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LỜI NÓI ĐẦU
Sự chính trực, nhất quán, trách nhiệm và trung thực, quy tắc đạo đức kinh
doanh là những giá trị cốt lõi của Tập đoàn Carlsberg. Bộ quy tắc Đạo đức
và Ứng xử này (được gọi là “Bộ Quy tắc”) hỗ trợ cho chiến lược của chúng ta
và giúp chúng ta bảo vệ uy tín là một công ty sản xuất bia có trách nhiệm
trên toàn cầu.

MỤC ĐÍCH
Mục đích của Bộ Quy tắc này để đảm bảo mọi nhân viên và các đối tác kinh
doanh với Tập đoàn Carlsberg có được sự thấu hiểu rõ ràng về các nguyên
tắc và các giá trị đạo đức mà chúng ta muốn duy trì. Bộ Quy tắc này được
thiết kế để khẳng định và thúc đẩy các chuẩn mực ứng xử của chúng ta và
củng cố các hành vi trung thực và đạo đức.
Bộ Quy Tắc không thể bao gồm hết các vấn đề có thể nảy sinh, nhân viên
và các đối tác kinh doanh phải suy xét dựa trên những chuẩn mực chung khi
hành động đại diện cho Tập đoàn. Nhân viên hay đối tác kinh doanh nếu cảm
thấy không chắc chắn về bất kỳ khía cạnh nào của Bộ Quy tắc này hoặc về
tính ứng dụng của nó, hãy liên hệ với Người phụ trách Tuân thủ hoặc tư vấn
pháp lý để được giải thích rõ.

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Bộ Quy tắc này áp dụng toàn cầu cho cấp quản lý, nhân viên chính thức, lao
động hợp đồng của tất cả các công ty trực thuộc quản lý của Carlsberg A/S.
Các tiêu chuẩn của Bộ Quy tắc này cũng cần được thể hiện rõ tại những nơi
mà Tập đoàn Carlsberg tham gia liên doanh với vai trò một cổ đông không
kiểm soát.
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01. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH
CỦA CÔNG TY
Danh tiếng và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Carlsberg phụ thuộc vào
sự hiểu biết và tuân thủ tất cả các quy tắc, quy định và pháp luật hiện hành.
Là một nhân viên, bạn có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc, quy định này. Hơn
thế nữa, bạn cần đọc, hiểu và thực hiện các chính sách, các quy định của Tập
đoàn, tham dự đầy đủ các buổi đào tạo và đặt câu hỏi nếu bạn thấy không
chắc chắn về bất kỳ điều gì trong các điều luật hoặc các chính sách.

02. LUẬT CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CHỐNG HỐI
LỘ
Luật này nghiêm cấm hối lộ và tham nhũng, và được áp dụng ở tất cả các
nước mà Tập đoàn Carlsberg có hoạt động sản xuất kinh doanh. Hành động
bị coi là bất hợp pháp khi đưa, hay hứa hẹn đưa tiền hoặc bất kỳ thứ gì có giá
trị cho một quan chức chính phủ nhằm mục đích giữ lại công việc kinh doanh,
hoặc có được những lợi thế so với đối thủ một cách sai trái. Sự vi phạm này
thường bị coi là phạm tội và có thể dẫn tới bị phạt tiền hoặc phạt tù.
Các điều kiện này áp dụng không phân biệt là hành động do nhân viên trực
tiếp thực hiện hay thông qua bên thứ ba như đại lý, tư vấn hoặc trung gian.
Tập đoàn Carlsberg coi việc hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào đều là không
trung thực, sai trái về đạo đức và không thể chấp nhận. Do đó, các khoản chi
thúc đấy công việc nhìn chung là bị cấm dù nó có thể không vi phạm luật pháp
của nước sở tại. Các khoản thanh toán không có giao dịch, vận chuyển thực
sự với các hóa đơn chính xác cũng bị cấm.
Khi có ý định tặng quà hay chiêu đãi một quan chức chính phủ ở bất kỳ nước
nào, bạn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo luật chống tham nhũng hiện
hành và phù hợp với các thủ tục và các giới hạn của Tập đoàn Carlsberg.
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03. CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT THƯƠNG MẠI
VÀ LUẬT KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU
Liên minh Châu Âu, Liên hợp quốc, Mỹ và một số lượng lớn các nước đã áp
dụng phương thức trừng phạt thương mại cấm giao thương với những cá nhân
và tổ chức ở một số khu vực địa lý nhất định. Phương thức này cũng cấm xuất
khẩu một số thiết bị sản xuất bia nhất định cho một số nước. Việc vi phạm
phương thức trừng phạt này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, trong đó bao
gồm tiền phạt đối với Tập đoàn Carlsberg, tiền phạt và án tù đối với người
quản lý hoặc nhân viên của Tập đoàn, những điều khoản bất lợi cho những
khoản vay của Tập đoàn, và tổn thất uy tín nghiêm trọng.
Để đảm bảo sự tuân thủ với các phương thức trừng phạt thương mại và luật
kiểm soát xuất khẩu, việc kiểm tra của Tập đoàn phải được thực hiện càng
sớm càng tốt để tránh phải tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm trọng với
các cá nhân, hoặc các tổ chức bị trừng phạt. Nếu bạn còn bất kỳ nghi ngờ nào
về tính phù hợp của các biện pháp trừng phạt thương mại và Luật kiểm soát
xuất khẩu, hãy tham khảo ý kiến của Tư vấn pháp lý nước sở tại hoặc bộ phận
Pháp chế của Tập đoàn.

04. LUẬT CẠNH TRANH
Luật Cạnh tranh, còn được gọi là chống độc quyền hoặc Luật chống độc
quyền, cấm các hành vi gây tổn hại đến sự cạnh tranh và người tiêu dùng.
Ví dụ của các hành vi đó là thỏa thuận không cạnh tranh, như ấn định giá,
thị trường hoặc chia sẻ khách hàng và gian lận thầu giữa các công ty, lạm
dụng quyền lực thị trường và không thông báo các giao dịch cần phải được
báo cáo cho cơ quan chống cạnh tranh. Việc vi phạm dẫn đến hình phạt nặng
cho cả hai công ty, khách hàng và mức độ cá nhân bao gồm tiền phạt (lên
đến 10% doanh thu hàng năm trên toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg), bỏ tù
và lan truyền danh tiếng xấu.
Vậy nên, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ luật và các quy định cạnh
tranh liên quan. Nếu bạn còn nghi ngờ liệu có một điều gì đó vi phạm luật
cạnh tranh, hãy liên hệ với tư vấn pháp lý của nước sở tại hoặc Bộ phận
Pháp chế của Tập đoàn.
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05. LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ SỰ RIÊNG TƯ
Việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao quốc tế các thông tin định danh
cá nhân ngày càng được quy định chặt chẽ. Tập đoàn Carlsberg tôn trọng sự
riêng tư của nhân viên, nhà thầu, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng, và
các bên thứ ba có quan hệ kinh doanh. Tập đoàn thực hiện công tác lưu trữ
phù hợp về mặt pháp lý để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân nhạy cảm
không bị tiết lộ ra ngoài.

06. UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
Tập đoàn Carlsberg hiểu rõ về lợi ích của bia và về vai trò của chúng ta trong
việc giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng bia, cho cả cá nhân và xã hội trong
một thể thống nhất. Là một đại sứ thương hiệu của Carlsberg, bạn hãy luôn
luôn khuyến khích thưởng thức bia một cách điều độ trong tất cả những truyền
thông. Đặc biệt là những người quản lý, cần làm gương và phát huy tinh thần
uống có trách nhiệm.
Chúng ta có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt liên quan đến đồ uống có cồn. Bạn
không được đến nơi làm việc trong tình trạng bị ảnh hưởng của chất cồn, và
không được phép lái xe khi sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn. Vi phạm quy
định này, bạn có thể sẽ bị sa thải ngay lập tức. Sử dụng đồ uống có cồn tại
nơi làm việc không được chấp nhận, trừ trường hợp đặc biệt cho phép tại một
sự kiện mà Carlsberg tài trợ hoặc trong một số ít trường hợp do yêu cầu của
công việc. Trong tất cả các trường hợp như vậy, cần có sự đồng ý của quản lý
trực tiếp.
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07. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Xung đột lợi ích xảy ra khi lợi ích cá nhân của bạn - hoặc các lợi ích cá nhân
của bên thứ ba như các nhà cung cấp, người thân hoặc khách hàng - có thể
gây ảnh hưởng đến khả năng hành động một cách khách quan của bạn vì lợi
ích tốt nhất của Tập đoàn Carlsberg. Xung đột lợi ích đôi khi có thể xuất hiện
mà không cần bất kỳ hành động nào từ phía bạn. Do đó, bạn không được tham
gia vào bất kỳ hoạt động nào mà bạn có, hoặc nhận thức được là sẽ có những
lợi ích cá nhân của mình trong đó.
Báo cáo về xung đột lợi ích cũng quan trọng như việc xác định và tránh những
xung đột đó. Bạn phải thông báo cho người quản lý của bạn, bộ phận Nhân sự
hoặc Người phụ trách tuân thủ tại nước bạn về bất kỳ giao dịch hay mối quan
hệ nào có khả năng làm phát sinh xung đột lợi ích.

08. GIAO DỊCH NỘI BỘ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
NỘI BỘ
Thông tin nội bộ là thông tin không được công bố về một công ty niêm yết
trên thị trường chứng khoán (ví dụ Carlsberg A/S) hoặc cổ phiếu và trái phiếu
của công ty đó, mà nếu được công khai, nó có thể gây ảnh hưởng đến giá cổ
phiếu của công ty. Ví dụ, thông tin liên quan đến kết quả tài chính, sáp nhập,
mua lại hoặc thoái vốn, và các thị trường trọng điểm mới, sản phẩm hoặc sự
hợp tác hoặc hủy bỏ được coi là thông tin nội bộ.
Nếu bạn đang sở hữu thông tin nội bộ về Carlsberg A/S hoặc bất kỳ công ty
Carlsberg niêm yết khác, bạn không thể mua/bán, hoặc khuyến khích
mua/bán cổ phiếu của các công ty đó và bạn cũng không thể tiết lộ các thông
tin nội bộ cho bất kỳ ai, trừ khi điều đó thực sự cần thiết để thực hiện công
việc hàng ngày của bạn.

8

Quy định giao dịch nội bộ rất phức tạp và vi phạm có thể là một hành vi phạm
tội hình sự. Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có được phép giao dịch các cổ
phiếu của Carlsberg A/S hoặc bất kỳ công ty niêm yết khác hay không, hoặc
nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các quy định nội bộ nói chung, bạn nên tham
khảo ý kiến Ban Thư kí Tập đoàn Carlsberg hoặc cố vấn pháp lý nước sở tại.

09. BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH TÀI SẢN
CỦA TẬP ĐOÀN
Sự sống còn của Tập đoàn Carlsberg tùy thuộc vào sự bảo vệ và sử dụng đúng
cách tài sản của công ty. Hành động trộm cắp, vô ý thức và lãng phí sẽ gây
ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tài chính của Tập đoàn.
Bạn cần phải tuân thủ quy trình và thủ tục để bảo vệ giá trị tài sản của Tập
đoàn. Giá trị này bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình như quyền
sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị thương hiệu của Tập đoàn, bí quyết và thông
tin mật. Bạn chỉ có thể sử dụng tài sản và các nguồn lực của Tập đoàn để phục
vụ cho mục đích công việc chính đáng chứ không phải cho lợi ích cá nhân của
bạn.

10. THÔNG TIN MẬT VÀ ĐỘC QUYỀN
Thông tin mật và độc quyền bao gồm tất cả những thông tin không được công
bố. Những thông tin này, gồm cả thông tin của bên thứ ba ủy thác cho Tập
đoàn Carlsberg, nếu bị tiết lộ có thể có lợi cho đối thủ cạnh tranh hoặc gây
thiệt hại cho Tập đoàn.
Bạn luôn phải giữ bí mật các thông tin mật và độc quyền mà các công ty của
Tập đoàn Carlsberg, gồm cả các nhà cung cấp, khách hàng của Tập đoàn đã
ủy thác cho bạn. Việc tiết lộ trái phép các thông tin mật và độc quyền bị
nghiêm cấm. Nó có thể gây ra sự thiệt hại về cạnh tranh đối với Tập đoàn
hoặc các nhà cung cấp, các khách hàng của Tập đoàn và có thể làm cho bạn
hoặc Tập đoàn phải chịu một số trách nhiệm pháp lý. Bạn cần có hành động
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phòng ngừa thích hợp để bảo vệ thông tin mật và đảm bảo rằng nó không
được lan truyền trong Tập đoàn, trừ trường hợp cần thiết cho mục đich công
việc. Nhân viên và nhà thầu được yêu cầu tuân thủ các điều khoản bảo mật
này, kể cả sau khi kết thúc hợp đồng với Tập đoàn.
Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến việc tiết lộ các thông tin bí
mật và độc quyền có thích hợp hay không, bạn cần thông báo ngay tới Tổng
Tư vấn pháp lý của Tập đoàn.
Chỉ có Người phát ngôn chính thức hoặc người đại diện được chỉ định có thể
trả lời câu hỏi của các cơ quan truyền thông.

11. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Tập đoàn Carlsberg là một tổ chức công bằng. Những ứng xử tiêu cực của một
nhân viên hoặc một nhóm người, sự ngược đãi hay bất kỳ hình thức quấy rối
nào đều không được dung thứ.
Tập đoàn hiện nay có hơn 40.000 nhân viên đến từ những nền văn hóa rất
khác nhau. Chúng ta tự hào với lực lượng lao động toàn cầu của chúng ta.
Nhân viên được tuyển dụng, phát triển và thăng tiến không phân biệt chủng
tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hoặc các quan điểm khác,
địa vị, quốc tịch, nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh, các tổ chức liên kết,
khuynh hướng giới tính, tình trạng sức khỏe, tuổi tác, khuyết tật hoặc các tính
cách khác biệt.

12. QUÀ TẶNG, BỮA ĂN THẾT ĐÃI VÀ CHIÊU
ĐÃI
Nhân viên được phép trao và nhận quà tặng, bữa ăn thết đãi và chiêu đãi trong
quá trình làm việc để giữ gìn và phát triển mối quan hệ kinh doanh.
Bạn có thể tặng quà không phải là tiền mặt, giá trị nhỏ và nó không làm ảnh
hưởng đến sự cân nhắc hay kỳ vọng về bất kỳ hành động nào của người nhận.
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Bạn không được nhận hoặc cho phép bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhận
quà tặng hoặc những sự ưu ái từ khách hàng, từ nhà cung cấp hoặc từ người đang
thực hiện hoặc đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh với tập đoàn Carlsberg, ngoại
trừ những món quà không có giá trị đáng kể cho một mục đích kinh doanh chính
đáng. Quà tặng có giá trị lớn cần được trả lại ngay lập tức và báo cáo tới quản lý
của bạn. Nếu việc hoàn trả ngay không thể thực hiện được, những món quà này
cần phải đưa tới Người phụ trách tuân thủ sở tại để quyên góp từ thiện hoặc sử
dụng một cách thích hợp theo quy định của Tập đoàn.
Bất cứ hoạt động chiêu đãi kinh doanh nào được đưa ra hoặc chấp nhận bởi người
đang có quan hệ công việc với Carlsberg, cần phải được giới hạn trong phạm vi
chiêu đãi không thường xuyên, phù hợp và hướng tới mục đích kinh doanh hợp
pháp và không bao giờ dựa trên nền tảng các hành động qua lại, hoặc thỏa hiệp
làm ảnh hưởng tới khả năng ra quyết định kinh doanh một cách khách quan và
công bằng của bạn.
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13. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ TỪ THIỆN
Như phần lớn các công ty khác, công việc kinh doanh của chúng ta đòi hỏi
phải có mối quan hệ với chính phủ. Tuy nhiên, nếu bạn với tư cách cá nhân
tham gia vào các hoạt động chính trị, bạn không được phát ngôn, hoặc đóng
góp tài chính cho các tổ chức chính trị thay mặt cho Carlsberg. Việc quyên góp
từ thiện được khuyển khích nhưng phải được thực hiện một cách minh bạch
và chuyên nghiệp.

14. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA SỔ SÁCH, VĂN BẢN
LƯU TRỮ VÀ CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC CÔNG KHAI
Tính chính xác trong sổ sách, văn bản lưu trữ, hồ sơ của Tập đoàn được công
khai hoặc gửi tới các cơ quan của Chính phủ là hết sức cần thiết đối với mỗi
công ty để đáp ứng những nghĩa vụ về pháp lý. Ngoài những quy định của
nước sở tại, các hồ sơ của Carlsberg A/S, là một công ty được niêm yết, phải
tuân thủ những yêu cầu của thị trường chứng khoán. Những văn bản lưu trữ
của Tập đoàn là cơ sở cho các báo cáo và tuyên bố được đăng tải công khai,
gửi tới các nhà đầu tư và các cơ quan Chính phủ, đồng thời hướng dẫn các
quyết định kinh doanh và kế hoạch chiến lược của Tập đoàn. Do đó, chúng ta
nhất thiết phải đảm bảo sổ sách, văn bản lưu trữ và các báo cáo công khai
đầy đủ, công bằng, chính xác và đúng lúc. Bạn phải báo cáo trung thực tất cả
các hoạt động kinh doanh và duy trì lưu trữ chính xác. Bạn không được cố ý
làm giả, hay báo cáo sai cho bộ phận kế toán, kiểm toán, bộ phận kiểm tra,
kiểm soát Báo cáo tài chính của Tập đoàn hoặc bộ phận chuẩn bị, lưu trữ tài
liệu, làm báo cáo cho các cơ quan quản lý của nhà nước.
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BÁO CÁO VI PHẠM BỘ QUY TẮC VÀ CHỐNG
TRẢ THÙ
Bạn có trách nhiệm đưa ra câu hỏi, tìm kiếm hướng dẫn, báo cáo các hành
động nghi ngờ có vi phạm và bày tỏ những quan tâm, băn khoăn liên quan
đến tuân thủ Bộ Quy tắc này. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ nhân viên,
hoặc đại diện nào của Tập đoàn Carlsberg đã hoặc đang có hành vi ứng xử
vi phạm Luật hoặc Bộ Quy tắc này, bạn nên báo cáo tới quản lý của bạn hoặc
Người phụ trách Tuân thủ. Bất kỳ người quản lý nào nhận được thông báo vi
phạm Bộ Quy tắc này phải ngay lập tức thông báo cho Người phụ trách Tuân
thủ và không được tự ý điều tra.

Bạn có thể báo cáo vi phạm theo hình thức ẩn danh bằng cách liên hệ với
Người phụ trách tuân thủ hoặc gửi báo cáo qua hệ thống Cảnh báo vi phạm
“Hãy lên tiếng”. Tập đoàn Carlsberg nghiêm cấm các hành động trả thù
chống lại những nhân viên đã báo cáo vi phạm với mục đích tốt hoặc hợp tác
trong quá trình điều tra các hành vi sai trái. Người quản lý không được sa
thải, giáng chức, đình chỉ, đe dọa, quấy rối hoặc có bất kỳ hình thức phân
biệt đối xử nào với người nhân viên, vì mục đích tốt, đã báo cáo các hành vi
nghi ngờ có vi phạm.
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KHÔNG TUÂN THỦ BỘ QUY TẮC
Việc không tuân thủ Bộ Quy tắc này sẽ được xem xét theo quy định và pháp
luật của nước sở tại, có thể dẫn đến những hình thức xử lý kỷ luật, bao gồm
nhưng không giới hạn với các hình thức như khiển trách hoặc cảnh cáo, thử
thách hoặc tạm đình chỉ công việc không hưởng lương, cách chức, trừ lương
và sa thải. Tập đoàn Carlsberg cũng có thể yêu cầu đưa các hành vi vi phạm
Bộ Quy tắc này cho các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra hoặc truy tố.
Bất kỳ người quản lý nào chỉ đạo, phê duyệt hoặc bỏ qua hành vi vi phạm
Bộ Quy tắc này, hoặc những người có nhận thức về những hành vi vi phạm
đó mà không báo cáo ngay, cũng sẽ bị xử lý kỷ luật với các hình thức bao
gồm cả sa thải. Quản lý sẽ không bị phạt nếu vì tuân thủ Bộ Quy tắc này mà
gây ra tổn thất kinh doanh.

PHỔ BIẾN VÀ SỬA ĐỔI
Bộ Quy tắc này sẽ được gửi tới tất cả các nhân viên mới, nhân viên hợp đồng
và giám đốc của tất cả các đơn vị trực thuộc Carlsberg A/S từ khi họ bắt đầu
công việc hoặc mối quan hệ khác với công ty, mỗi nhân viên, nhân viên hợp
đồng và các giám đốc phải xác nhận rằng họ đã nhận được, đã đọc và đã
hiểu Bộ Qui tắc và đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Bộ Quy tắc.

Tập đoàn Carlsberg bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Bộ Quy tắc này
vào bất cứ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì. Nội dung của Bộ Quy tắc này
được đăng tải trên trang mạng nội bộ của Carlsberg.

TIẾN TRÌNH SỬA ĐỔI
Bộ Quy tắc này phải được xem xét và phê duyệt ít nhất ba năm một lần và
có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào với sự cho phép của Ban Điều hành. Trong
trường hợp có bất kỳ sự khác nhau nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch tài
liệu này, bản tiếng Anh sẽ được lựa chọn áp dụng.
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