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Soveltamisalue

Eturistiriitoja koskevaa käytäntöä 
(”käytäntö”) sovelletaan GXO 
Logistics, Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen 
tytäryhtiöihin, osastoihin ja muihin 
operatiivisiin yksiköihin (yhdessä 

”GXO” tai ”yhtiö”). Tässä käytännössä 
määritellyt vaatimukset koskevat 
ja sitovat kaikkia GXO:n johtajia, 
toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
sekä puolestamme toimivia 
kolmansia osapuolia. Termillä ”yhtiö” 
tarkoitetaan tässä käytännössä kaikkia 
henkilöitä ja yksiköitä, joita tämä 
käytäntö koskee.

1. Yleistä
GXO on sitoutunut siihen, ettei 
sen työntekijöillä, johtajilla tai 
virkamiehillä (yhdessä ”työntekijät”) 
saa olla mitään etuja, vaikutusvaltaa 
tai suhteita, jotka voisivat olla 
ristiriidassa – tai vaikuttaa olevan 
ristiriidassa – yhtiön etujen kanssa. 
Työntekijöiltä odotetaan täydellistä 
uskollisuutta yhtiötä kohtaan. Tämä 
käytäntö antaa työntekijöille ohjeita 
siitä, miten mahdollisen tai todellisen 
eturistiriidan tapauksessa tulee toimia. 
Käytännön tarkoituksena on estää 
yhtiön omaisuuden tai vaikutusvallan 
väärinkäyttö sekä yrityksen nimen 
tai maineen vahingoittaminen. 
Kaikista todellisista tai mahdollisista 
eturistiriidoista on aina ilmoitettava.

2. Määritelmät
2.1. Yhtiö: GXO Logistics kaikissa 
liiketoiminnan muodoissaan, GXO:n 
työntekijät sekä kaikki muut osapuolet, 
jotka on määritelty kohdassa 

”Soveltamisalue”.

2.2. Merkittävä taloudellinen etu: 
Merkittävä taloudellinen etu tarkoittaa 
työntekijän omistamaa suoraa tai 
epäsuoraa yli kymmenen prosentin 
(10 %) kokonaisosuutta (i) jonkin 
yrityksen tai yhtiön liikkeeseen 
laskemien arvopapereiden mistä 
tahansa luokista; (ii) kumppanuus- 
tai yhteisyrityksestä; tai (iii) muun 
kuin GXO-yrityksen tai -yhtiön 
kokonaisvaroista tai bruttotuloista.

2.3. Perheenjäsen: Perheenjäsenellä 
tarkoitetaan työntekijän puolisoa 
ja työntekijän ja hänen puolisonsa 
perheenjäseniä, kuten lapsia, äitiä, 
isää, sisaria ja veljiä (mukaan lukien 

-puolet).

3. Eturistiriidat:
Seuraavassa kuvataan eturistiriitojen 
yleiset luokat ja esitetään esimerkkejä 
tämän käytännön soveltamisesta 
tilanteissa, joissa eturistiriitoja voi 
syntyä. Esimerkit ovat esimerkkejä, 
eivätkä kata kaikkia mahdollisia 
eturistiriitatilanteita.

3.1. Työntekijöiden ulkopuoliset 
edut yrityksissä, jotka harjoittavat 
liiketoimintaa tai kilpailevat 
yhtiömme kanssa

3.1.1. Jos työntekijä työskentelee, 
on missä tahansa asemassa tai 
saa merkittävää taloudellista etua 
yrityksessä, joka harjoittaa tai 
saattaa harjoittaa liiketoimintaa tai 
kilpailla yhtiömme kanssa, tällaisen 
työsuhteen, aseman tai merkittävän 
taloudellisen edun tiedot on 
ilmoitettava täydellisinä.

3.1.2. Jos työntekijä pystyy 
vaikuttamaan yhtiömme liikesuhteisiin 
sellaisen yrityksen kanssa, jossa 
hän tietää perheenjäsenensä 
työskentelevän, olevan missä tahansa 
asemassa tai saavan merkittävää 
taloudellista etua ja joka harjoittaa 
tai saattaa harjoittaa liiketoimintaa tai 
kilpailla yhtiömme kanssa, tällaisen 
työsuhteen, aseman tai omistajuuden 
tiedot on ilmoitettava täydellisinä.

3.1.3. Yhtiön johtajat saattavat 
toimia aika ajoin muiden yritysten 
hallitusten jäseninä. Tällaisiin 
tilanteisiin sovelletaan eturistiriitojen 
välttämiseksi käytäntöjä ja 
ilmoittamismenettelyjä, jotka koskevat 
kyseisistä jäsenyyksistä mahdollisesti 
saatavia kaupallisia etuja. Lisätietoa 
on lähipiiriliiketoimien hyväksyntää 
koskevassa käytännössä.

3.1.4. Esimerkkejä työntekijöiden 
ulkopuolisista eduista, joista on aina 
ilmoitettava:

Vastaat tavaroiden hankinnasta 
tietyltä toimittajalta. Olet yksi 
toimittajayrityksen omistajista.

Vastaat tavaroiden hankinnasta 
tietyltä toimittajalta. Poikasi omistaa 
kyseisen toimittajayrityksen.

3.2. Työntekijöiden suhteet muihin 
työntekijöihin

Eturistiriita voi syntyä, kun myös 
työntekijän perheenjäsen tai 
ystävä on yhtiön palveluksessa. 
Työntekijöiden väliset suhteet eivät 
saa vaikuttaa epäasianmukaisesti 
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liiketoimintaa koskeviin 
velvollisuuksiin tai työntekijöiden 
kykyyn tehdä puolueettomia ja 
objektiivisia liiketoimintapäätöksiä.

3.2.1. Esimerkkejä työntekijöiden 
välisistä suhteista (esim. perhesuhteet 
tai romanttiset suhteet), joista on aina 
ilmoitettava:

Sinut on äskettäin nimitetty alueesi 
uudeksi henkilöstöpäälliköksi. 
Tyttäresi työskentelee kyseisen alueen 
henkilöstöhallinnossa.

Sinulla on jonkinlainen suhde (esim. 
perhesuhde tai romanttinen suhde) 
suoraan tai epäsuoraan alaiseesi.

3.3. Liiketoimintamahdollisuuksien 
väärinkäyttö

3.3.1. Saatat joissakin tapauksissa 
saada työsi tai asiakas-, toimittaja-, 
urakoitsija- tai konsulttisuhteesi kautta 
tietoosi liiketoimintamahdollisuuden 
(kuten hankinnan tai sijoituksen), 
josta yhtiö saattaisi olla kiinnostunut. 
Tällaisesta mahdollisuudesta on 
viipymättä ilmoitettava esimiehelle, 
jotta yhtiö voi arvioida sen. 
Henkilökohtainen hyötyminen 
tällaisesta mahdollisuudesta, jonka 
olet saanut tietoosi työsuhteesi 
kautta, on kielletty vaikka yhtiö ei itse 
hyödyntäisi mahdollisuutta.

3.3.2. Esimerkkejä 
liiketoimintamahdollisuuksien 
väärinkäytöstä, josta on aina 
ilmoitettava:

Saat GXO-työsi yhteydessä 
tietää uudesta teknologiasta ja 
työskentelet iltaisin ja viikonloppuisin 
sen kaupallistamisen parissa 
henkilökohtaiseksi hyödyksesi.

Saat GXO-työsi yhteydessä tietää 
uudesta teknologiasta, josta ilmoitat 
esimiehellesi. Yhtiö arvioi teknologian, 
mutta päättää olla käyttämättä sitä. 
Työskentelet tämän jälkeen iltaisin 
ja viikonloppuisin yhtiön hylkäämän 
teknologian kaupallistamisen parissa 
henkilökohtaiseksi hyödyksesi.

3.4. Sisäpiirikauppa

3.4.1. Henkilöt, joilla on olennaista, ei 
yleisessä tiedossa tai yleisön saatavilla 
olevaa tietoa, eivät saa Yhdysvaltojen 
liittovaltion ja osavaltioiden lakien 
mukaan ostaa tai myydä yhtiön 
arvopapereita (mukaan lukien yhtiön 
osakkeet) tai harjoittaa niillä muuta 
liiketoimintaa. Samat lait kieltävät 
kyseisiä henkilöitä paljastamasta 
tällaisia tietoja muille kaupankäyjille. 
Kiellot koskevat Yhdysvaltojen 
ulkopuolella oleskelevia henkilöitä, 
mikäli kaupankäynnin kohteena 
olevat arvopaperit on noteerattu 

Yhdysvaltojen pörssissä (esim. yhtiön 
osakkeet, joilla käydään kauppaa 
New Yorkin pörssissä). Lisätietoa 
on sisäpiirikauppaa koskevassa 
käytännössä.

3.4.2. Esimerkkejä sisäpiirikaupoista, 
joista on aina ilmoitettava:

Saat työsi yhteydessä tietoosi 
olennaista, ei-julkista tietoa, joka tulee 
aiheuttamaan yhtiölle merkittävän 
taloudellisen menetyksen. Myyt 
omistuksessasi olevat yhtiön osakkeet.

Saat työsi yhteydessä tietoosi 
olennaista, ei-julkista tietoa, josta 
yhtiö tulee hyötymään taloudellisesti. 
Kerrot asiasta apillesi, joka ostaa 
yhtiön osakkeita näiden tietojen 
innoittamana.

3.5. Lahjojen, viihteen ja matkojen 
vastaanottaminen

3.5.1. Työntekijä tai työntekijän 
perheenjäsen ei saa vastaanottaa 
rahaa, lahjoja, lahjakortteja, 
palveluksia tai palveluita keneltäkään 
yksityishenkilöltä tai organisaatiolta, 
joka voisi työntekijän harkinnan 
mukaan harjoittaa liiketoimintaa 
tai yrittää harjoittaa liiketoimintaa 
yhtiömme kanssa paitsi, jos kyseessä 
on pelkkä tavanomainen sosiaalinen 
palvelus, kuten yhtiön sovellettavissa 
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lahjoja, viihdettä ja matkustamista 
koskevissa käytännöissä 
määritetään. Lahjoja, viihdettä tai 
matkoja ei saa vastaanottaa niiden 
arvosta riippumatta, jos tällainen 
vastaanottaminen rikkoo lakia tai on 
ristiriidassa muiden sovellettavien 
käytäntöjen kanssa.

Esimerkkejä lahjoista, viihteestä ja 
matkoista, joista on aina ilmoitettava:

Olet mukana valitsemassa 
ulkopuolista toimittajaa yhtiön 
uuteen, merkittävään hankkeeseen. 
Yksi tarjouskilpailun toimittajista 
toimittaa kotiovellesi upouuden 3D 
HD -television, ja yhtiö tekee kyseisen 
toimittajan kanssa sopimuksen pian 
tämän jälkeen.

Olet mukana valitsemassa 
ulkopuolista toimittajaa yhtiön uuteen, 
merkittävään hankkeeseen. Yksi 
tarjouskilpailun toimittajista toimittaa 
äidillesi upouuden 3D-television.

Sinut kutsutaan lounastapahtumaan, 
jossa monet eri toimittajat 
mainostavat tuotteitaan ja 
palveluitaan eri yritysten työntekijöille. 
Sinulla ei ole valtuuksia tehdä 
lopullisia päätöksiä yhtiön käyttämistä 
toimittajista. Voitat tapahtuman 
arvonnassa edestakaisen lentomatkan.

3.6. Yhtiön omistusoikeudelliset ja 
muut luottamukselliset tiedot

3.6.1. Ellei nimenomaista valtuutusta 
ole annettu, et saa koskaan luovuttaa 
ulkopuolisille organisaatioille tai 
yksityishenkilöille tietoja tarjouksista, 
teknisistä tai taloudellisista eritelmistä 
tai tapahtumista, tuotteiden 
ominaisuuksista, prosessien 
yksityiskohdista tai muista seikoista 
(mukaan lukien kaikenlaiset 
tietokoneella luodut tiedot), jos 
kyseiset tiedot ovat luottamuksellisia 
tai omistusoikeudellisia tai jos niiden 
luovuttaminen voisi muutoin olla 
yhtiön etujen vastaista.

Esimerkkejä yhtiön 
omistusoikeudellisten ja muiden 
luottamuksellisten tietojen 
paljastamisesta, josta on aina 
ilmoitettava:

Työskentelet myynnissä. Tyttäresi 
on äskettäin aloittanut myyntityön 
toisessa logistiikkayrityksessä, joka 
ei ole yhtiömme suora kilpailija. 
Autat tytärtäsi pääsemään alkuun 
antamalla hänelle luettelon yhtiömme 
asiakkaista (yhteyshenkilöiden nimet 
ja puhelinnumerot mukaan lukien), 
joihin hän voi ottaa yhteyttä.

Asiakas julkaisee suurta hanketta 
koskevan tarjouskilpailun. 
Tarjouspyynnössä ei mainita selvästi, 
millainen tarjouksen tulisi muotonsa 
ja sisältönsä osalta olla. Näet 
lentokentällä entisen työtoverisi, 
joka työskentelee nyt kilpailevassa 
yrityksessä ja on niin ikään tekemässä 
tarjousta hankkeeseen. Keskustelette 
yhdessä siitä, millainen tarjouksen 
tulisi olla – sen muoto ja sisältö 
mukaan lukien – jotta kaikki olisivat 

”samalla aaltopituudella”.
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3.7. Yhtiön omaisuuden ja resurssien 
käyttö

3.7.1. Työntekijät eivät saa 
harjoittaa työaikana toimintaa 
henkilökohtaiseksi edukseen tai 
voitokseen eivätkä käyttää yhtiön 
tiloja, laitteita (tietokoneresurssit 
mukaan lukien), materiaaleja tai 
tarvikkeita tällaisiin tarkoituksiin, ellei 
yhtiön käytännöissä nimenomaisesti 
muuta mainita.

Esimerkkejä yhtiön omaisuuden ja 
resurssien käytöstä, josta on aina 
ilmoitettava:

Yhtiö tarjoaa työsi luonteen vuoksi 
käyttöösi yhtiön omistaman 
kuorma-auton. Käytät yhtiön 
omistamaa kuorma-autoa 
iltaisin ja viikonloppuisin oman 
maisemointiyrityksesi töihin.

Päätät myydä joitakin tavaroitasi 
Internetin myyntisivustoilla ansaitaksesi 

ylimääräistä rahaa. Lomakausi lähenee, 
ja sinulla on normaalia vähemmän 
työtä. Internet-myyntisi kuitenkin 
kukoistaa. Jotta ehdit vastata kaikkiin 
ostopyyntöihin, käytät tarkoitukseen 
yhtiön tietokonetta useiden tuntien 
ajan joka päivä.

4. Eturistiriidoista ilmoittaminen:
Kaikista todellisista tai epäillyistä 
eturistiriidoista on ilmoitettava. Jos et 
ole varma, onko kyseessä eturistiriita, 
tee ilmoitus varmuuden vuoksi.

4.1. Ilmoitus tehdään eettisen ja 
vaatimustenmukaisen toiminnan 
osastolle (ethics@gxo.com) 
eturistiriitalomakkeella, joka on 
saatavana eettisen toiminnan 
sivustoltamme osoitteesta:  
ethics.gxo.com

4.2. Jos saat tietää työntekijään, 
perheenjäseneen, asiakkaaseen, 
urakoitsijaan, konsulttiin tai 
toimittajaan liittyvästä eturistiriidasta 
tai laittomasta toiminnasta,

jolla voi olla vaikutuksia yhtiöön,  
sinun on ilmoitettava asiasta.

4.3. Eturistiriitoja valvotaan jatkuvasti. 
Päivitä ilmoituksesi säännöllisin 
väliajoin varmistaaksesi, että nykyinen 
johto on tietoinen siitä.

4.4. Ilmoitukset eivät välttämättä 
johda merkittäviin eturistiriitatoimiin. 
Joissakin tapauksissa korjaavat 
toimenpiteet saattavat kuitenkin 
olla tarpeen. Vaatimus ilmoittaa 
eturistiriidoista palvelee sekä yhtiötä 
että sinua itseäsi, sillä ilmoittamalla 
suojaat itseäsi eturistiriidan 
myöhemmän paljastumisen 
aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta. 
Yhtiö kunnioittaa aina asiaankuuluvien 
yksityishenkilöiden laillisia oikeuksia.

4.5. Tämän ohjeistuksen rikkomukset 
voivat johtaa kurinpitotoimiin tai 
työsuhteen irtisanomiseen.
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