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GXO este o organizație bazată pe valori care oferă 
oportunități de schimbare a jocului. Suntem concentrați 
pe obținerea de rezultate, dar suntem în egală măsură 
concentrați pe modul în care obținem acele rezultate și 
ne angajăm să facem acest lucru într-un mod sigur, divers, 
incluziv, etic, legal, responsabil și durabil. În calitate de 
partener de afaceri GXO, vă respectăm aceleași standarde, 
care sunt prezentate în acest Cod și ne așteptăm să 
împărtășiți valorile noastre corporative și să implementați 
mecanismele necesare de conformitate și asigurare.

Împreună, putem schimba jocul în bine.

Malcolm Wilson 
Director executiv,  
GXO Logistics Inc.
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În contextul prezentului Cod de conduită, 
următoarele cuvinte au următoarele 
semnificații:

Codul de etică în afaceri
înseamnă Codul de etică în afaceri 
GXO, care poate fi vizualizat la 
https://ethics.gxo.com/

GXO:
înseamnă orice filială directă sau indirectă 
a GXO Logistics, Inc.

Parteneri de afaceri:
înseamnă orice furnizor, vânzător, furnizor, 
consultant sau subcontractant al GXO.

GXO este un lider global, oferind servicii 
de lanț de aprovizionare celor mai de 
succes companii din lume. Pe parcursul 
operațiunilor noastre, interacționăm cu 
multe părți interesate, inclusiv colegi, 
clienți, furnizori, comunități și investitori. 
Știm că atât succesul nostru, cât și al lor 
depinde de o conduită de afaceri corectă, 
legală și etică, de o structură de guvernare 
puternică, de locuri de muncă sigure și 
incluzive și de responsabilitatea socială și 
de mediu.

GXO se angajează într-un mediu de lucru 
în care siguranța este primordială, iar 
respectul și diversitatea sunt apreciate. 
Obiectivele noastre de mediu sunt de a 
reduce continuu consumul de energie și 
emisiile de gaze cu efect de seră aferente 
și de a îmbunătăți eficiența cu care folosim 
resursele. Nu tolerăm corupția, frauda sau 
mita și asigurăm aderarea la acestea prin 
politici la nivel de companie și instruire 
obligatorie.
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Introducere
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Valorile noastre de bază ne ghidează în toate 
activitățile noastre: 

Fiți în siguranță Fiți incluzivi Faceți un 
impact Schimbați jocul Oferiți rezultate

GXO se așteaptă ca Partenerii săi de afaceri 
să respecte toate legile, reglementările, 
codurile și cerințele statutare aplicabile. 
Ne așteptăm ca Partenerii de afaceri să 
desfășoare afaceri într-o manieră durabilă și 
responsabilă, în special în ceea ce privește 
legile referitoare la drepturile omului, 
sănătatea și siguranța, mediul, anti-mitarea, 
antitrustul și sancțiunile și reglementările 
comerciale internaționale.  Partenerii de 
afaceri trebuie să coopereze cu GXO în toate 
problemele legate de responsabilitatea 
corporativă și să respecte valorile noastre de 
bază.

Fără a aduce atingere drepturilor legale sau 
statutare ale GXO, activitățile partenerilor 
de afaceri vor fi desfășurate cu gradul de 
pricepere, diligență, prudență, conștientizare 
și previziune care ar fi de așteptat în mod 
rezonabil și obișnuit de la un furnizor calificat 
și cu experiență implicat în același tip de 
întreprindere și în aceleași circumstanțe și 
condiții sau similare.

Cerința noastră de a partenerii 
noștri de afaceri

Toți partenerii noștri de afaceri sunt obligați 
să respecte acest Cod de conduită („Codul 
partenerilor de afaceri”) și să își desfășoare 
activitatea în conformitate cu principiile 
acestuia, precum și cu cele stabilite în Codul 
nostru de etică în afaceri, care poate fi găsit la 
adresa https://ethics.GXO.com.

Ne așteptăm ca Partenerii noștri de afaceri să 
transmită propriilor furnizori și subcontractanți 
principiile stabilite în acest Cod pentru 
parteneri de afaceri și să se asigure, în cea 
mai mare măsură posibilă, că respectă, de 
asemenea, standardele și principiile cuprinse 
în acest Cod de conduită.

Orice întrebări pot fi trimise echipei GXO 
Ethics la Ethics@gxo.com.
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Ne angajăm să păstrăm încrederea clienților noștri 
și a altora pe piață, comportându-ne cu integritate, 
concurând în mod corect și protejând informațiile 
confidențiale. Partenerii de afaceri trebuie să adere 
la bunele practici etice stabilite în Codul de etică în 
afaceri GXO.

Partenerii de afaceri trebuie să întreprindă în mod 
specific următoarele:

Corupţie

GXO nu tolerează mita sau corupția sub nicio formă, 
directă sau indirectă, nici în relațiile de afaceri cu o 
entitate guvernamentală și nici în relațiile de afaceri 
cu întreprinderile comerciale sau individuale. GXO 
nu tolerează mita sau corupția sub nicio formă, 
directă sau indirectă, nici în relațiile de afaceri cu o 
entitate guvernamentală și nici în relațiile de afaceri cu 
întreprinderile comerciale sau individuale.

Nu puteți autoriza, oferi spre plată sau accepta mită, 
comisioane clandestine sau daruri. Acestea includ 
oferirea sau efectuarea de plăți către terți în situații în 
care există motive de suspiciune că numai și o anumită 
parte va fi oferită altcuiva în scopuri improprii.

Această cerință se aplică și în țările în care mita, 
plățile de facilitare și kickbackurile sunt legale sau 
considerate practici comerciale normale.

02

Politica privind 
etica în afaceri
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Daruri și acte de divertisment

Vă este interzis să oferiți sau să acceptați daruri, inclusiv divertisment (de exemplu, mese de afaceri, 
bilete la evenimente sau partide de golf) care ar putea crea sau ar putea părea că ar crea o influență 
neadecvată asupra unei relații sau decizii comerciale. De asemenea, se așteaptă ca partenerii de afaceri 
să respecte limita anuală de cadouri de 100 USD a GXO.

Vă este interzis să oferiți cadouri sau acte de divertisment unui oficial guvernamental. Aici sunt incluse 
entitățile deținute de stat, cum ar fi curierii, transportatorii sau furnizorii de utilități deținuți de stat. 
Darurile și actele de divertisment oferite către oficialii sau entitățile guvernamentale nu sunt niciodată 
permise.

Conflicte de interese

Toate deciziile XPO privind furnizorii, incluzând deciziile de achiziție, au la bază doar capacitatea 
furnizorului de a satisface nevoile comerciale ale XPO. Conflictele de interese apar în momentul în care 
interesele dvs. personale sau interesele prietenilor sau membrilor dvs. de familie ar putea interfera cu 
capacitatea dvs. de a lua decizii comerciale imparțiale în numele companiei.

Partenerul de afaceri trebuie să notifice echipa GXO Ethics Ethics@gxo.com a oricărei tranzacții propuse 
care implică GXO și oricare dintre angajații Partenerului de afaceri din întreaga lume sau un membru 
al familiei angajaților Partenerului de afaceri din întreaga lume sau orice afacere deținută de angajatul 
Partenerului de afaceri sau familia angajaților din întreaga lume. Înainte ca orice astfel de tranzacție să 
poată continua, echipa de etică GXO va efectua due diligence și va acorda în scris tranzacția.
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Conformitatea cu comerțul 
internațional

XPO nu permite exportul sau importul de 
bunuri, servicii sau date fără autorizație 
corespunzătoare.

În cazul livrării sub autorizație guvernamentală, 
trebuie să vă conformați cu toți termenii și 
condițiile autorizației și nu puteți deturna 
livrările către un loc sau o persoană neinclusă 
în autorizație. Pentru a asigura respectarea de 
către companie a cerințelor guvernamentale 
de raportare privind comerțul internațional, 
trebuie să documentați corespunzător toate 
tranzacțiile de export și import. Braconajul, 
traficul de animale sălbatice și pirateria 
de către partenerul de afaceri și angajații, 
subcontractanții sau agenții săi nu sunt permise, 
iar drumurile ilegale nu pot fi circulate.

Partenerul de afaceri va respecta legile și 
reglementările privind controlul importurilor 
și exporturilor din Statele Unite, ale Uniunii 
Europene și ale Națiunilor Unite.

Partenerul de afaceri nu trebuie să desfășoare 
afaceri cu sau pentru nicio țară sub embargo 
sau sancționat, sau orice parte care face 
obiectul unei excluderi sau sancțiuni 
economice decât dacă Partenerul de 
afaceri a primit autorizația guvernamentală 
corespunzătoare și Partenerul de afaceri 
a obținut aprobarea prealabilă în scris a 
Echipa de etică GXO la Ethics@gxo.com. 

Mai mult, este interzis să participați la vreun 
boicot neautorizat de către legea SUA, precum 
prevederile contractuale restrictive destinate 
limitării comerțului cu Israel.
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Competiție

Partenerul de afaceri trebuie să respecte legile concurenței 
și antitrust. Partenerul de afaceri nu trebuie să încheie niciun 
acord sau aranjament pentru a limita concurența sau a obține 
un avantaj necorespunzător: este interzisă fixarea prețurilor, 
împărțirea piețelor, limitarea sau controlul producției sau 
capacității, schimbul de informații despre prețurile GXO sau 
participarea la acorduri coluzive.

Prelucrarea informațiilor

Este interzis să faceți declarații false sau care induc în eroare 
cu privire la serviciile GXO sau ale concurenței. Este interzis să 
reprezentați denaturat și cu bună știință fapte pentru a dobândi 
un avantaj competitiv sau pentru oricare alt motiv.

XPO nu tolerează colectarea sau utilizarea necorespunzătoare 
a informațiilor confidențiale sau proprietare asociate piețelor, 
clienților, concurenței noastre sau oricărui alt terț. Toate aceste 
informații trebuie colectate prin mijloace legale și trebuie 
protejate corespunzător împotriva publicării sau utilizării 
neautorizate. Partenerul de afaceri trebuie să se asigure că 
sistemele sale de informații sunt protejate de atacurile de 
securitate cibernetică, tehnicile de hacking și că accesul este 
acordat numai personalului autorizat. În cazul oricărei încălcări, 
pierderi sau utilizări greșite a informațiilor GXO, Partenerul 
de afaceri va informa imediat GXO prin intermediul echipei 
de etică sau al echipei de securitate a informațiilor GXO la 
information.security@gxo.com.

Dacă ați luat la cunoștință informații confidențiale sau 
proprietare cu privire la un concurent de piață sau terț prin 
intermediul unui angajator anterior sau altă sursă ce nu este 
publică, este interzis să folosiți aceste informații în legătură 
cu activitatea comercială a GXO sau să o divulgați vreunui 
reprezentant al companiei. Este interzis să aduceți informația pe 
proprietatea GXO, incluzând sistemele electronice folosite de 
GXO, sau să o utilizați în efectuarea sarcinilor dvs. de lucru sau a 
altor activități în cadrul companiei.

Nici Partenerul de afaceri și nici angajații săi nu se vor exprima în 
numele GXO. Orice postări și comentarii personale pe rețelele 
de socializare trebuie publicate, astfel încât să fie declarat 
incontestabil că reflectă opinii și opinii personale.

Partenerul de afaceri trebuie să se asigure că datele personale 
ale propriilor săi angajați și ale angajaților sau clienților GXO 
sunt procesate în conformitate cu toate legile aplicabile privind 
protecția datelor.
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Fiscalitate, spălare de bani și terorism

Partenerul de afaceri trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni spălarea banilor în cadrul 
operațiunilor sale de afaceri. Partenerul de afaceri nu trebuie să se angajeze într-o schemă de spălare a 
banilor.

Partenerul de afaceri nu trebuie să finanțeze terorismul și să nu aibă de-a face cu companii care au 
legătură cu terorismul sau cu finanțarea activităților teroriste. 

Partenerul de afaceri trebuie să respecte toate legile fiscale aplicabile. În ceea ce privește lucrătorii săi, 
nu trebuie să utilizeze niciun tip de companie de salarizare sau sisteme interne interne care utilizează 
sau utilizează practici (inclusiv, fără limitare, munca în afara salariilor) care sunt sau ar putea fi considerate 
evaziune fiscală, indiferent de orice pretins legalitate.

Continuitatea afacerii

Partenerul de afaceri trebuie să fie pregătit și să pună în aplicare planuri clare pentru a aborda orice 
perturbare a activității sale, cum ar fi acte de forță, atacuri teroriste, crime cibernetice sau focare de boli.
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GXO se angajează să-şi desfăşoare activitatea într-o manieră care respectă drepturile omului şi 
demnitatea tuturor oamenilor. Nu tolerăm niciun comportament care contribuie la, încurajează sau 
facilitează traficul de persoane, munca copiilor, munca forțată sau obligatorie sau orice alte abuzuri 
împotriva drepturilor omului.

GXO este dedicat valorii noastre „Fii incluziv” și se străduiește să lucreze cu parteneri de afaceri care 
împărtășesc același angajament.

Partenerii de afaceri trebuie să întreprindă în mod specific următoarele:

03

Drepturile Omului și 
Drepturile Fundamentale

Nediscriminare

GXO nu tolerează hărțuirea sau discriminarea 
în baza vreunei categorii sau clase protejate. 
Partenerul de afaceri nu trebuie să se implice în 
niciun comportament discriminatoriu, abuziv, 
hărțuitor sau ofensator, verbal, fizic sau vizual, 
față de angajații săi, subcontractanții sau agenții 
săi și va avea în vigoare politici în acest sens.

Luăm decizii de angajare fără să ținem cont 
de rasă, culoare, vârstă, sex, religie, cetățenie, 
handicap mental sau fizic, afecțiuni medicale, 
statut de concediu de familie sau medical, 
stare civilă, orientare sexuală, identitate sexuală 
sau orice alte principii protejate de lege. Aici 
sunt incluse deciziile de angajare, repartizare, 
promovare, concediere, disciplinare, concedii, 
compensare, beneficii și formare. Un lucrător 
care suportă hărțuirea sau discriminarea trebuie 
să poată raporta faptele unui reprezentant 
desemnat de la Partenerul de afaceri și/sau 
la GXO. Lucrătorii care își exprimă îngrijorări 
trebuie să fie protejați de represalii atunci când 
raportează astfel de fapte.

Munca copiilor

Toți lucrătorii trebuie să aibă vârsta 
corespunzătoare, iar Partenerul de afaceri 
trebuie să respecte Convenția OIM 138.

Dacă legile sau reglementările naționale permit 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani 
să efectueze lucrări ușoare, o astfel de muncă 
este permisă numai dacă minorul poate finaliza 
școlarizarea sau formarea obligatorie.
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Munca forțată sau obligatorie

Partenerul de afaceri trebuie să efectueze 
diligența necesară pentru fiecare persoană care 
este angajată de acesta (de exemplu, verificarea 
antecedentelor, permis de muncă, caziere 
judiciare). Servitutea, traficul de persoane, sclavia, 
munca involuntară în închisoare și detenția 
migranților sau a lucrătorilor fără acte sunt interzise 
în tot timpul lanțului valoric al GXO. Angajarea 
ilegală este interzisă. La trecerea frontierelor, o 
atenție deosebită va fi acordată tuturor vehiculelor 
aparținând GXO, Partenerului de afaceri sau oricărei 
terțe părți care călătoresc sub bannerul GXO. Un 
șofer nu trebuie să fie niciodată un contrabandist, 
vrând sau nu.

Partenerul de afaceri se va asigura că lucrătorii 
dețin termeni de angajare conveniți și documentați 
în mod liber, care își descriu drepturile legale și 
contractuale, inclusiv compensația, într-o limbă 
pe care o înțeleg. Lucrătorii nu vor fi amenințați 
cu sancțiuni penale sau urmărire penală, 
violență psihică și/sau fizică, detenție, reținere 
a documentelor de identitate sau confiscarea 
drepturilor sau privilegiilor legale. Toți lucrătorii 
trebuie să aibă libertatea de a demisiona în cadrul 
legilor, regulamentelor și contractelor colective 
aplicabile.

GXO se așteaptă ca partenerii săi de afaceri 
să efectueze diligența necesară cu privire la 
furnizorii și subcontractanții săi și să se asigure, 
în cea mai mare măsură posibilă, că și ei 
respectă aceste standarde.

Drepturile lucrătorilor, inclusiv timpul de lucru, 
orele suplimentare, salariile și beneficiile, 
trebuie să fie documentate în mod clar și 
respectate.

Timpul de lucru

Partenerul de afaceri trebuie să se asigure că 
timpul de lucru este rezonabil și în conformitate 
cu legile și reglementările aplicabile.

Partenerul de afaceri trebuie să monitorizeze 
cu atenție orele introduse de către lucrători, în 
special cei care lucrează la mai multe locații ale 
GXO și trebuie să respecte legile privind orele 
de odihnă ale șoferilor săi și orele maxime de 
lucru permise pe săptămână.
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Compensare

Salariile trebuie să îndeplinească cel puțin standardele minime legale sau convenite la nivel național. 
Tratamentul inegal al lucrătorilor va fi interzis. Partenerul de afaceri va asigura salariu egal pentru muncă 
egală pe baza competențelor egale, indiferent de statutul unui lucrător (migrant sau lucrător temporar).

Partenerul de afaceri trebuie să respecte drepturile lucrătorilor săi de a forma un sindicat și/sau de a se 
alătura sau de a se abține de la calitatea de membru al sindicatului. Lucrătorii care sunt reprezentanți 
sindicali nu trebuie să fie intimidați sau discriminați pe acest motiv.

În cazul în care Partenerul de afaceri oferă locuințe lucrătorilor săi, acesta trebuie să se asigure că orice 
locuință oferită îndeplinește standardele legale privind igienă și confort. Dacă Partenerul de Afaceri își 
taxează lucrătorii pentru locuință, prețul nu trebuie să depășească media națională sau să fie confiscator.
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GXO se angajează să mențină un mediu de lucru sigur. Toate lucrările trebuie efectuate în conformitate 
cu reglementările aplicabile de sănătate și siguranță.

Partenerii de afaceri trebuie să întreprindă în mod specific următoarele:

Partenerul de afaceri trebuie să respecte toate regulile și reglementările de sănătate și siguranță și orice 
alte cerințe rezonabile de securitate care se aplică la oricare dintre sediile GXO (sau orice sediu ale 
clienților GXO) din când în când sau care sunt sfătuite partenerului de afaceri în legătură cu orice servicii. 
sau operațiuni efectuate în numele GXO sau al clienților săi.

În sediul Partenerului de Afaceri, Partenerul de Afaceri trebuie să se asigure că sunt respectate toate 
regulile și reglementările aplicabile în materie de sănătate și siguranță și că sunt puse în aplicare politici 
adecvate pentru a se asigura că sănătatea și siguranța lucrătorilor săi sunt protejate. Angajații trebuie 
să fie informați și instruiți pe teme de sănătate și siguranță. Trebuie oferite șoferilor o instruire dedicată 
pentru a evita accidentele de circulație. Lucrătorii trebuie să primească echipament adecvat, inclusiv 
echipament individual de protecție (EIP). Trebuie implementate evaluări regulate ale riscurilor la locul de 
muncă, controale adecvate ale pericolelor și măsuri de precauție.

XPO menține un mediu de lucru fără droguri și alcool. Lucrătorii partenerului de afaceri nu trebuie să 
utilizeze, să posede, să distribuie sau să abuzeze de medicamente ilegale sau eliberate pe bază de 
rețetă. Alcoolul și medicamentele (altele decât cele cerute de o persoană în scopuri medicale) nu trebuie 
să fie folosite sau deținute în sediul GXO sau în sediul clienților GXO.

Partenerul de afaceri nu va tolera violența sub nicio formă sau în nicio locație legată de muncă.

04

Sanatate si siguranta
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GXO își desfășoară activitatea într-o manieră care este conformă cu toate legile de mediu aplicabile. 
Obiectivele noastre mai ample sunt de a consolida continuu sustenabilitatea operațiunilor noastre 
prin reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră aferente și îmbunătățirea 
eficienței cu care utilizăm resursele. Ne străduim să lucrăm cu furnizori care împărtășesc angajamentul 
nostru față de sustenabilitate și vom acorda prioritate selecției de parteneri de afaceri care îmbrățișează 
practicile durabile, după caz.

Partenerii de afaceri trebuie să întreprindă în mod specific următoarele:

Partenerul de afaceri trebuie să implementeze politici și proceduri adecvate pentru a asigura 
conformitatea cu legile și reglementările de mediu aplicabile și pentru a proteja mediul.

Partenerul de afaceri trebuie să caute să identifice și să evite orice pericol potențial pentru mediu ca 
urmare a unui accident sau defecțiune tehnică (cum ar fi scurgerile dintr-un rezervor de combustibil, 
sistem de refrigerare sau bun transportat) care pot duce la poluarea aerului, apei sau solului prin 
punerea în plasează un sistem eficient de management de mediu. GXO încurajează partenerul de afaceri 
să depună eforturi pentru a-și reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră aferente, 
precum și cantitatea de deșeuri pe care o produce și o trimite la groapa de gunoi prin adoptarea de 
măsuri adecvate și sisteme de monitorizare a performanței. 

Acolo unde este identificat, partenerul de afaceri trebuie să respecte orice cerințe specifice ale politicilor 
și procedurilor de mediu ale GXO sau ale clienților GXO, iar GXO se așteaptă ca partenerul de afaceri 
să ia măsuri rezonabile pentru a ajuta GXO în scopul său de a reduce consumul de energie și emisiile 
de gaze cu efect de seră aferente și de a îmbunătăți eficiența cu care resurse sunt utilizate în relație cu 
afacerile GXO și ale clienților săi.

05

Mediu inconjurator
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06

Due Diligence și raportarea 
încălcărilor
Referire

Partenerul de afaceri trebuie să furnizeze copii 
actualizate ale tuturor licențelor operaționale și 
ale altor documente necesare, astfel încât GXO 
să își poată actualiza baza de date în fiecare an. 
În caz de insuficientă

sau informații învechite disponibile despre 
Partenerul de Afaceri, GXO își rezervă dreptul de 
a elimina Partenerul de Afaceri din baza de date 
a furnizorilor și de a înceta să mai facă afaceri cu 
Partenerul de afaceri.

Raportați

Partenerul de afaceri trebuie să păstreze 
înregistrări și informații complete și exacte 
pentru a demonstra conformitatea sa cu toate 
legile aplicabile, Codul de etică în afaceri GXO 
și acest Cod de conduită și să permită audituri 
de către GXO sau auditorul său desemnat.

În conformitate cu legile aplicabile, Partenerul 
de Afaceri trebuie să stabilească o procedură 
care să ofere angajaților săi posibilitatea de a 
raporta în mod anonim comportamentele care 
încalcă acest Cod de Conduită și trebuie să 
investigheze orice raportări și să pună în aplicare 
orice sancțiuni necesare. Răzbunările împotriva 
unui avertizor nu sunt tolerate.

Conformitate

GXO își rezervă dreptul, cu o notificare 
rezonabilă, de a audita mediul de control al 
unui partener de afaceri. Cu toate acestea, 
orice audit sau inspecție nu va scuti în niciun 
fel Partenerul de afaceri de obligațiile sale 
legale. Partenerul de afaceri trebuie să acorde 
GXO drepturi de acces rezonabile pentru a 
efectua inspecții și audituri.

Partenerul de afaceri trebuie să notifice GXO 
fără întârzieri nejustificate când ia la cunoștință 
o încălcare a acestui Cod de conduită sau a 
Codului de etică în afaceri GXO sau a oricăror 
legi aplicabile menționate în Coduri. Partenerul 
de afaceri este de așteptat să inițieze acțiuni 
corective și să ia măsurile adecvate pentru 
a împiedica orice reapariție viitoare. În cazul 
unor încălcări grave sau repetate, GXO își 
rezervă dreptul de a considera o încălcare 
materială a contractului și, prin urmare, de a 
rezilia contractul. Partenerul de afaceri ar trebui 
să fie conștient de faptul că unele încălcări pot 
provoca, de asemenea, sancțiuni civile sau 
penale.

Dacă vreo prevedere a acestui Cod de 
conduită este considerată de către orice 
instanță sau altă autoritate competentă ca 
fiind invalidă sau inaplicabilă în totalitate sau 
în parte, valabilitatea celorlalte prevederi 
ale acestui Cod de conduită și a restului 
prevederii în cauză și a OUG. Codul de etică 
în afaceri nu va fi afectat.

Rapoartele către GXO pot fi făcute în 
conformitate cu procedura stabilită în 
Codul său de etică în afaceri către Biroul 
de conformitate (Ethics@gxo.com) sau 
la linia telefonică de avertizare la adresa 
www.GXO.ethicspoint.com.
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07

Declarația 
Furnizorului
Noi, partenerul de afaceri, am citit și am fost de acord cu Codul de conduită de mai sus.

 Semnat:    
_____________________________________________________________________________________

 Data:    
________________________________________________________________________________________

 Printeaza numele:    
____________________________________________________________________________

 Pozitia in Companie:    
__________________________________________________________________________

 Numele companiei    
___________________________________________________________________________

 Vă rugăm să tipăriți Codul de conduită și să-l returnați la GXO semnat și datat.


