal s4Ziningo

verslo praktik4, tarptautini protokol4 yra priimtina, kad visas ar dali i5laidq padengia kviediandioji
Salis).

Priimdami bet kokias dovanas, turime ivertinti, ar tokiais veiksmais nera siekiama padarlti neteiset4
poveiki, ar svarstomi klausimai bei dalyvavimas atitinkamuose renginiuose netures neigiamos itakos
B endrovd s 1v aizdLiui ar reputacij ai.
Apie visas si[lomas ar gautas dovanas Mes privalome informuoti Bendroves Antikorupcines atitikties
funkcijos vykdytoj4, kuris iteiktas, priimtas bei grqZintas dovanas registruoja,,Dovanq registre".
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5.5. SqZininga darbuotojq atranka

Bendroveje Darbuotojai atrenkami s4Ziningai, remiantis jq kompetencijomis bei Bendroves poreikiu,

vadovaujantis teises aktais ir laikantis skaidrumo, bei nediskriminavimo principq'

5.6. Interesq konfliktq vengimas

Mes vengiame bet kokio Interesq konflikto, kuris gali tureti neigiamos itakos besali5kam ir

objektyviam mlsq pareigq ar funkcijq vykdymui'
M[sq darbo priemones, Enansiniai, materiaiiniai ir informaciniai i5tekliai naudojami tik tiesioginems

Bendroves funkcijoms vykdyti, isskyrus atvejus, kai kitoks naudojimas yra aiskiai raStiskai

reglamentuotas.

5.7. Skaidrtrs pirkimai ir pardavimai

Bendrove vykdo visas pirkimo bei pardavimo proced[ras teisingai ir skaidriai, vadovaudamasi teises

aktais ir Bendroveje galio;anOiomis procedflromis, laikantis lygiateisi5kumo,nediskriminavimo,

abipusio pripaZinimo] propor"inguno ir nesali5kumo reikalavimq, racionaliai panaudojant prekes,

paslaugas ir Bendroves le5as'

Jokios Suinteresuotq Salig sitrlytos ar iteiktos dovanos neturi itakos tiek€rjq pasirinkimui ar

sprendimq pridmimui.
Tais atvejais, kai nustatoma, kad Suinteresuotr4 Saliq atstol'q veikla bei elgesys paleidLiaPolitikos.

nuostatas, Bendrove imasi atitinkamq veiksmq iskaitant ir sutartiniq isipareigojimq nutraukim4 teises

aktq nustatyta tvarka.

V. pOLITIKOS IGYVENDINIMAS, PRIEZIURA IR KONTROLE

6. Bendrov6s vadovyb6 savo elgesiu formuoja Politikoje numatyt4 elgesio standart4, uztikrina, kad jq

atsakomybei priskirtose veiklos rrityr. veikla bfltq rykdoma tinkamai igyvendinant Sios Politikos

nuostatas.
7. Bendroves strukturiniq padaliniq vadovai yra atsakingi, kad su Politika ir j4 iglvendinandiais

Bendroves vidaus dokumentais bfltq tinkamai supaZindinti pavaldls darbuotojai.

g. Bendroves darbuotojai privalo b[ti susipaZing su Politika ir laikytis jos nuostatq.

9. Bendroveje yra Direktoriaus isakymu priki.tur nepriklausomas Antikorupcinds atitikties

funkcijos vykdYtojas, kuris:
- yrautrut inju, uZ Sios Politikos ir antikorupcines vadybos sistemos pagal standarto ISO 37001

reikalavimus igyvendinim4 Bendroveje,

- administruojaftnfidenciali4 skaidrumo linij4 skaidrumas@rofqlis.lt bei registruoja visus

gautus prun"Si*r6 apie nustatyt4 ar itariam4 korupcijq ar Politikos, antikorupcines vadybos

sistemos PaZeidimus;
- teikia Bendroves vadovybei ataskaitas apie Antikorupcijos vadybos sistemos veiksmingum4'

10. Nustadius bet kokias galimas korupcijos aprai5kas ar korupcinio pobfidZio paZeidimus

Bendroveje, politikos, antikorupcines vadybos sistemos paZeidimus Bendroveje sudaroma

nepriklausoma komisija Sioms apraiskoms ir paZeidimams i5tirti, ivertinti ir sprendimams priimti,

11. Siekiant uZtikrinti Politikos nuostatq igyvendinim4,paleidim1prevencij4, skaidrum4 ir

pasitikejim4, Bendroveje veikia pasitikejimo linija skaidrumas@rofolis.lt , tel. Nr. (8 3n 311595

(Antikorupcines atitikties funkcijos vykdyojas, 9.00-1+.00 val.) Sia tini.ia tiek Bendroves darbuotojai,

tiek kitos i5ores salys gali informuoti apie gatimus ar nustatytus Politikos paZeidimus bei gauti

reikiam4 su jos rytayir,, susijusi4 informa--cij4. Bendrove garantuoja apie paZeidimus informuojandiq

asmenq torfidencialum4 bei imasi visq priemoniq, kad Politikos paZeidimus prane5antys asmenys

bftq apsaugoti nuo bet kokiq neigiamq pasekmiq'

12. Nustadius Politikos ,rrorirtq neatitinkandius ar Korupcijos poZymiq turindius veiksmus,

nedelsiant imamasi drausminamqjq priemoniq, iskaitant nu5alinim4 nuo einamq pareigq ar funkcijq

vykdymo, atSaukim4 i5 pareigq, utt.idim4 i5 darbo arba darbo sutarties nutraukim4. Esant
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nusikalstamos veikos ar kitq teises aktq paZeidimq poZymiams, Bendrove pranesa kompetentingoms

teisesaugos ar kitoms institucijoms.
13. Bendrove siekia, kad Siq Politikos reikalavimq laikytqsi visi jos prekiq ar paslaugq

tiek6jai, rangovai, subrangovai, klientai, konsultantai, tarpininkai, paramos gav6jai, Bendroves

vardu veikiantys asmenys ir kiti verslo partneriai'
14. Informacija apie Politikos igyvendinim4 yra analizttojama kasmetiniuose vadovyb6s

susirinkimuose.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Si politii.a perZilrima kasmet, ivertinant jos tinkamum4.

16. politik4, joi priedus ir pakeitimus tvirtina Bendroves Direktorius.
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