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Застосовність

Політика щодо конфліктів інтересів 
(далі «Політика») застосовується до 
компанії GXO Logistics, Inc. включно 
з усіма її філіями, підрозділами та 
іншими операційними правовими 
суб’єктами (далі сукупно – «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 прагне до того, щоб 
співробітники, директори та 
керівники (сукупно – «Співробітники») 
не мали жодних інтересів, впливу 
чи стосунків, які можуть суперечити 
(або навіть здаватися такими, 
що суперечать) найкращим 
інтересам Компанії. Очікується, що 
співробітники виконуватимуть свою 
роботу з нерозділеною лояльністю 
до Компанії. Ця політика встановлює 
правила та пояснює співробітникам, 
коли існує конфлікт інтересів або 
навіть створюється враження 
наявності такого конфлікту. Вона 
має на меті запобігати зловживанню 
активами або впливом Компанії та 
дискредитації імені чи репутації 
Компанії. Найважливішою є вимога 
про те, що будь-який фактичний або 
уявний конфлікт інтересів повинен 
бути розкритий.

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

2.2. Суттєвий фінансовий інтерес: 
Суттєвий фінансовий інтерес – це 
прямий або непрямий сукупний 
інтерес у розмірі понад 10% (десять 
відсотків) (i) будь-якого класу 
непогашених цінних паперів фірми чи 
корпорації; (ii) інтересу в партнерстві 
чи асоціації або (iii) загальної 
суми активів чи валового доходу, 
отриманого від фірми чи корпорації, 
яка не належить до GXO,  
такого Співробітника.

2.3. Член сім’ї: Член сім’ї 
означає найближчих членів сім’ї 
Співробітника, таких як його/її 
дружина/чоловік, діти, мати, батько, 
сестри, брати й вищеперелічені 
родичі чоловіка/дружини, а також 
партнери, з якими Співробітники 
живуть в одному помешканні.

3. Конфлікти інтересів:
У наступних розділах описується 
низка поширених категорій 
конфліктів інтересів і наводяться 
приклади застосування цієї 
політики до певних ситуацій, у яких 
найімовірніше виникають конфлікти. 
Однак вони не є всеохоплюючими 
й не охоплюють усі можливі ситуації, 
коли може статися конфлікт.

3.1. Зовнішні інтереси Співробітника в 
Суб’єктах господарювання, які ведуть 
бізнес або конкурують із Компанією

3.1.1. Якщо Співробітник працює 
в будь-якій компанії чи організації, 
яка веде або може вести будь-який 
бізнес або конкурувати з Компанією, 
обіймає в ній будь-яку посаду чи має 
Суттєвий фінансовий інтерес, то всі 
подробиці щодо такої роботи, посади 
чи Суттєвого фінансового інтересу 
має бути розкрито.

3.1.2. Якщо Співробітник обіймає 
таку посаду, на якій він може 
впливати на ділові стосунки Компанії 
та знає про те, що Член сім’ї працює 
в будь-якій компанії чи організації, 
яка веде або може вести будь-який 
бізнес або конкурувати з Компанією, 
обіймає в ній будь-яку посаду чи 
має Суттєвий фінансовий інтерес, то 
такий Співробітник повинен розкрити 
всі подробиці щодо такої роботи, 
посади або володіння.

3.1.3. Час від часу керівники Компанії 
можуть бути членами рад директорів 
інших компаній. Щоб уникнути 
конфлікту інтересів у цих ситуаціях, 
ми прийняли політики й механізми 
розкриття інформації щодо 
комерційних операцій, у яких такі 
особи можуть вважатися такими, що 
мають комерційні інтереси внаслідок 
іншої посади директора. Додаткову 
інформацію див. в Політиці 
затвердження транзакцій  
з пов’язаними сторонами.

3.1.4. Приклади зовнішніх інтересів 
Співробітника, які необхідно розкрити:

Ви відповідаєте за придбання товарів 
у постачальника. Ви є частковим 
власником цього постачальника.

Ви відповідаєте за придбання  
товарів у постачальника. Ваш син  
є власником цього постачальника.

3.2. Відносини Співробітників  
з іншими співробітниками

Особисті стосунки з членами сім’ї 
та друзями, які також працюють 
у Компанії, можуть створювати 
конфлікт інтересів. Ми завжди повинні 
дбати про те, щоб такі відносини не 

Конфлікти інтересів
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впливали неналежним чином на наші 
ділові обов’язки або нашу здатність 
приймати неупереджені та об’єктивні 
ділові рішення.

3.2.1. Приклади відносин співробітників 
(наприклад, сімейних чи романтичних)  
з іншими Співробітниками,  
які необхідно розкрити:

Вас нещодавно призначили 
регіональним менеджером із 
персоналу. Ваша дочка працює  
у відділі керування персоналом  
у цьому регіоні.

Ви маєте стосунки (наприклад, 
сімейні чи романтичні) з іншим 
Співробітником, яким ви прямо  
чи опосередковано керуєте.

3.3. Незаконне привласнення  
бізнес-можливостей

3.3.1. У деяких випадках завдяки вашій 
роботі або через контакти з клієнтами, 
постачальниками, підрядниками чи 
консультантами ви можете дізнатися 
про можливість зробити покупку 
або інвестицію, у якій може бути 
зацікавлена Компанія. Ви повинні 
негайно повідомити свого керівника 
про таку можливість, щоб дати змогу 
Компанії оцінити її. Заборонено 
користуватися можливістю, отриманою 
завдяки працевлаштуванню  
в Компанії, для власної вигоди, 
навіть якщо Компанія відмовилася 
використовувати цю можливість.

3.3.2. Приклади незаконного 
привласнення бізнес-можливостей, 
які необхідно розкрити:

Під час своєї роботи в GXO ви 
дізнаєтеся про захоплюючу нову 
технологію та працюєте вечорами  
й у вихідні, щоб комерціалізувати  
її для вашої особистої вигоди.

Під час своєї роботи в GXO ви 
дізнаєтесь про захоплюючу нову 
технологію й розповідаєте про  
неї своєму керівнику. Компанія  
оцінює технологію й вирішує  
не використовувати її. Після  
цього ви вечорами й у вихідні  
працюєте над комерціалізацією  
відхиленої технології для вашої  
особистої вигоди.

3.4. Інсайдерська торгівля

3.4.1. Федеральні закони та закони 
штатів США забороняють купувати, 
продавати або здійснювати інші 
передачі цінних паперів (зокрема 
акції компанії) людям, які володіють 
Суттєвою інформацією, що не є 
загальновідомою чи доступною 
широкій громадськості. Ці закони 
також забороняють людям, які 
володіють суттєвою закритою 
інформацією, розголошувати цю 
інформацію іншим людям, які 
можуть торгувати цінними паперами. 
Ці заборони застосовуються до 
осіб за межами США, якщо цінні 
папери, торгівля яким здійснюється, 

котуються на фондовій біржі США 
(наприклад, звичайні акції Компанії, 
що торгуються на Нью-Йоркській 
фондовій біржі). Додаткову 
інформацію див. в Політиці  
щодо інсайдерської торгівлі.

3.4.2. Приклади Інсайдерської 
торгівлі, які необхідно розкрити:

У процесі роботи ви дізнаєтеся 
суттєву закриту інформацію, з якої 
зрозуміло, що Компанія зазнає 
істотних фінансових збитків. На основі 
цієї суттєвої закритої інформації ви 
продаєте акції Компанії.

У процесі роботи ви дізнаєтеся суттєву 
закриту інформацію, яка свідчить 
про істотні фінансові прибутки для 
Компанії. Ви повідомляєте про це 
свого тестя, і він купує акції Компанії на 
основі цієї суттєвої закритої інформації.

3.5. Отримання подарунків,  
розваг і подорожей

3.5.1. Прийом грошей, подарунків, 
подарункових карток, подарункових 
сертифікатів, прихильного ставлення 
або послуг Співробітником або 
Членом сім’ї Співробітника від будь-
якої фізичної особи чи організації, яка, 
як має підстави вважати Співробітник, 
може вести бізнес або прагнути вести 
бізнес із Компанією, буде являти 
собою порушення цієї політики, 
якщо тільки такий подарунок чи 
послуга не є звичайними проявами 
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ввічливості відповідно до визначення 
в застосовній політиці Компанії щодо 
подарунків, розваг і подорожей. За 
жодних обставин не можна приймати 
подарунки, розваги чи подорожі, 
незалежно від їх вартості, якщо вони 
порушують закон або суперечать 
іншим застосовним правилам.

Приклади подарунків, розваг  
і подорожей, які необхідно розкривати:

Ви берете участь у виборі 
зовнішнього постачальника для 
значного проєкту Компанії. Один 
із постачальників, які беруть участь 
у конкурсі, доставляє до вашого 
будинку абсолютно новий телевізор 
3D HD, а незабаром після цього 
отримує контракт від Компанії.

Ви берете участь у виборі зовнішнього 
постачальника для значного проєкту 
Компанії. Один з учасників конкурсу 
дарує вашій матері абсолютно новий 
3D-телевізор і доставляє його  
їй додому.

Вас запрошують на обід із 
постачальниками, де багато різних 
постачальників рекламують свої 
товари та послуги широкому колу 

Співробітників, а також багатьом 
іншим людям, які працюють в інших 
компаніях. Ви не маєте повноважень 
приймати остаточне рішення щодо 
залучення Компанією будь-якого  
з цих постачальників. Під час обіду 
проводиться розіграш, і ви виграєте 
квиток на літак в обидва кінці.

3.6. Службова та інша 
конфіденційна інформація Компанії

3.6.1. Якщо ви не маєте належних 
повноважень, ви не можете надавати 
інформацію будь-якій сторонній 
організації чи фізичній особі про 
заявки, специфікації, фінансові 
дані або транзакції, особливості 
продукту, деталі процесу або інші 
питання (включно зі згенерованою 
комп’ютером інформацією будь-якого 
характеру), коли таке розголошення 
стосується конфіденційної або 
службової інформації або може 
іншим чином суперечити найкращим 
інтересам Компанії.

Приклади розкриття службової  
та іншої конфіденційної інформації 
Компанії, яке необхідно розкривати:

Ви працюєте у відділі продажів. 

Нещодавно ваша донька обійняла 
посаду у відділі продажів іншої 
логістичної компанії, яка не є 
прямим конкурентом Компанії. 
Щоб допомогти їй вдало розпочати 
роботу, ви надаєте їй список клієнтів 
Компанії, зокрема імена й номери 
телефонів контактів, щоб вона могла 
почати телефонувати їм.

Клієнт оголошує тендерний конкурс 
із запитом заявок на великий проєкт. 
У тендерному запиті не вказано точну 
форму та суть бажаної відповіді.  
В аеропорту ви бачите колишнього 
співробітника, який зараз працює 
у компанії-конкуренті, яка також 
подає конкурсні заявки на цей 
проєкт. Ви вдвох розмовляєте про 
те, як найкраще відповісти на заявку, 
зокрема обговорюєте форму та  
суть кожної з ваших відповідей,  
щоб узгодити свої дії.
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3.7. Використання активів  
і ресурсів компанії

3.7.1. Співробітники не можуть 
займатися іншою діяльністю під 
час робочих годин у Компанії, 
а також використовувати або 
дозволяти використовувати 
приміщення, обладнання (включно 
з обчислювальними ресурсами), 
матеріали чи приналежності Компанії 
для своєї особистої зручності або для 
отримання прибутку, за винятком 
випадків, коли це спеціально 
дозволено політикою Компанії.

Приклади використання  
активів і ресурсів Компанії,  
яке необхідно розкривати:

Зважаючи на характер вашої  
роботи, компанія надає вам вантажівку,  
що належить Компанії. Уночі та у вихідні 
дні ви використовуєте вантажівку, що 
належить Компанії, для вашого власного 
бізнесу з благоустрою території.

Щоб заробити додаткові гроші,  
ви починаєте продавати різні товари 

на сайтах інтернет-маркетингу. 
З наближенням свят робота в 
Компанії дещо сповільнюється, 
але ваші продажі в Інтернеті 
зростають. Щоб не відставати від 
попиту, ви починаєте користуватися 
комп’ютером своєї компанії протягом 
кількох годин щодня для роботи над 
своїм Інтернет-маркетингом.

4. Коли та як розкривати 
конфлікти інтересів:
Необхідно розкривати всі фактичні 
або підозрювані конфлікти інтересів. 
Якщо сумніваєтесь – розкривайте.

4.1. Повідомляти про конфлікт 
інтересів необхідно у відділ із питань 
дотримання нормативних вимог 
(ethics@gxo.com) за допомогою 
Форми розкриття конфліктів інтересів 
на нашому веб-сайті з питань етики: 
https://ethics.gxo.com

4.2. Якщо вам стане відома 
інформація, яка свідчить про те, що 
існує або стався конфлікт інтересів 
чи незаконний вчинок Співробітника, 
Члена сім’ї, клієнта, підрядника, 

консультанта або постачальника, що 
впливає на

Компанію, ви повинні розкрити її.

4.3. Конфлікти інтересів підлягають 
постійному перегляду. З цієї причини 
вам слід періодично повторно 
розкривати інформацію, щоб ваше 
поточне керівництво знало про це.

4.4. Багато розкритих видів діяльності 
можуть не викликати значних питань 
щодо конфлікту інтересів. Однак  
у деяких випадках можуть бути 
необхідні коригувальні дії. Вимога 
розкривати обставини має на меті 
інформувати Компанію та водночас 
захищати вас від шкідливих наслідків 
будь-якого подальшого розкриття 
діяльності, зв’язків чи інтересів, що 
можуть становити заборонений 
конфлікт інтересів. Компанія 
поважатиме законні права  
відповідної особи.

4.5. Порушення цієї Політики можуть 
спричинити дисциплінарні заходи аж 
до припинення трудових відносин.

Політика ділової етики
Конфлікти інтересів
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