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Sumitomo Electric Group 

Кодекс за поведение на доставчиците 

Вече повече от 120 години ръководно начало в Sumitomo Electric Group („SEG“) е Духът на 

Sumitomo със своя акцент върху почтеността и бизнес етиката. SEG се стреми да даде своя 

принос на обществото чрез честни и устойчиви бизнес дейности и да поддържа бизнес 

отношения с доставчици, които споделят ангажираността на компанията по отношение на 

почтеността и бизнес етиката. 

В този Кодекс за поведение на доставчиците („Кодексът“) се посочват очакванията на SEG 

към нашите доставчици, което включва доставчици, подизпълнители, агенти, консултанти, 

дистрибутори или която и да е друга страна, получаваща плащания от SEG за своите 

продукти или услуги. 

Ние в SEG оценяваме факта, че нашите доставчици играят важна роля в цялостния ни успех. 

Ценим приноса на доставчиците ни за нашия бизнес. Ние избираме да правим бизнес с 

доставчици, които споделят нашата ангажираност да сме почтени и да осъществяваме 

дейността си, като спазваме законите. SEG изисква от доставчиците си да осъществяват 

дейността си по начин, съответстващ на посочените по-долу принципи, и да налагат 

подобни очаквания надолу по техните собствени вериги на доставки. 

Ангажираност за спазване на закона 

SEG очаква от доставчиците си да осъществяват бизнес дейностите си в съответствие с 

всички приложими закони и разпоредби. 

Ние очакваме да се спазват антикорупционните закони 

Даването и вземането на подкупи причинява огромна вреда на общностите и може да 

причини значителни щети на SEG. SEG очаква от доставчиците си да спазват всички 

приложими антикорупционни закони. В допълнение на това, когато някой доставчик има 

 

Духът на Sumitomo 

Banji-nissei – Давай искрено най-доброто от себе си - не само в бизнеса, но и във всеки 

аспект от живота си. 

Shinyo-kakujitsu – Отдавай важност на почтеността и доброто управление. 

Fusu-furi – Никога не жертвай почтеността за сметка на лесната печалба. 
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делови взаимоотношения с държавен служител от името на SEG, на този доставчик 

абсолютно му се забранява да предлага, да дава или да приема, директно или индиректно, 

каквито и да е ценности, за да получи неправомерно бизнес предимство. 

Ние очакваме да се спазва законодателството в областта на конкуренцията 

SEG се ангажира да спазва законите в областта на конкуренцията и антитръстовите закони, 

като очаква от доставчиците си подобно ниво на ангажираност. 

Ние очакваме интелектуалната собственост на SEG да се защитава 

SEG очаква от доставчиците си да защитават интелектуалната ѝ собственост, получена от 

тях в хода на нашите взаимоотношения. 

Ние очакваме да се спазва международното търговско право 

SEG се гордее с това, че е глобална компания и че има доставчици по целия свят. Очакваме 

от нашите доставчици да спазват приложимите закони и разпоредби за внос и износ, както 

и другите изисквания на международната търговия. 

Ангажираност за отговорно снабдяване 

Ангажиране с веригата на доставки 

Устойчивото управление на веригите на доставки е от нарастващо значение за нашите 

заинтересовани страни, включително клиентите и инвеститорите ни. От много години 

поставяме социални и екологични изисквания към нашите доставчици. Ние ще продължим 

нашето сътрудничество с доставчиците и ще увеличим ангажиментите си в стратегически 

области, за да подобрим възможностите за устойчивост във веригата на доставки. 

Полезни изкопаеми от зони на конфликт 

По-специално, SEG изисква от доставчиците си да предприемат подходящи стъпки, за да 

установят дали техните продукти съдържат полезни изкопаеми, добити в зони на конфликт 

(калай, тантал, волфрам и злато), и ако е така, да внедрят процеси за установяване на 

източниците на тези полезни изкопаеми, както и по всякакъв друг начин да спазват всички 

приложими закони и разпоредби, уреждащи снабдяването и използването на полезни 

изкопаеми от зони на конфликт. Ние очакваме от нашите доставчици да елиминират 

използването на полезни изкопаеми от зони на конфликт, от които директно или 

индиректно се финансират или облагодетелстват въоръжени групировки в Демократична 

република Конго („ДРК“) и съседните ѝ страни. 
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Отговорни и устойчиви практики за снабдяване 

ДРК е също така и най-големият производител на кобалт в света. Добиването на кобалт 

поражда опасения, подобни на тези за полезните изкопаеми от зони на конфликт, и също е 

станало предмет на тревога. 

Ние насърчаваме нашите доставчици да използват отговорни и устойчиви практики при 

снабдяването с всички суровини, включително кобалт и други полезни изкопаеми. 

Насърчаваме всички доставчици да вземат под внимание променящите се международни 

стандарти и развитията в областта на екологичните въпроси, човешките права и други 

социални проблеми, особено в засегнатите от конфликти и високорисковите зони. 

Ангажираност към хората 

SEG се ангажира да зачита човешките права. Нашият ангажимент включва 

идентифицирането, предотвратяването и намаляването на неблагоприятните въздействия 

на нашите дейности върху човешките права. Очакваме от нашите доставчици да зачитат 

човешките права също като нас, включително да поемат ангажимент да следват 

общоприетите международни стандарти за правата на човека. 

Ние очакваме да се спазва трудовото законодателство 

SEG очаква от доставчиците си да спазват всички приложими закони, уреждащи работното 

време, трудовото възнаграждение, обезщетенията и другите условия за наемане на работа, 

включително трудовите договори, ако е приложимо. 

Ние се противопоставяме на използването на принудителен труд 

SEG няма да работи с доставчици, които директно или индиректно използват робски труд 

или каквато и да е друга форма на принудителен, насилствен или недоброволен труд като 

част от тяхната работна сила. Доставчиците никога не трябва да изискват от служителите 

си или от който и да е работещ за тях да си предадат паспортите, издадените от 

правителството документи за самоличност или разрешителните им за работа като условие 

за наемането им на работа. 

Ние се противопоставяме на използването на детски труд 

SEG няма да работи с доставчици, които директно или индиректно използват незаконен 

детски труд за осъществяване на дейността си. За тази цел за дете се счита всяко лице, което 

е под минималната законова възраст за наемане на работа там, където се извършва работата, 

но при всяко положение SEG няма да работи с доставчици, чиято работна сила директно 

или индиректно включва деца на възраст под 15 години. 
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Ние се противопоставяме на всякакви форми на трафик на хора 

SEG няма да работи с доставчици, които директно или индиректно участват в трафик на 

хора. 

Ние се противопоставяме на тормоза 

SEG очаква от доставчиците си да се отнасят с тяхната работна ръка с достойнството и 

уважението, на които всички хора имат право. Доставчиците следва да създадат работна 

среда, в която не се толерира тормозът или друго насилствено поведение спрямо 

служителите. 

Ние се противопоставяме на дискриминацията и насърчаваме многообразието 

SEG очаква от доставчиците си да предоставят равни възможности за работа на 

служителите си и кандидатите за работа, без да има незаконна дискриминация, основана на 

раса, етнически произход, националност, религия, възраст, пол, полова идентичност, 

сексуална ориентация, увреждане или каквато и да е друга черта, защитена от приложимото 

законодателство. 

SEG насърчава доставчиците си да поощряват многообразието и да спомагат за 

изграждането на приобщаваща и етична култура на работното място. 

Ние уважаваме правото на работниците да се сдружават 

SEG очаква от доставчиците си да уважават правото на работниците да се сдружават или да 

не сдружават съгласно приложимото законодателство. 

Ние се ангажираме да осигуряваме безопасната работна среда 

SEG очаква от доставчиците си да опазват здравето, безопасността и благосъстоянието на 

техните служители, посетители и други лица, които може да бъдат засегнати от техните 

дейности. Доставчиците трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби за 

здраве и безопасност на работното място. 

Ние очакваме личните данни да се защитават 

SEG очаква от доставчиците си да спазват всички приложими закони, изискващи да се 

защитават личните данни на служителите, клиентите и други страни. Освен това 

доставчиците трябва своевременно да уведомяват SEG за всяко нарушение на законите за 

поверителност на данните, засягащо SEG, от страна на доставчика или която и да е друга 

страна, с която доставчикът прави бизнес. 
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Ангажираност към обществото 

Ние се ангажираме да опазваме околната среда 

SEG се ангажира да се грижи за околната среда и да намалява въздействието на дейностите 

си върху нея. Ние очакваме от нашите доставчици също да намаляват въздействието на 

техните бизнес операции върху околната среда, да управляват рисковете от причиняване на 

вреди на околната среда и да спазват всички приложими закони и разпоредби, свързани с 

опазване на околната среда. SEG насърчава доставчиците си да обръщат особено внимание 

на намаляването на емисиите на парникови газове, повишаването на енергийната 

ефективност, използването на възобновяеми енергийни източници, ефективното 

използване на енергията, водата и суровините и приемането на процеси за устойчиво 

управление на ресурсите и за намаляване на отпадъците. 

Ние се ангажираме да спомагаме за напредъка на общностите, в които развиваме 

дейност 

Един от корпоративните принципи на SEG е да допринасяме за създаването на по-добро 

общество и околна среда, като ясно осъзнаваме нашата социална отговорност. Очакваме 

подобен ангажимент от нашите доставчици. 

Ангажираност за спазване на законодателството и етично бизнес 

поведение 

Ние очакваме от доставчиците да осигурят на служителите си начини да сигнализират 

за опасения 

SEG очаква от доставчиците си да осигурят на служителите си начини да сигнализират за 

подозирани нарушения на закона или за други опасения, без да се страхуват от ответни 

действия. Освен това очакваме от доставчиците да реагират на опасенията по подходящ 

начин. 

Ние очакваме от доставчиците да поддържат точна бизнес документация 

Очакваме от доставчиците да попълват цялата си бизнес документация (включително 

документите относно качеството) точно, вярно и своевременно. Също така очакваме от 

доставчиците си да разкриват напълно, честно, точно и своевременно информацията в 

отчетите и документите, подавани към държавните регулаторни органи, включително 

периодичните финансови отчети. Очакваме, че когато това е приложимо, документите на 

доставчиците трябва да бъдат надлежно оторизирани. Освен това очакваме всички записи 

на финансовите дейности на доставчиците да са в съответствие с приложимите закони и 

счетоводни практики. Доставчиците не трябва да записват неверни или подвеждащи данни 

в документите и отчетите си и никога не трябва да пропускат информация, която се записва 

задължително в отчетите. 
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Ние очакваме от доставчиците да предприемат подходящи инициативи за спазване на 

законодателството и за етично поведение 

Доколкото това е възможно и по начин, съизмерим с големината и естеството на техния 

бизнес, SEG очаква от доставчиците да въведат собствени ефективни програми за спазване 

на законодателството и за етично поведение. SEG насърчава доставчиците си да въведат 

собствени кодекси за поведение и да култивират култура на спазване на законите и етично 

бизнес поведение в техните организации, включително и избягване на конфликтите на 

интереси. 

Въпроси, свързани с този кодекс 

Доставчиците (или техните служители) могат да информират SEG, ако имат някакви 

опасения по въпросите, които се уреждат от този кодекс. Ако имате някакви опасения, 

свързани с този кодекс, подканваме ви да се обърнете към лицето за контакт във връзка с 

вашия бизнес. Ако това не е уместно, моля свържете се с горещата линия за контакт на адрес 

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines. 

SEG си запазва правото да извърши одит/проверка на доставчика, за да осигури, че 

изискванията на този кодекс се спазват. 

Тъй като SEG се стреми да прави бизнес с доставчици, които споделят нашата ангажираност 

за спазване на закона и следване на етични и отговорни бизнес практики, ако разберем, че 

някой доставчик е нарушил закона или че не се е придържал към този кодекс, ние ще 

преразгледаме условията, уреждащи нашите бизнес взаимоотношения. За тази цел SEG 

може да поиска да ѝ бъде предоставена информация относно съблюдаването на този кодекс 

от нашите доставчици. 

Ако имате въпроси относно този кодекс, моля свържете се с нас на scoc-

queries@info.sei.co.jp. 

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines
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