
 



 



 
КІРІСПЕ 
 

Carlsberg Group негізгі құндылықтары болып адалдық пен 
жауапкершілік, сондай-ақ бизнесті адал және әдепті жүргізу 
табылады. Осы әдеп пен мінез-құлық кодексі («Кодекс») біздің 

стратегиямызды қолдайды және жауапты жаһандық сыра қайнату 
компаниясы ретінде Carlsberg Group беделін қорғауға көмектеседі. 
 

 

МАҚСАТ 
 
Осы Кодекстің мақсаты – Carlsberg Group қызметкерлері мен іскер 
серіктестерінің біз ұстанатын қағидаттар мен этикалық 

құндылықтарды айқын түсінуін қамтамасыз ету. Осы Кодексте біз 
мінез-құлықтың белгілі бір стандарттарына бейілділікті растаймыз, 

оларды алға жылжытамыз, сондай-ақ адал және әдепті мінез-
құлыққа ықпал етеміз. 
 

Осы Кодекс туындаған барлық мәселелерді қамти алмайды, 

сондықтан Топ атынан іс-қимыл жасай отырып, қызметкерлер мен 

іскер серіктестер орынды пайымдау мен ақылға қонымды мағынаны 

басшылыққа алуы қажет. Егер қызметкер немесе іскерлік әріптес осы 

Кодекстің қандай да бір ережелерін қолдануға қатысты өзін сенімді 

сезінбесе, онда ол комплаенс мәселелеріне жауапты қызметкерге 
немесе заңгерге түсініктеме алу үшін жүгінуі тиіс. 
 

 

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ ЖӘНЕ МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ  
 

Осы Кодекс жаһандық түрде қолданылады, оның күші азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарттар негізінде жұмыс істейтін 

қызметкерлерге және тұлғаларға, Carlsberg A/S компаниясы тікелей 

немесе жанама бақылайтын барлық заңды тұлғаларға 

қолданылады.Кодекстің ережелері Carlsberg Group акцияларының 

бақылау пакетіне ие емес заңды тұлғалардың назарына жеткізілуі 
тиіс. 
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01. ЗАҢНАМАНЫ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК САЯСАТТАРДЫ САҚТАУ  
 

Carlsberg Group беделі мен бизнесі қолданыстағы заңдарды, 

ережелер мен нормативтік құжаттарды білу мен сақтауға 

байланысты. Қызметкер ретінде сіз оларды сақтауға міндеттісіз. 

Сонымен қатар, сіз Топтың саясаттары мен рәсімдері туралы 

хабардар болуыңыз, оларды түсінуіңіз және қатаң ұстануыңыз, 
тренингтерге қатысуыңыз, ал заңнаманың немесе корпоративтік 

саясаттардың қандай да бір ережелеріне қатысты сенімсіздік болған 

жағдайда сұрақтар қоюңыз керек.  
 
 
 
 
 
 

 

2. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖӘНЕ ПАРАҒА САТЫП АЛУҒА ҚАРСЫ 

КҮРЕСУ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМА   
 

Carlsberg Group бизнес жүргізетін барлық елдерде сыбайлас 

жемқорлық пен параға сатып алуға тыйым салынған. Ақша 
қаражатын беру, беруге уәде беру, бизнесті жүргізу жөніндегі 

мүмкіндіктерді алу немесе сақтау не бәсекелестердің алдында заңсыз 

артықшылық мақсатында мемлекеттік қызметшілерге материалдық 

немесе өзге де пайда беру, әдетте, заңға қайшы келеді. Бұзушылық 

көбінесе ірі айыппұл немесе бас бостандығынан айыруға әкеп 
соғатын қылмыс болып табылады. Қызметкерлердің осындай әрекетті 

тікелей немесе агенттер, консультанттар немесе делдалдар сияқты 

үшінші тұлғалар арқылы жасағанына қарамастан жауапкершілік 

туындайды. 
 

Carlsberg Group сатып алудың кез-келген түрін адал емес, моральдік 

және қабылдауға болмайтын әрекет ретінде қарастырады. Демек, 

фасилитациялық төлемдерге жергілікті заңнамамен тыйым 

салынғанына немесе белгіленбеуіне қарамастан тыйым салынады.  
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Сондай-ақ нақты орындау нысаны жоқ (шын мәнінде ақы төленетін 

тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді алу ниетінсіз) және 

тиісінше ресімделмеген мәмілелер бойынша төлемдер жүргізуге 

тыйым салынады. Егер сіз сыйлық жасауға немесе мемлекеттік 

қызметшіге іскерлік қонақжайлылық белгісін көрсетуге ниет 

білдірсеңіз, елге қарамастан, бұл қолданыстағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамаға қатаң сәйкестікте, сондай-ақ 

Carlsberg Grouр-да белгіленген рәсімдер мен шектеулерді сақтай 

отырып жүзеге асырылуы тиіс.  
 
 
 
 
 
 

 

3. САУДА ЫҚПАЛШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЭКСПОРТТЫҚ БАҚЫЛАУ 

ТУРАЛЫ ЗАҢДАР  
 

ЕО, БҰҰ, АҚШ және басқа да көптеген елдер кейбір аймақтардағы 

белгілі бір тұлғалармен және ұйымдармен сауда жасауға тыйым 

салатын сауда ықпалшараларын енгізді. Бұл ықпалшаралар белгілі 
бір үлгідегі (сыра қайнату) жабдықтарды жекелеген елдерге 

экспорттауға тыйым салады. Сауда ықпалшараларын бұзу елеулі 

салдарларға, оның ішінде Carlsberg Group-қа қатысты айыппұлдар, 

Топтың басшылары мен қызметкерлеріне қатысты бас 

бостандығынан айырумен байланысты айыппұлдар немесе жазалар, 
Топ үшін кредиттік желілер бойынша неғұрлым тартымдылығы аз 

жағдайлар және елеулі бедел шығынына алып келуі мүмкін. Сауда 

ықпалшаралары мен экспорттық бақылау туралы заңдардың 

сақталуын қамтамасыз ету үшін тиісті тексеру ықпалшаралық 

шектеулерге жататын тұлғалармен және ұйымдармен келіссөздерге 
кіруді болдырмау үшін ең ерте сатыда Топ деңгейінде жүргізілуге 

тиіс. Егер сізде сауда ықпалшараларының немесе экспорттық 

бақылаудың өзектілігіне қатысты күмән бар болса, Компанияңыздың 

заңгерімен немесе Топтың заңгерімен кеңесіңіз. 
 
 
 
 
 

 

 
5  

ПК-02-35 ред..0 Енгізу күні: 12.12.2016 



 
 
 
 

 

4. БӘСЕКЕЛЕСТІК ТУРАЛЫ ЗАҢНАМА 
  

Антитрестілік немесе монополияға қарсы заңнама ретінде белгілі  

бәсекелестікті қорғау туралы заңнама бәсекелестік пен 

тұтынушыларға зиян келтіретін мінез-құлыққа тыйым салады.  

Мұндай мінез–құлықтың мысалдары болып қайта сату бағасын 
белгілеу, нарықты аумақтық қағидат немесе сатып алушылар құрамы 

бойынша бөлу, сауда-саттыққа қатысушы компаниялар арасындағы 

баға ұсыныстарын үйлестіру, нарықтағы үстем жағдайды теріс 

пайдалану, монополияға қарсы органдарға міндетті түрде ашуды 

талап ететін мәмілелер туралы хабарламау сияқты бәсекелестікке 

қарсы келісімдер табылады. Бұзушылық заңды (компанияның өзі, 
оның клиенттері – көтерме сатып алушылар) тұлғалар, сондай-ақ 

жеке тұлғалар үшін қатаң жазаға, оның ішінде айыппұл (Carlsberg 

Group жылдық жаһандық түсімінің 10%-на дейін), бас 

бостандығынан айыруға әкеп соғады және беделге нұқсан келтіреді. 

Осылайша, Сіздің өз қызметіңізде бәсекелестікті қорғау туралы тиісті 
заңдар мен өзге де нормативтік құжаттарды басшылыққа алуыңыз 

маңызды. 

Бәсекелестікті қорғау туралы заңнаманың бұзылуына қатысты күмән 

туындаған жағдайда Сізге компанияның заңгерлерімен немесе 

Топтың заңгерлерімен байланысу керек. 
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5. ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ӨМІР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМА  
 

Жеке тұлғалардың дербес деректерін жинау, пайдалану, сақтау және 

трансшекаралық беру жиі түрде реттеу нысанына айналып бара 

жатыр. Carlsberg Group өз қызметкерлерінің, мердігерлерінің, 

клиенттерінің, жеткізушілердің, тұтынушылардың, сондай-ақ өзі 

бизнес жүргізетін басқа да үшінші тұлғалардың деректерінің 

құпиялылығына құрметпен қарайды. Топ жеке сипаттағы ақпаратты 

жариялаудан қорғау үшін тиісті және жеткілікті сақтық шараларын 

қабылдайды.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ІШІМДІКТІ ЖАУАПТЫ ТҰТЫНУ 
  

Carlsberg Group сыраның пайдасы туралы және жеке тұлғаларға, 

сондай-ақ жалпы қоғамға теріс әсерін төмендетудегі біздің рөліміз 

туралы нақты түсінік бар. Сіз Carlsberg Group брендінің амбассадоры 

ретінде әрқашан қалыпты мөлшерде сыра рахатын жылжытуымыз 

керек. Атап айтқанда, басшылық лауазымындағы қызметкерлер 

рөлдік модельге ие болуы және ішімдікті жауапты пайдалануды алға 
жылжытуы керек деп күтілуде. 

 

Ішімдікті қолдануға қатысты қатаң стандарттар қабылданған. 

Жұмыста ішімдіктік масаң күйде болуына тыйым салынады; ішімдіктік 

масаң күйде автомобиль жүргізуге қатаң тыйым салынады және 

дереу жұмыстан шығаруға әкеп соғуы мүмкін. Carlsberg Group 

демеушілік жасайтын іс-шаралар кезінде арнайы рұқсат болған 

немесе бұл қызметкердің лауазымдық міндеттеріне кіретін сирек 

жағдайларда қоспағанда, жұмыс уақытында ішімдікті пайдалануға 

қатаң тыйым салынады. 
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Мұндай барлық жағдайларда жоғары тұрған басшымен келісу талап 
етіледі.  
 
 
 
 
 
 

 

7. МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ 
 

Мүдделер қақтығысы Сіздің жеке мүдделеріңіз бен жеткізушілер, 
туысқандар немесе клиенттер сияқты үшінші тұлғалардың жеке 

мүдделері Сіздің объективті және Carlsberg Group мүдделерінде 

әрекет ету қабілеттілігіңізге әсер етуі мүмкін болған кезде орын 

алады. Кейде мүдделер қақтығысы Сіздің тарапыңыздан қандай да 

бір іс-әрекетсіз орын алуы мүмкін. Тиісінше, сіз өзіңізге жеке 
қызығушылық білдіретіндей етіп ұсынатын немесе қабылдануы 

мүмкін қызметке қатыспауыңыз керек. 
 

Мүдделер қақтығысы жағдайларын ашу оларды анықтау және 
болдырмау сияқты маңыздылыққа ие. Сіз өз жетекшіңізге, 
персоналмен жұмыс жасау бөліміне немесе компанияңыздың 

комплаенс мәселелеріне жауапты қызметкерге мүдделер 
қақтығысының туындауына әкелуі мүмкін мәмілелер немесе 

қатынастар туралы хабарлауыңыз керек. 
 
 
 
 
 

 

8. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРМЕН 

ОПЕРАЦИЯЛАР   
 
Инсайдерлік ақпарат-бұл тек қана ішкі пайдалануға арналған жария 

компания туралы, яғни акциялары биржада саудаланатын 

компаниялар (мысалы, Carlsberg A/S) немесе жариялануы компания 

акцияларының бағасына әсер етуі мүмкін компания туралы ақпарат.  

Мысалы, инсайдерлік ақпаратқа компанияның қаржы нәтижелері 

туралы деректер, бірігу және жұтылу бойынша мәмілелер, активтерді 

иеліктен шығару, жаңа нарықтарға шығу, жаңа өнімдерді шығару, 

үшінші тұлғалармен ортақ қызметті бастау не аяқтау туралы деректер 

жатқызылуы мүмкін.  
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Мысалы, инсайдерлік ақпаратқа компанияның қаржы нәтижелері 

туралы деректер, бірігу және жұтылу бойынша мәмілелер, активтерді 

иеліктен шығару, жаңа нарықтарға шығу, жаңа өнімдерді шығару, 

үшінші тұлғалармен ортақ қызметті бастау не аяқтау туралы деректер 

жатқызылуы мүмкін. 

Егер сіз Carlsberg A/S немесе Carlsberg Group компаниясының кез 

келген басқа да жария компаниясы туралы инсайдерлік ақпаратқа ие 

болсаңыз, сіз осы компанияның акцияларын сатып алу немесе сату 

үшін үшінші тұлғаларға ұсыныла алмайсыз немесе сатып ала 

алмайсыз; сондай-ақ сіздің лауазымдық міндеттеріңізді орындау үшін 

қатаң қажет болған жағдайлардан басқа, инсайдерлік ақпаратты 

ашуға болмайды. 

Инсайдерлік ақпаратты және бағалы қағаздармен жасалатын 

операцияларды заңнамалық реттеу күрделі сипатқа ие және оны бұзу 

қылмыстық қылмыс жасауға әкеп соғуы мүмкін. Егер сіз Carlsberg A/S 

акцияларымен немесе кез келген басқа жария компанияның 

акцияларымен мәмілелер жасауға рұқсат етілетініне немесе 

инсайдерлік ақпарат туралы заңнамаға қатысты сұрақтарыңыз болса, 

Carlsberg компаниясының Корпоративтік хатшысымен немесе Сіздің 

компанияңыздың заңгерімен кеңескеніңіз жөн. Инсайдерлік ақпаратты 

және бағалы қағаздармен жасалатын операцияларды заңнамалық 

реттеу күрделі сипатқа ие және оны бұзу қылмыстық қылмыс жасауға 

әкеп соғуы мүмкін. Егер сіз Carlsberg A/S акцияларымен немесе кез 

келген басқа жария компанияның акцияларымен мәмілелер жасауға 

рұқсат етілетініне немесе инсайдерлік ақпарат туралы заңнамаға 

қатысты сұрақтарыңыз болса, Carlsberg компаниясының 

Корпоративтік хатшысымен немесе Сіздің компанияңыздың заңгерімен 

кеңескеніңіз жөн. 
 
 

 

9. КОМПАНИЯ МҮЛКІ МЕН РЕСУРСТАРЫН САҚТАУ ЖӘНЕ 

ТИІСІНШЕ ПАЙДАЛАНУ  
 
Carlsberg Group қызметі өзіне тиесілі мүлік пен ресурстарды сақтауға 

және тиісті пайдалануға байланысты. Ұрлық, ұқыпсыздық және 

ысырапшылдық Топтың қаржылық көрсеткіштеріне тікелей әсер етеді. 

Сіз топтың бағалы тауар белгілерін, ноу-хау мен құпия ақпаратты 

қоса алғанда, зияткерлік меншік сияқты материалдық және 

материалдық емес активтер жататын топ мүлкінің құнын сақтау үшін 

әзірленген рәсімдер мен тәжірибелерді ұстануыңыз керек. Сіз Топтың 

мүлкі мен ресурстарын өзіңіздің жеке басыңыздың пайдасы  
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үшін емес, тек заңды іскерлік мақсаттарда ғана пайдалана аласыз.  
 
 
 
 
 
 

 

10. ҚҰПИЯ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТІК АҚПАРАТ  
 
Құпия және қызметтік ақпарат ішкі пайдалануға арналған барлық 

ақпаратты қамтиды. Carlsberg Group берген осы ақпаратты, оның 

ішінде үшінші тұлғалардың құпия ақпаратын ашқан жағдайда, 

бәсекелестер пайдалануы мүмкін немесе Топқа зиян келтіруі мүмкін. 
 
Сіз әрқашан Carlsberg Group құрамына кіретін компаниялар немесе 

басқа компаниялар, соның ішінде топ жеткізушілері мен клиенттері 

сеніп тапсырған құпия немесе қызметтік ақпаратқа қатысты 

коммерциялық құпияны сақтауға міндеттісіз. Кез келген құпия 
немесе қызметтік ақпаратты рұқсатсыз ашуға тыйым салынады. 

Мұндай ашу Топтың, сондай-ақ оның жеткізушілерінің немесе 

клиенттерінің бәсекеге қабілеттілігіне зиян келтіруі және Сізді немесе 

топтарды заңды жауапкершілікке тартуға әкелуі мүмкін. Сіз құпия 

ақпаратты қорғау үшін қажетті сақтық шараларын қолданып, 

қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті қызметкерлерден басқа 
Топ ішінде жария етпеуіңізді қамтамасыз етуіңіз керек. Қызметкерлер 

мен контрагенттер құпиялылық туралы осы ережелерді құрметтеуі 

және Топпен өз жұмысын тоқтатқаннан кейін де оларды сақтауы 

тиіс. 
Құпия немесе қызметтік ақпаратты ашуға жол беруге қатысты қандай 

да бір сұрақтар немесе күмән туындаған жағдайда Carlsberg Group-

тың құқықтық мәселелер жөніндегі вице-президентіне дереу 

хабарласу керек. Бұқаралық ақпарат құралдарынан келіп түскен 

сұрақтарға компанияның уәкілетті өкілдері ғана жауап бере алады. 
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11. ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ 
 

Carlsberg Group адал жұмыс істеуге тырысады. Қызметкер немесе 
қызметкерлер тобы тарапынан теріс мінез-құлыққа, қорқытуға және 

қысымның кез келген басқа түріне жол берілмейді. Топта 40 000-нан 

астам қызметкер жұмыс істейді және компания үшін елеулі мәдени 

әртүрлілік тән. Біз өзіміздің жаһандық Кадрлық құрамымызды мақтан 

тұтамыз. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, дамыту және жылжыту 
олардың нәсіліне, түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе 

басқа көзқарастарына, кастаға, ұлттық немесе әлеуметтік тегіне, 

мүлкіне, туған жеріне, кәсіподаққа қатыстылығына, жыныстық 

бағдарына, денсаулық жағдайына, жасына, мүгедектігіне және басқа 

да айырмашылықтарға қарамастан жүргізіледі.  
 
 
 
 
 
 

 

12.СЫЙЛЫҚТАР, СЫЯПАТТАР МЕН САУЫҚТАР 
 

Іскерлік қатынастарды қолдау және дамыту үшін қарапайым 
шаруашылық қызмет барысында қызметкерлерге сыйлықтар беруге 
және алуға, азық-түлік пен ойын-сауық ұсынуға және қабылдауға 

рұқсат етіледі. 
 

Сіз құны бойынша елеусіз және сыйлықты алушы тарапынан қандай 
да бір жауапты әрекетті көздемейтін сыйлықтарды ғана бере аласыз. 

Сыйлықтар түріндегі қолма-қол ақша қаражатына тыйым салынған. 
 

Сіз сіздің отбасы мүшелеріне клиенттен, жеткізушіден немесе 

Carlsberg Group-пен іс жүргізуге ниеттенген басқа тұлғадан 

сыйлықтар немесе қызметтерді қабылдауға немесе мүмкіндік 

бермеуіңіз керек. Заңды іскерлік мақсатта берілетін құндылығы 

елеусіз заттар ғана ерекшелік болып табылады. Құндылығы 
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аз емес сыйлықтар сіздің жетекшіңіз туралы хабарлай отырып, сыйға 

тартушыға дереу қайтарылуы тиіс. Егер сыйлықты дереу қайтару іс 

жүзінде мүмкін болмаса, мұндай сыйлық сіздің компанияңыздың 
комплаенс мәселелеріне жауапты қызметкерге одан әрі 

қайырымдылық мақсатында немесе Топ орынды деп санайтын өзге 

де жолмен билік ету үшін берілуі тиіс. 
 

Carlsberg Group-пен іскерлік қарым-қатынасы бар тұлғаға берілетін 

немесе тұлғадан қабылданатын кез келген ойын-сауық, 

қонақжайлылық белгілерімен шектеуі керек, олар жиі емес сипатта 
болуы керек, заңды іскерлік мақсаттарға бағытталған орынды болуы 

керек және ешқандай жағдайда жауап әрекеттерін білдірмеуі немесе 

объективті және заңды шешімдерді қабылдау қабілеттілігіңізге әсер 

етпеуі керек. 
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13.САЯСИ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ   
 
Басқа компаниялардың көпшілігі үшін сияқты,  біздің қызметіміз 

мемлекеттік билік органдарымен өзара қарым-қатынасты орнатуды 

талап етеді. Алайда, егер сіз саяси қызметке жеке тұлға ретінде 

қатыссаңыз, онда саяси ұйымдарға өтініштер немесе қаржы 

жарналарын енгізу Carlsberg Group атынан емес, Сіздің атыңыздан 

жүзеге асырылуы тиіс. Қайырымдылыққа қаражат беру құпталады,  

бірақ олар ашық және кәсіби тәсілмен жүргізілуі тиіс. 
  
 
 
 
 

14. БУХГАЛТЕР КІТАПТАРЫНЫҢ, ЕСЕПТІК ДЕРЕКТЕР МЕН ЖАРИЯ 

ЕСЕПТЕРДІҢ ДӘЛДІГІ   
 
Carlsberg Group мемлекеттік органдарға беретін бухгалтерлік 

кітаптардың, есептік деректер мен құжаттардың дәлдігі компанияның 

заңнама мен реттеуші органдардың талаптарын орындауы үшін 

қажет. Жергілікті талаптарға қосымша жария компания ретінде 

Carlsberg A/S есептік құжаттары қор биржасының талаптарына 

сәйкес болуы тиіс. Топтың есептік деректері негізінде жұртшылық, 

инвесторлар және мемлекеттік органдар үшін әртүрлі есептер мен 

өтініштер қалыптастырылады, операциялық шешімдер қабылданады 

және Топ қызметін стратегиялық жоспарлау жүргізіледі. Осылайша, 

біздің бухгалтерлік кітаптарымыз, есептік деректеріміз, жария 

есептеріміз толық, шынайы және белгіленген мерзімде шығарылуы 

маңызды. Сізге барлық шаруашылық операциялар туралы адал 

хабарлау және нақты жазбалар жүргізу қажет. Топтың қаржылық 

есептілігін аудитке, тексеруге немесе тексеруге не реттеуші органдар 

үшін  
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құжаттарды, есептерді дайындауға және беруге байланысты 

бухгалтерияға жалған немесе дұрыс емес мәліметтерді қасақана 

беруге жол берілмейді. 
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ОСЫ КОДЕКСТІҢ БҰЗЫЛУЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ 

ҚУДАЛАУДАН ҚОРҒАУ 
 
Сіз осы Кодексті сақтауға жауапкершілікпен қарайсыз - сұрақтар 

қоясыз, кеңестерге жүгінесіз, қандай да бір жағдайда қалай істеу 

керектігі, бұзушылықтар туралы хабарлайсыз және осы Кодекстің 

ережелерін сақтауға қатысты алаңдаушылық білдіресіз. Егер сізге 

Carlsberg Group қызметкерлерінің немесе өкілдерінің біреуі 

заңнаманы немесе осы Кодексті бұза отырып әрекет еткендігі белгілі 

болса немесе күмәніңіз болса, бұл туралы комплаенс сұрақтарына 

жауапты басшыға немесе қызметкерге хабарлауыңыз қажет. Осы 

Кодекстің бұзылуы туралы хабар берілген басшы дербес тергеуді 

бастамас бұрын  бұл туралы комплаенс мәселелеріне жауапты 

қызметкерді дереу хабардар етуі тиіс. 
 
Сіз комплаенс сұрақтарына жауапты қызметкерге жүгіну арқылы 

немесе Carlsberg Group-тың бұзушылықтар туралы ақпараттандыру 
жүйесі (ашық пікір жүйесі) арқылы бұзушылықтар туралы жасырын 

хабарлай аласыз. Carlsberg Group бұзушылықтар туралы адал 

хабарлайтын немесе тиісті емес мінез-құлыққа байланысты 

тергеулерге жәрдем көрсететін қызметкерлерді қудалауға тыйым 

салады. Басшылардың  болжанған бұзушылық туралы адал 
хабарлайтын қызметкерді жұмыстан босатуға, лауазымын 

төмендетуге, жұмыстан шеттетуге, қорқытуға, қысым көрсетуге 

немесе өзге де түрде кемсітуге құқығы жоқ. 
 

 

ОСЫ КОДЕКСТІ САҚТАМАУ  
Осы Кодексті сақтамау кінәлілерді тәртіптік жауаптылыққа тартуға, оның 
ішінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес ескерту, сөгіс, жұмыстан 
шеттету, лауазымын төмендету, жалақы мөлшерін төмендету және 

жұмыстан босату түріндегі жазалау шараларын қолдана отырып, 
жауаптылыққа тартуға әкеліп соғады. Осы Кодекстің белгілі бір 

бұзушылықтары Carlsberg Group-тен   тергеу жүргізу немесе 
жауапкершілікке тарту үшін құқық қорғау органдарына хабар беруді 

талап етуі мүмкін.   
Мінез-құлықты итермелейтін, мақұлдайтын немесе елемейтін, осы 

Кодексті бұзатын немесе осындай мінез-құлық туралы білген, бірақ 
дереу хабарламаған басшылар да жұмыстан босатуға дейін тәртіптік 

жауапкершілікке тартылуы мүмкін. 
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Басшылық осы Кодексті мүлтіксіз орындау нәтижесінде компания 

шеккен залалдар үшін жауапты болмайды. 

 

ТАРАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ 
 
Осы Кодекстің мәтінімен барлық жаңа қызметкерлер, азаматтық-

құқықтық сипаттағы шарттар негізінде жұмыс істейтін адамдар және 

компаниямен еңбек немесе басқа да қатынастар басталғаннан кейін 

Carlsberg A/S компаниясы тікелей немесе жанама бақылайтын 

барлық ұйымдардың директорлары таныстырылуы тиіс. Жоғарыда 
аталған тұлғалар Кодекстің алынғанын, оқығанын, түсінгенін және 

оның ережелерін сақтауға келісімін жазбаша растауы тиіс. 
 

Carlsberg Group кез келген уақытта және себептеріне қарамастан осы 
Кодекске өзгерістер енгізу немесе оны толығымен жою құқығын өзіне 

қалдырады. Осы Кодекстің қолданыстағы нұсқасы Carlsberg Group 

ішкі порталында қолжетімді. 
 

 

РЕДАКЦИЯЛАР 
 

Осы Кодекс кем дегенде үш жылда бір рет қайта қарауға жатады, 
Атқарушы комитеттің мақұлдауын алған жағдайда, осы Кодекске 

өзгерістер енгізу кез келген уақытта мүмкін болады. Осы құжаттың 

ағылшын тіліндегі нұсқасы мен аударылған нұсқасының арасында 

айырмашылық болған жағдайда, ағылшын тіліндегі нұсқасы басым 

болады. 
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ҚАНДАЙ ДА БІР БҰЗУШЫЛЫҚҚА ҚАТЫСТЫ КҮМӘНІҢІЗ БОЛҒАН 
ЖАҒДАЙДА, «SPEAKUP» ҚАУЫРТ ЖЕЛІСІН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ 

Егер Сіз Әдеп және мінез-құлық кодексінің қандай да бір ережелері 
бұзылды деп санасаңыз, тікелей басшыңызға, өзіңіздің кадрлар 
жөніндегі бизнес-серіктесіңізге  немесе сәйкестілік бойынша 
жергілікті өкілге хабарласуыңызды немесе Топтың құқықтық 
сәйкестілік бойынша электронды пошта мекенжайына 
speakup@carlsberg.com жазуыңызды сұраймыз.  

Егер сіз бұзышылық туралы  анонимді түрде өзіңіздің ана тіліңізде 
хабарлағыңыз келсе, бұны «SpeakUp» желісінің көмегімен жасауға 
болады.   

http://speakup.carlsberg.com 

 

Мемлекет: Телефон:  Кіру 

(рұқсат) коды: 

 
Азербайджан 0045 41790867 
(акылы) 06908 
Беларусь 882000730010 09282 
Болгария 0080 01194474 57824 
Камбоджа 1800208759 69654 
Кытай 4009901434 38697 
Хорватия 0800 223069 11251 
Дания 80885638 89224 
Эстония 800 0044 208 06729 
Финляндия 08001 13031 91080 
Франция 0800 908810 87004 
Германия 0800 1801733 99449 
Греция 00800 44142695 11983 
Гонконг 800963161 81418 
Венгрия 0680981359 54421 
Үндістан 0008 004401221 77274 
Италия 800 787639 76757 

Казакстан 8800 3332641 54045 
 

Лаос 85621 812 888 58705  
Латвия 8000 2490 14374 
Литва 880090006 91175 
Малайзия 1 800 88 4307 86795 
Мьянма 9969660099 06122 
Непал 9801573333 10075 
Норвегия 800 18333 92516 
Польша 00800 4411739 34329 
Ресей 810 800 2626 9902 51332 
Сербия  0800 190078 46544 
Сингапур 1800 8232206 15894 
Шри Ланка 2424612 93126 
Швеция 020 798813 63397 
Швейцария 0800 561422 79984 
Украина 0800 502 206 99387 
Англия 0800 1693502 93657 
Вьетнам 120852140 78068 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aspeakup@carlsberg.com
http://speakup.carlsberg.com/
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Carlsberg Breweries A/S  
100 Ny Carlsberg Vej  
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Телефон: +45 3327 3300  
www.carlsberggroup.com 
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