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PĀRSKATS 
Uzņēmums Cabot Corporation ir apņēmies īstenot savu uzņēmējdarbību godprātīgi un saskaņā ar augstākajiem 
ētikas standartiem. Lai pildītu šo apņemšanos, uzņēmums Cabot ir ieviesis Globālos ētikas un atbilstības standartus 
(turpmāk tekstā — Standarti) un sagaida, ka uzņēmuma piegādātāji rīkosies atbilstoši Standartiem. Standartos ir 
iekļauti tālāk minētie galvenie principi. 
 
 Dāvanas un naudas balvas 

Cabot darbinieki nekad nedrīkst pieprasīt, lūgt vai saņemt personiskas dāvanas, labvēlības apliecinājumus, 
izklaides iespējas vai pakalpojumus no pašreizējiem vai nākotnē paredzamiem piegādātājiem apmaiņā pret 
individuālu labvēlīgu attieksmi attiecībā uz cenām, noteikumiem vai aizdevumiem, konkrētas uzņēmējdarbības 
iespējas nodrošināšanu vai priekšrocību iegūšanu. Nekad nedrīkst dot vai pieņemt skaidru naudu vai tās 
ekvivalentu kā dāvanu. 
 

 Nepiemēroti maksājumi 
Kukuļi, slēptas komisijas maksas, atlīdzības un visi nelikumīgie maksājumi, ko veic pašreizējie vai nākotnē 
paredzamie piegādātāji, ir nepiemēroti un aizliegti visās valstīs, kurās Cabot nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Ir 
stingri aizliegts veikt nepiemērotus maksājumus uzņēmumam Cabot vai tā sadarbības partneriem. 
 

 Nodarbinātības prakse un diskriminācija 
Piegādātājiem ir jānodrošina atbilstība visām vietējām un valsts mēroga darba tiesībām attiecībā uz atlīdzību 
un darba laiku. Cabot augstu vērtē dažādību un ievēro līdzvērtīgu iespēju principu nodarbinātības jomā. Cabot 
nepieļaus, ka tās piegādātājs iesaistās nelikumīgā diskriminācijā nodarbinātības jomā, izmanto bērnu darbu vai 
piespiedu darba praksi. 
 

 Atbildība par vides aizsardzību 
Uzņēmums Cabot ir apņēmies pārvaldīt savu darbību tā, lai tā pilnīgi atbilstu piemērojamajiem tiesību aktiem 
un valdības atļaujām. Mūsu rūpnīcās darbs notiek, nemitīgi rūpējoties par kopienām, kuru teritorijā 
darbojamies, un mēs cenšamies iespējami samazināt savu darbību radīto ietekmi uz vidi. Cabot sagaida, ka arī 
tā piegādātāji rīkojas saskaņā ar šīm vērtībām. 
 

 Drošība 
Cabot ļoti rūpīgi strādā, lai visas mūsu veiktās darbības būtu drošas visam personālam, tostarp būvuzņēmējiem 
un viesiem. Mēs uzskatām, ka visas traumas iespējams novērst, un veltām daudz laika un enerģijas tam, lai 
nodrošinātu, ka neviens necieš. Cabot sagaida, ka tā piegādātāji ieviesīs stingras drošības pārvaldības 
programmas un apņemsies rīkoties saskaņā ar nepārtrauktu uzlabojumu principu attiecībā uz drošību. 
 

 
Cabot patur tiesības pārtraukt darījumu attiecības ar jebkuru pusi, kas pārkāpj iepriekš minētos principus. Standarti 
ir pieejami uzņēmuma Cabot tīmekļa vietnē cabotcorp.com sadaļā “About Cabot –Code of Business Ethics.” 
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