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Застосовність

Антикорупційна політика (далі 
«Політика») застосовується до компанії 
GXO Logistics, Inc. включно із усіма її 
філіями, представництвами та іншими 
операційними правовими суб’єктами 
(далі «GXO» чи «Компанія»). Усі 
директори, керівники й робітники 
GXO, а також треті сторони, що 
діють від нашого імені, мають 
дотримуватися вимог цієї Політики. 
Термін «Компанія» в цій Політиці 
охоплює всіх осіб і суб’єктів, на яких 
поширюється дія цієї Політики.

1. Огляд
GXO цінує свою репутацію за 
дотримання принципів ділової етики, 
і наша бізнес-діяльність ведеться на 
основі наших заслуг. Ми не дозволяємо 
і не займаємося хабарництвом 
чи корупцією у будь-яких їх видах. 
Це означає, що ми оплачуємо і не 
пропонуємо щось цінне з можливістю 
неправомірно впливати на будь-які 
бізнес-справи чи офіційні рішення.

На місцях ми контролюємо і 
виявляємо випадки хабарництва і 
корупції. Наша діяльність ведеться 
відповідно до діючих антикорупційних 
законів, включно із Законом США про 
корупційну діяльність за кордоном, 
Законом Великобританії про боротьбу 
із хабарництвом, Законом Сапена 2 № 
2016-1691 та іншими діючими законами.

2. Визначення
2.1. Компанія: GXO Logistics у всіх 
своїх бізнес-формах, співробітники 
GXO та всі інші сторони, визначені  
в розділі «Застосовність».

2.2. Будь-що цінне: Будь-яка 
готівка (чи її еквівалент, наприклад, 

подарункові картки), подарунок, 
подорож, розвага, благодійний внесок, 
працевлаштування, позика чи інші 
переваги. Термін «Будь-що цінне» 
слід широко розуміти; не існує певної 
граничної суми чи певного виключення 
за оплату, здійснену «малими сумами».

2.3. Напряму чи ненапряму: Пряма 
дія спрямована на конкретну особу 
чи правовий суб’єкт; непряма дія 
спрямована на сторону, яка пов’язана 
із конкретною особою чи правовим 
суб’єктом. Якщо Компанії заборонено 
виконувати певні дії напряму, то це 
їй також заборонено і ненапряму. 
Наприклад, у випадку заборони 
здійснення неправомірної оплати 
певній особі (пряма перевага) 
Компанія не може здійснювати таку 
саму оплату кому-небудь іншому 
із наміром отримання переваги чи 
привілеїв від забороненої особи 
(непрямий привілей).

 Як інший приклад, якщо Компанії 
заборонено робити подарунок 
співробітнику державної організації 
(прямий привілей), Компанія 
також не може робити подарунки 
члену сім’ї цієї особи чи на адресу 
благодійної організації забороненої 
особи (непрямий привілей).

2.4. Посадовець: Будь-яка особа, не 
залежно від її посади, яка працює на 
державній службі чи у контрольованій 
державою компанії, включно із такими 
правовими суб’єктами, як державна 
авіакомпанія, компанія з перевезення 
вантажів чи надання комунальних 
послуг. Це також стосується будь-якої 
особи чи правового суб’єкта, які діють 
від імені держави чи контрольованої 
державою компанії, міжнародної 
громадської організації, політичної 

партії чи кандидата на державну 
посаду. До посадовців належать не 
лише високопоставлені співробітники, 
але також і працівники нижчого рівня 
з мінімальними обов’язками.

2.5. Приватна сторона: Будь-яка 
особа чи правовий суб’єкт, які не є 
посадовцями, наприклад комерційний 
клієнт, постачальник чи конкурент.

3. Стандарти поведінки
3.1. Ми не здійснюємо оплату 
посадовцям: Компанія не буде 
платити напряму чи опосередковано, 
пропонувати оплату чи уповноважувати 
на здійснення оплати за Будь-що цінне 
посадовцю. Заборона охоплює платежі 
за спрощення формальностей, які 
спрямовані на уникнення «брудних» 
рутинних урядових дій, наприклад, 
отримання ліцензії, надання послуг  
з розмитнення чи обробки документів.

3.2. Ми не здійснюємо платежі 
приватним сторонам із метою 
неправомірного впливу на процеси 
бізнес-діяльності: Компанія не буде 
здійснювати оплату напряму чи 
ненапряму, пропонувати оплату чи 
уповноважувати на здійснення оплати 
за Будь-що цінне приватній стороні 
з метою отримання неправомірних 
переваг для бізнес-діяльності.  
У певних випадках для Компанії може 
бути прийнятним дарувати прості 
рекламно-інформаційні товари чи 
оплачувати базові розважальні заходи 
приватній стороні. Подібні товари чи 
розважальні заходи мають відповідати 
політиці Компанії про подарунки та 
розважальні заходи, яка викладена  
у Кодексі ділової поведінки і етики.

3.3. Нашим пріоритетом є особиста 
безпека: Якщо ви знаходитеся у 
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ситуації, коли від вас вимагається 
оплата, і під загрозою знаходиться 
ваша особиста безпека, наприклад, 
якщо вас затримали, чи вам 
погрожують у випадку нездійснення 
оплати завдати шкоди, дозволяється 
здійснити таку оплату і добратися у 
безпечне місце. Щойно ви опинилися 
у безпечному місці, негайно 
повідомте у відділ із питань етики та 
дотримання нормативних вимог про 
ситуацію, укажіть віддану вами суму й 
опишіть всі обставини.

3.4. Ми не займаємося підкупом 
і не приймаємо привілеї для 
впливу на нашу об’єктивність: 
Компанія не запитуватиме напряму 
чи ненапряму про прийняття 
Будь-чого цінного від іншої особи 
чи правового суб’єкту з метою 
отримання неправомірного привілею 
для бізнес-діяльності. Працівники 
Компанії можуть отримувати оплату 
базових розважальних заходів та 
рекламно-інформаційні товари 
від бізнес-партнерів відповідно до 
Правил Компанії про подарунки та 
розважальні заходи, які викладені  
у Кодексі ділової поведінки і етики.

3.5. Ми не робимо благодійні чи 
політичні внески, щоб впливати 
на будь-який бізнес чи на урядові 
рішення: Компанія не буде напряму 
чи ненапряму забезпечувати 
своїми коштами чи активами будь-
яку політичну партію, кандидата 
чи благодійну організацію без 

попередньо отриманої на це письмової 
згоди від відділу з питань етики та 
дотримання нормативних вимог. 
Крім того, співробітники Компанії, які 
займаються питаннями закупівлі, не 
мають права робити будь-які приватні 
політичні внески стосовно державних 
закупівель, попередньо не отримавши 
згоду на це від відділу з питань етики та 
дотримання нормативних вимог.

3.6. Ми ведемо ретельний облік 
записів: Компанія покладається на 
достовірність і точність інформації 
своїх облікових записів. Надзвичайно 
важливо, щоб наші записи зберігалися 
повними, чіткими, чесними і 
акуратними. Усі операції з бізнес-
діяльності мають бути відповідним 
чином відображені на наших 
рахунках відповідно до встановлених 
процедур, стандартів аудиту і загально 
прийнятих бухгалтерських принципів.

У Компанії встановлена система 
внутрішнього контролю 
бухгалтерського обліку, щоб 
переконатися у тому, що бізнес-
операції здійснюються, а записи 
зберігаються відповідним чином. 
Ця система контролю розроблена з 
метою створення точних звітів, вона 
надає нам можливість запобігати і 
виявляти неправомірні оплати.

4. Процес комплексної перевірки 
Третьої сторони
Треті сторони, які діють від імені 
Компанії, включаючи певних 

постачальників, замовників, 
консультантів, агентів, брокерів 
і перевізників, можуть відчувати 
значні ризики у питаннях контролю 
і відповідності. Ми працюємо над 
тим, щоб переконатися, що такі треті 
сторони, які діють від нашого імені, 
поділяють нашу відповідальність 
щодо цілісності і ведення бізнес-
діяльності без корупції.

Працюючи із третіми сторонами, 
Компанія має переглядати усю 
відповідну супровідну документацію 
перед оплатою витрат від імені третьої 
сторони, ставити під сумнів незвичні чи 
надто дорогі витрати третьої сторони і 
відмовляти в оплаті витрат, які здаються 
неправомірними чи викликають сумнів.

У разі наявності будь-яких сумнівів 
чи підозри щодо неправомірних 
дій третьої сторони, включно з 
можливою виплатою хабаря, слід 
негайно повідомити про це відділ 
із питань етики та дотримання 
нормативних вимог. Підозріла 
діяльність може включати такі запити:

•  високі суми комісій, передоплат 
комісій чи переплат;

•  оплату на рахунки, які знаходяться 
за межами країни – місця 
розташування представництва 
третьої сторони;

•  оплату на рахунки, власниками 
яких є інші сторони;
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•  оплату, яку виставляють у рахунки 
без супровідних документів чи 
підтвердження;

•  платежі, коли відповідні послуги, 
що надаються, неможливо чітко 
ідентифікувати;

•  оплату приватній особі чи 
відповідно до договорів, 
укладених на ім’я приватної особи;

•  запити від клієнта з проханням 
включити в угоду третю сторону, 
особливо якщо не чітко вказано 
роль такої третьої сторони;

•  надмірні суми знижок чи пільг;

•  оплата будь-яким видом готівки; або

•  будь-яка оплата чи привілей, які 
не чітко зафіксовані у облікових 
записах Компанії.

Якщо третю сторону підозрюють 
у неправомірній діяльності, усю 
діяльність і усі оплати третій стороні 
слід призупинити, доки відділ 
із питань етики та дотримання 
нормативних вимог не надасть 
вказівки щодо подальших кроків.

5. Антикорупційна програма 
відповідності і контролю
Компанія має розробити і втілювати 
програму відповідності і контролю, 
яка буде попереджувати, виявляти і 
розглядати питання корупції та іншої 
подібної неправомірної діяльності.

6. Повідомлення про проблеми
Усі особи, на яких поширюється 
дія даної Політики, мають звітувати 
про будь-яку неправомірну 
поведінку чи можливі порушення 
даної Політики та/або діючих 
антикорупційних законів. GXO не 
дозволяє здійснювати акти помсти 
проти будь-якої особи, яка за доброї 
волі повідомляє про будь-які сумнівні 
випадки, провину та/або потенційні 
порушення політики Компанії або 
застосовних законів.

Повідомлення можна надсилати 
безпосередньо до відділу з питань 
етики та дотримання нормативних 
вимог на адресу ethics@gxo.com. 
Крім того, ви можете відвідати наш 
вебсайт із питань етики за адресою 
https://ethics.gxo.com, де можна 
знайти альтернативні варіанти 
повідомлення про проблему. Про 
ваші проблеми можна повідомити 
анонімно, якщо це не заборонено 

чинним місцевим законодавством. 
Додаткову інформацію про варіанти 
повідомлення про порушення можна 
знайти в Кодексі ділової етики Компанії.

Додаткову інформацію та вказівки 
щодо цієї Політики можна отримати від 
відділу з питань етики й дотримання 
нормативних вимог за адресою  
ethics@gxo.com.

7. Винятки з Політики
Будь-які винятки чи відхилення від 
цієї Політики повинні письмово 
схвалюватися Начальником 
відділу контролю за дотриманням 
законодавства.

8. Недотримання вимог щодо 
відповідності
Недотримання цієї Політики може 
мати серйозні наслідки для Компанії 
та окремих причетних осіб, у тому 
числі цивільне або кримінальне 
переслідування, штрафи і можливе 
позбавлення волі. Порушення цієї 
Політики може призвести до серйозних 
дисциплінарних заходів, включно  
з розірванням трудового договору.
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