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Versenyjog és trösztellenes irányelv

Cél
 A Csoport üzleti tevékenységének becsületes és etikus keretek közötti biztosítása az ügyfeleink,
szállítóink, üzleti partnereink, befektetőink, alkalmazottaink és a tevékenységünket övező
közösségek bizalmának és hitének fenntartása céljából.
 A Csoport üzleti tevékenységének kifejtése a működési területünkön minden joghatóság
versenyjogának, szabályainak és rendelkezéseinek szigorú betartásával.
Felelősség
 A Morgan Igazgatósága viseli a végső felelősséget ezen Irányelv betartatásának felügyeleéért.
 A
műveletivezetőfelelazIrányelvalkalmazásáért
a
vállalatnál,
valamint
a
kivételekésszabálysértésekjelentéséért.
 A globális compliance igazgató (jelenleg a társaság titkára) viseli az általános felelősséget az
Irányelv bevezetéséért és betartatásáért.
 Az USA-beli és kanadai tevékenység compliance igazgatója Fred Wollman, feladata az Irányelv
bevezetése és betartatása et területeken.
 A Csoport compliance illetékese, Lynsey Poulton, feladata a Csoport versenyjogi és trösztellenes
jogalkalmazási programjának irányítása a Felelősségteljes üzleti program keretében.
 A compliance -ellenőrők feladata ezen irányelv betartásának felügyelete minden globális üzleti
egységben..
 Valamennyi alkalmazott felel az Irányelv betartásáért, illetve a szabálysértések és potenciális
jogsértések jelentéséért az Etikai forróvonal irányelvnek megfelelően.
Irányelv nyilatkozatok
 Valamennyi alkalmazott köteles a tevékenységét az alkalmazandó versenyjogi szabályok
betartásával és a Csoport versenyjogi és trösztellenes programjának megfelelően végezni. A
program a következőket foglalja magában:
o Éves képzés az alkalmazottak számára;
o Trösztellenes útmutató területek szerint;
o Éves megfelelési tanúsítványok; és
o Versenytárssal való kapcsolattartás jelentése.
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Az Irányelv bevezetése és betartatása
 A Morgan elkötelezte magát ezen Irányelv mellett, ezt az üzleti siker alapjának tekinti,, és ezt az
Irányelvet be kell vezetni az egész világon a Morgan minden tevékenységében. A Vállalatnál ezen
Irányelv betartatása céljából megfelelő képzési, monitoring és beszámoltatási rendszer működik..
 Ezen Irányelv valamennyi alkalmazottra, vezetőre és az ellenőrzött vegyes vállalatokra is
alkalmazandó..
 A Vállalat olyan fegyelmi intézkedést tesz, amelyeket megfelőnek tart az ezen Irányelv betartatása
céljából, ami magában foglalhatja az elbocsátást is.
Külső/Belső monitoring és szabálykövetés
 Szabályozó hatóságok
 Külső audit
 Belső audit
 Éves önértékelési követelmények
 Compliance igazgatók
 Compliance beosztottak
 Etikai forróvonal
Kivétel/A szabálysértés jelentése
 Az alkalmazottaknak és mindenki másnak is jelentenie kell minden tényleges és gyanított esetet,, ha
előfordul, hogy eltérnek a Csoport irányelveitől és etikai alapelveitől, vagy súlyos szabálysértéseket
követnek el, vagy elítélendő magatartást tanúsítanak; vegyék igénybe a helyi csatornákat vagy az
Etikai forróvonalat, jelezzék e-mailben a morganplc@expolink.co.uk címen, Interneten a
www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/for-employees.htm webhelyen (vállalati kód: MORGAN C),
vagy telefonon a +44 1249 661 808 telefonszámon (az esetleges helyi ingyenesen hívható
telefonszámok országonként a Csoport intranet hálózatán találhatók).
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