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Soneparin tapa harjoittaa liiketoimintaa 
ja asioida sekä työntekijöidensä että 
liikekumppaneidensa kanssa perustuu 
vahvoihin perusarvoihin, kuten 
kunnioitukseen ja rehellisyyteen. 
 
Nämä perusarvot yhdessä Soneparin 
filosofian kanssa ovat aina ohjanneet 
Soneparin toimintaperiaatteita ja 
sisältyvät myös hallintosääntöihin, jotka 
lakien ja asetusten noudattamisen 
lisäksi painottavat rehellistä toimintaa ja 
erityisesti sitä, että epäselvissä 
tapauksissa jokaisen on varmistettava 
toimiensa soveltuvuus, 
sääntöjenmukaisuus ja hyväksyttävyys. 
 
Nämä Soneparin ja sen 
osakkuusyhtiöiden toimintaperiaatteet 
täydentävät nykyisiä käytäntöjä ja 
korostavat entisestään sitä, mitä 
rehellisyys meiltä jokaiselta edellyttää 
sääntöjen noudattamista koskevien 
määräysten lisääntyessä. Nämä 
toimintaperiaatteet perustuvat myös 
nykyisiin sääntöihin ja hallinto-ohjeisiin, 
jotka ovat jo voimassa. 
 
Muiden tässä asiakirjassa mainittujen 
sitoumusten lisäksi myös sääntöjen 
noudattamista koskevat ohjeet 
(”ohjeet”) ovat erottamaton osa näitä 
toimintaperiaatteita. Näitä liitteenä 
olevia aiheittain eriteltyjä ohjeita 
päivitetään sitä mukaa, kun uusia 
haasteita ilmenee ja Soneparia 
koskevat määräykset muuttuvat. Mikäli 
näiden toimintaperiaatteiden ja 
paikallisten periaatteiden välillä on 
eroja, tiukempia sääntöjä noudatetaan. 
 
 

 Sitoudumme noudattamaan 
 

• kaikkia Soneparia koskevia 
sovellettavia lakeja, määräyksiä 
ja sisäisiä sääntöjä 

 
• kunkin maan sovellettavia 

lakeja, jotka koskevat kilpailua, 
korruptiota ja vaikutusvallan 
väärinkäyttöä, sekä tuonti- ja 
vientirajoituksia 

 
• asianmukaisia 

kirjanpitosääntöjä, mukaan 
lukien vuosittaiset 
tilintarkastukset ja 
nollatoleranssi petosten suhteen 

 
• lakeja ja määräyksiä, jotka 

edellyttävät 
seurantasuunnitelman käyttöä 
vakavien ihmisoikeus- ja 
perusvapausrikkomusten sekä 
ihmisten ja ympäristön 
hyvinvointia ja turvallisuutta 
koskevien rikkomusten 
tunnistamiseksi ja niihin liittyvien 
riskien ehkäisemiseksi. 

 
 

Toimintaperiaatteet koskevat 
työntekijöitä kaikissa maissa, joissa 
Soneparilla on liiketoimintaa. Kaikkien 
työntekijöiden on kunnioitettava näitä 
toimintaperiaatteita ja noudatettava 
niitä päivittäisissä liiketoimissaan. 
 

 



  

 
 
 
 
Mikäli toimintaperiaatteita on 
todistetusti rikottu, rikkomukseen 
syyllistyneeseen työntekijään saatetaan 
kohdistaa kurinpidollisia toimenpiteitä. 
Näiden toimenpiteiden on oltava 
paikallisten lakien mukaisia. 
 
 
 

Mikäli käytössä olevia menetelmiä 
koskevia kysymyksiä tai 
toimintaperiaatteiden noudattamiseen 
liittyviä riskejä ilmenee, työntekijän on 
otettava yhteyttä lähimpään 
esimieheensä tai lakiosastoon, 
valvonnasta vastaavaan tahoon, 
sisäiseen valvontaan, 
tilintarkastustiimiin tai 
henkilöstöhallintoon.  
 

  
 
 
Ilmoitusmenettelyn käyttöönotto.  
 
Työntekijään, joka ilmoittaa 
rikkomuksesta hyvässä uskossa ja 
vilpittömin mielin, ei saa kohdistaa 
mitään rangaistus-, syrjintä- tai 
kurinpitotoimenpiteitä.  

 
 
 

Marie-Christine Coisne-Roquette 
Toimitusjohtaja, Sonepar SAS 

 
 
 
 
 
  

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Soneparin valvonnasta vastaavaan 
toimihenkilöön Paul Trudeliin osoitteessa : chiefcomplianceofficer@sonepar.com 



 

 

25 rue d’Astorg 
75008 Paris – France 
Tél. : +33 (0)1 58 44 13 12 
 
www.sonepar.com 

Päivitetty joulukuussa 2017 


	Marie-Christine Coisne-Roquette

