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Aplicabilitate

Această Politică privind conflictul de 
interese („Politica”) se aplică companiei 
GXO Logistics, Inc., inclusiv tuturor 
filialelor, diviziilor şi altor entităţi 
operaţionale ale acesteia (colectiv, 

„GXO” sau „Compania”). Toţi directorii, 
funcţionarii şi angajaţii GXO şi terţele 
părţi care acţionează în numele nostru 
sunt supuşi şi sunt responsabili pentru 
respectarea cerinţelor acestei Politici. 
În sensul folosit în această Politică, 
termenul „Companie” include toate 
persoanele şi entităţile care se supun 
acestei Politici.

1. Prezentare Generală
GXO se angajează să se asigure că 
angajaţii, directorii şi agenţii (în mod 
colectiv „Angajaţii”) nu au interese, 
influenţă sau relaţii care ar putea intra  
în conflict – sau care chiar numai par  
a intra în conflict – cu interesul superior 
al Companiei. Se aşteaptă ca angajaţii 
să îşi îndeplinească munca cu loialitate 
completă faţă de Companie. Această 
politică guvernează şi îndrumă angajaţii 
în cazurile în care există un conflict de 
interese sau chiar numai dacă există 
impresia unui astfel de conflict. Este 
menită să prevină utilizarea abuzivă  
a activelor sau influenţei Companiei sau 
să discrediteze numele sau reputaţia 
Companiei. Cea mai importantă este 
cerinţa ca orice conflict de interese  
real sau perceput să fie divulgat.

2. Definiţii
2.1. Compania: GXO Logistics în toate 
formele sale de activitate, angajaţii 
GXO şi toate celelalte părţi, aşa cum 
sunt definite în „Aplicabilitate”.

2.2. Interes financiar semnificativ: 
O dobândă financiară semnificativă 
este definită ca o dobândă agregată 
directă sau indirectă de peste zece 
procente (10%) (i) din orice clasă 
a valorilor mobiliare restante ale 
unei firme sau unei corporaţii; (ii) 
participarea la un parteneriat sau  
o asociaţie; sau (iii) din totalul 
activelor sau veniturilor brute 
generate de o firmă sau corporaţie 
non-GXO a unui astfel de angajat.

2.3. Membru al familiei: Membru  
de familie înseamnă membrii apropiaţi 
ai familiei unui angajat, cum ar fi soţul/
soţia sa, copiii, mama, tatăl, surorile, fraţii 
de sânge şi vitregi sau socrii de acest tip, 
precum şi partenerii domestici.

3. Conflicte de interese:
Următoarele secţiuni descriu o serie 
de categorii comune de conflicte 
de interese şi prezintă exemple de 
aplicare a acestei politici în anumite 
situaţii în care conflictele sunt cel mai 
probabil să apară. Totuşi, acestea 
nu includ totul şi nu acoperă toate 
situaţiile posibile în care ar putea 
apărea un conflict.

3.1. Interesele externe ale angajaţilor 
în entităţi care desfăşoară afaceri sau 
sunt în concurenţă cu Compania

3.1.1. Dacă un angajat este angajat de, 
deţine orice funcţie în sau are un interes 
financiar semnificativ în orice afacere 
sau entitate care tranzacţionează sau 
poate tranzacţiona orice afacere cu sau 
poate concura cu Compania, atunci 
toate detaliile referitoare la o astfel  
de angajare, funcţie sau interes 
financiar semnificativ trebuie  
să fie divulgate.

3.1.2. În cazul în care un angajat 
este în măsură să afecteze relaţia 
de afaceri a companiei cu şi ştie 
despre un membru de familie care 
este angajat de, deţine orice funcţie 
cu sau are un interes financiar 
semnificativ în orice afacere sau 
entitate care tranzacţionează sau 
poate tranzacţiona orice afacere cu 
sau să concureze cu Compania, atunci 
detaliile complete referitoare la un 
astfel de loc de muncă, funcţie sau 
proprietate trebuie să fie divulgate  
de către Angajat.

3.1.3. Periodic, directorii companiei 
pot servi ca membri ai consiliilor 
de administraţie ale altor companii. 
Pentru a evita un conflict de interese  
în aceste situaţii, am adoptat politici  
şi mecanisme de divulgare pentru  
a aborda tranzacţiile comerciale 
în care astfel de persoane pot fi 
considerate ca având un interes 
comercial ca urmare a unei alte 
funcţii de director. Consultaţi Politica 
de aprobare a tranzacţiilor cu părţi 
conexe pentru informaţii suplimentare.

3.1.4. Exemple de interese externe 
ale angajaţilor care trebuie divulgate:

Sunteţi responsabil de achiziţionarea 
de bunuri de la un furnizor. Sunteţi 
coproprietar cu acest furnizor.

Sunteţi responsabil de achiziţionarea 
de bunuri de la un furnizor. Fiul dvs. 
deţine acest furnizor.

3.2. Relaţiile angajaţilor cu alţi angajaţi

Relaţiile personale cu familia şi prietenii 
care sunt, de asemenea, angajaţi în 
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cadrul companiei ar putea crea un 
conflict de interese. Trebuie să avem 
întotdeauna grijă ca astfel de relaţii să 
nu ne afecteze în mod necorespunzător 
responsabilităţile comerciale sau 
capacitatea noastră de a lua decizii  
de afaceri imparţiale şi obiective.

3.2.1. Exemple de relaţii ale angajaţilor 
(de exemplu, familiale sau romantice) 
cu alţi angajaţi care trebuie divulgate:

Aţi fost numit recent ca manager 
regional de resurse umane. Fiica dvs. 
lucrează în resurse umane în acea 
regiune.

Aveţi o relaţie (de exemplu, familială 
sau romantică) cu un alt Angajat pe 
care îl supravegheaţi direct sau indirect.

3.3. Însuşirea pe nedrept  
a oportunităţilor de afaceri

3.3.1. În unele cazuri, prin munca  
dvs. sau prin contactele cu clienţii,  
furnizorii, contractorii sau consultanţii, 
puteţi deveni conştient de 
oportunitatea de a face o achiziţie  
sau o investiţie în care Compania 
ar putea fi interesată. Trebuie să vă 
anunţaţi imediat supraveghetorul  
cu privire la posibilitatea de a permite 
Companiei să o evalueze. A profita 
personal de o oportunitate de care 
aflaţi prin angajarea dvs. la Companie 
este interzisă, chiar dacă Compania  
a refuzat să urmărească oportunitatea.

3.3.2. Exemple de însuşiri pe nedrept 
de oportunităţi de afaceri care trebuie 
divulgate:

Pe parcursul rolului dvs. la GXO, aflaţi 
despre o nouă tehnologie interesantă 
şi vă petreceţi nopţile şi weekendurile 
lucrând pentru a o comercializa în 
beneficiul dvs. personal.

Pe parcursul rolului dvs. la GXO, aflaţi 
despre o nouă tehnologie interesantă 
şi o aduceţi în atenţia supervizorului. 
Compania evaluează tehnologia  
şi decide să nu o urmărească. Ulterior 
vă petreceţi nopţile şi weekendurile 
lucrând pentru a comercializa 
tehnologia respinsă în beneficiul  
dvs. personal.

3.4. Tranzacţii bazate pe informaţii 
confidenţiale

3.4.1. Legile federale şi de stat ale 
Statelor Unite interzic cumpărarea, 
vânzarea sau efectuarea altor 
transferuri de valori mobiliare 
(inclusiv acţiuni într-o companie) de 
către persoane care deţin informaţii 
materiale care nu sunt în general 
cunoscute sau disponibile publicului. 
Aceste legi interzic, de asemenea, 
persoanelor cu informaţii materiale 
care nu sunt publice, să dezvăluie 
aceste informaţii altora care ar putea 
tranzacţiona. Interdicţiile se aplică 
persoanelor din afara Statelor Unite 
dacă valorile mobiliare tranzacţionate 

sunt listate la o bursă din Statele 
Unite (de exemplu, acţiunile ordinare 
ale Companiei tranzacţionate la 
Bursa din New York). Consultaţi 
Politica privind tranzacţiile bazate 
pe informaţii confidenţiale pentru 
informaţii suplimentare.

3.4.2. Exemple de tranzacţii bazate  
pe informaţii confidenţiale care 
trebuie divulgate:

Pe parcursul ocupării funcţiei veţi 
deveni conştienţi de informaţii 
materiale care nu sunt publice  
şi care vor avea ca rezultat o pierdere 
financiară semnificativă pentru 
Companie. Pe baza acestor informaţii 
materiale, non-publice, vindeţi acţiuni 
ale Companiei.

Pe parcursul ocupării funcţiei veţi deveni 
conştienţi de informaţii materiale care 
nu sunt publice şi care vor avea ca 
rezultat un câştig financiar semnificativ 
pentru Companie. Îi spuneţi socrului 
dvs. despre asta şi el cumpără acţiuni ale 
Companiei pe baza acestor informaţii 
materiale, care nu sunt publice.

3.5. Primirea de cadouri, divertisment 
şi călătorii

3.5.1. Acceptarea banilor, cadourilor, 
cardurilor cadou, certificatelor cadou, 
favorurilor sau serviciilor de către  
un angajat sau un membru al familiei 
unui angajat de la orice persoană 
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fizică sau organizaţie despre care un 
angajat are motive să creadă că poate 
tranzacţiona afaceri sau poate căuta  
să tranzacţioneze afaceri cu Compania,  
va constitui o încălcare a acestei politici, 
cu excepţia cazului în care un astfel de 
cadou sau favoare nu implică mai mult 
decât un gest social obişnuit, astfel 
cum este definit în politicile aplicabile 
ale Companiei privind cadourile, 
divertismentul şi călătoriile. Cadourile, 
divertismentul sau călătoriile nu trebuie 
acceptate niciodată, indiferent de 
valoare, dacă încalcă legea sau sunt  
în conflict cu alte politici aplicabile.

Exemple de cadouri, divertisment  
şi călătorii care trebuie divulgate:

Sunteţi implicat în selectarea unui 
furnizor extern pentru un proiect 
semnificativ al Companiei. Unul dintre 
furnizorii licitanţi livrează un televizor 
3D HD nou la domiciliu dvs. şi, la scurt 
timp după aceea, încheie un contract 
cu Compania.

Sunteţi implicat în selectarea unui 
furnizor extern pentru un proiect 
semnificativ al Companiei. Unul dintre 
furnizorii licitanţi oferă mamei dvs.  

un televizor 3D nou-nouţ şi îl livrează 
la domiciliul acesteia.

Sunteţi invitat la un prânz al furnizorilor, 
în care mulţi furnizori diferiţi îşi 
promovează produsele şi serviciile 
către o gamă largă de angajaţi, 
precum şi multe alte persoane care 
lucrează pentru alte companii. Nu 
aveţi autoritatea de a lua decizia finală 
cu privire la contractarea niciunuia 
dintre furnizori de către Companie.  
În timpul prânzului se desfăşoară  
o extragere şi sunteţi câştigătorul  
unui bilet de avion dus-întors.

3.6. Informaţiile proprietare şi alte 
informaţii confidenţiale ale Companiei

3.6.1. Cu excepţia cazului în care 
este autorizat în mod corespunzător, 
nu puteţi furniza informaţii niciunei 
organizaţii sau persoane fizice externe 
despre oferte, specificaţii, date 
financiare sau tranzacţii, caracteristici 
ale produsului, detalii despre proces 
sau alte aspecte (inclusiv informaţii 
generate de computer de orice natură), 
în cazul în care astfel de dezvăluiri 
implică informaţii confidenţiale sau  
de proprietate sau ar putea fi în alt  

mod contrare intereselor superioare 
ale Companiei.

Exemple de divulgare a informaţiilor 
proprietare şi a altor informaţii 
confidenţiale ale Companiei care 
trebuie divulgate:

Lucraţi în vânzări. Fiica dvs. a ocupat 
recent o poziţie în vânzări pentru o altă 
companie de logistică care nu este un 
concurent direct al Companiei. Pentru 
a o ajuta să înceapă, îi oferiţi o listă de 
clienţi ai Companiei, inclusiv nume de 
contact şi numere de telefon, astfel încât 
să poată începe să apeleze la aceştia.

Un client eliberează o cerere de ofertă 
care caută oferte pentru un proiect 
major. Cererea de ofertă nu este clară 
în ceea ce priveşte forma exactă şi 
conţinutul răspunsului dorit. Vedeţi  
un fost coleg de muncă la aeroport 
care lucrează acum pentru o companie 
concurentă care licitează, de asemenea, 
pentru proiectul respectiv. Discutaţi cu el 
cum să răspundeţi cel mai bine la ofertă, 
inclusiv forma şi conţinutul fiecăruia 
dintre răspunsurile dvs., astfel încât toată 
lumea să fie „pe aceeaşi pagină”.
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3.7. Utilizarea activelor şi resurselor 
Companiei

3.7.1. Angajaţii nu pot să se angajeze 
în activităţi în timpul Companiei sau  
să folosească sau să facă să fie utilizate 
facilităţile, echipamentele Companiei 
(inclusiv orice resurse informatice), 
materialele sau consumabilele pentru 
confortul sau profitul dvs. personal,  
cu excepţia cazului în care este permis 
în mod specific în politica Companiei.

Exemple de utilizare a activelor  
şi resurselor companiei care  
trebuie divulgate:

Datorită naturii locului dvs. de muncă, 
Compania vă pune la dispoziţie un 
camion deţinut de Companie. În timpul 
nopţilor şi weekendurilor, folosiţi 
camionul deţinut de Companie pentru 
afacerea dvs. personală de peisagistică.

Pentru a câştiga bani în plus, începeţi 
să vindeţi diverse articole pe site- 
urile comerciale de pe internet.  
Pe măsură ce se apropie sărbătorile, 

activitatea Companiei încetineşte 
puţin, dar vânzările dvs. pe internet 
sunt în plină expansiune. Pentru a ţine 
pasul cu cererea, începeţi să utilizaţi 
computerul Companiei timp de 
câteva ore în fiecare zi pentru a lucra 
la marketingul dvs. pe internet.

4. Când şi cum să divulgă:
Trebuie divulgate toate conflictele  
de interese reale sau suspecte.  
Dacă aveţi dubii – divulgaţi.

4.1. Divulgarea trebuie făcută  
Biroului pentru etică şi conformitate 
(ethics@gxo.com) folosind formularul 
privind conflictele de interese de pe 
site-ul nostru de etică: ethics.gxo.com

4.2. Dacă sunteţi conştient de 
informaţii care sugerează că un 
conflict de interese sau un act ilegal 
al unui angajat, membru al familiei, 
client, contractor, consultant sau 
furnizor care afectează

Compania are loc sau a avut loc, 
trebuie să le divulgaţi.

4.3. Conflictele de interese fac 
obiectul unei revizuiri continue. Din 
acest motiv, trebuie să vă actualizaţi 
periodic declaraţiile pentru a vă 
asigura că managementul actual  
este conştient de acestea.

4.4. Multe activităţi divulgate pot  
să nu ridice probleme semnificative 
de conflict de interese. Cu toate 
acestea, în unele cazuri, pot fi necesari 
paşi corectivi. Cerinţa de a divulga 
circumstanţele serveşte la a informa 
Compania şi, în acelaşi timp, la  
a vă proteja de efectele dăunătoare 
ale oricărei dezvăluiri ulterioare  
de activităţi, asociaţii sau interese 
care ar putea constitui un conflict 
de interese interzis. Compania 
va respecta drepturile legale ale 
persoanei în cauză.

4.5. Încălcările prezentei Politici pot 
duce la acţiuni disciplinare, până  
la şi incluzând concedierea.
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