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Për të gjithë punonjësit e KBR, Inc.
dhe të Filialeve të saj:
KBR-ja ka ndërtuar një trashëgimi të pasur mbi themelet e integritetit. Si President
dhe Drejtor Ekzekutiv i KBR-së, jam i përkushtuar ndaj kryerjes së biznesit në
mënyrë të sigurt brenda ligjeve dhe me ndershmëri e integritet – dhe se çdo drejtor,
zyrtar, punonjës, kontraktor dhe agjent i KBR-së të bëjë të njëjtën gjë. Nuk ka asnjë
alternativë tjetër.
Kodi i Kryerjes së Biznesit të KBR-së (KKB) është për të gjithë në KBR – për çdo
drejtor, zyrtar, punonjës dhe agjent. Ai përcakton një set të përbashkët standardesh
etike dhe parimesh ligjore që pritet nga ne të gjithë që të shfaqim në marrëdhëniet
me klientët, komunitetet dhe njëri-tjetrin. KKB-ja është krijuar që t’ju ndihmojë të
aplikoni praktikat ligjore dhe etike në jetën tuaj të përditshme dhe gjithashtu t’ju
ndihmojë të zbatoni ligjin.
Etika është një pjesë vitale e përkatësisë së KBR-së si kompani. Parimet tona etike
demonstrojnë angazhimin tonë për të siguruar përmbushjen e misionit tonë me
integritet. Parimet tona përfshihen në KKB, e cila përbëhet nga politikat që lidhen me
standardet e etikës dhe ato ligjore të sjelljes që duhet ndjekur nga të gjithë gjatë kryerjes së biznesit.
Megjithëse Kodi është hartuar që t’u drejtohet çështjeve etike dhe ligjore të fushave të ndryshme, mund të ekzistojnë raste
ku ju lindin pyetje në lidhje me një situatë të caktuar. Nëse ndodh një gjë e tillë, duhet të kontaktoni me Linjën Telefonike të
Etikës, Drejtorin e Kryerjes së Biznesit ose një këshillues tjetër ligjor brenda Departamentit Ligjor të KBR-së.
Ne do të vazhdojmë që përmes pajtueshmërisë me ligjin, të ofrojmë marrëdhënie që evidentojnë paanësinë dhe integritetin
duke u angazhuar ndaj sigurisë, cilësisë dhe realizimit. Pres mbështetjen tuaj të vazhdueshme të çiltër të këtyre vlerave
dhe parimeve të kompanisë sonë ndërsa ecim përpara.

Stuart Bradie
President dhe Drejtor Ekzekutiv
KBR, Inc.
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Kodi i Kryerjes së Biznesit të KBR-së
Bordi Drejtues i KBR-së e ka miratuar këtë Kod të Kryerjes së Biznesit („Kodi“) për të përcaktuar një set të përbashkët
standardesh etike dhe parimesh ligjore që Kompania pret nga secili Punonjës1 që të shfaqë në marrëdhëniet me klientët,
komunitetet dhe njëri-tjetrin. Kompania pret gjithashtu që palët e treta që punojnë për llogari të Kompanisë t’u përmbahen
këtyre standardeve etike.
Kompania nuk do të neglizhojë asnjë veprim të paligjshëm ose joetik.
Kompania do të kryejë biznesin e saj në pajtim me të gjithë ligjet e zbatueshme dhe në përputhje me standardet etike.
Në disa situata ligjet e zbatueshme të Shteteve të Bashkuara mund të bien në kundërshtim me ligjet e zbatueshme të një
vendi tjetër. Në raste të tilla, Kompania do të përpiqet ta zgjidhë një konflikt të tillë duke ndjekur udhëzimet e Departamentit
të saj Ligjor. Atje ku një konflikt i tillë nuk mund të zgjidhet, do të zbatohen Ligjet e zbatueshme të Shteteve të Bashkuara
dhe Kompania do të veprojë në përputhje me to.
Është përgjegjësia personale e çdo Punonjësi për të zbatuar standardet dhe kufizimet e zbatueshme të detyrave dhe
përgjegjësive që i janë caktuar atij ose asaj, pavarësisht nëse janë të vendosura nga ligjet e zbatueshme ose nga Kodi i
Kryerjes së Biznesit. Çdo Punonjës duhet të shmangë çdo aktivitet që do ta përfshinte Kompaninë në praktika që nuk janë
në pajtim me Kodin e Kryerjes së Biznesit. Çdo Punonjës që nuk zbaton këto standarde dhe kufizime, vepron jashtë sferës
së punësimit, të përgjegjësive ose të agjencisë të tij ose të saj.
Përtej pajtueshmërisë ligjore, të gjithë Punonjësit pritet të respektojnë standardet e larta të etikës së biznesit dhe të
etikës personale në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive të tyre të ngarkuara. Kjo kërkon praktikën e trajtimit të drejtë,
të ndershëm dhe me integritet nga Punonjësit në çdo aspekt të trajtimit të Punonjësve të Kompanisë, publikut, komunitetit
të biznesit, aksionerëve, klientëve, furnitorëve, konkurrentëve dhe autoriteteve qeveritare dhe rregullatore. Punonjësit,
kur veprojnë për llogari të Kompanisë, nuk duhet të shfrytëzojnë në mënyrë të padrejtë përmes manipulimit, fshehjes,
abuzimit me informacionin e privilegjuar, shtrembërimit të fakteve materiale ose praktikave të tjera të trajtimit të padrejtë.
Punonjësit kanë përgjegjësinë të lexojnë, kuptojnë dhe veprojnë në pajtim me Kodin e Kryerjes së Biznesit dhe të marrin
pjesë në çdo trajnim të kërkuar nga Kompania në lidhje me Kodin e Kryerjes së Biznesit.
Çdo Punonjës që komprometon ose shkel dispozitat e Kodit të Kryerjes së Biznesit, mund t’u nënshtrohet masave
disiplinore, duke përfshirë pushimin nga puna dhe, nëse është e zbatueshme, ndjekjen penale ose civile.
Shembuj të sjelljes që mund të rezultojnë në masa disiplinore përfshijnë shkelje të politikës së Kodit të Kryerjes së Biznesit,
kërkesat ndaj të tjerëve që të shkelin politikën e Kodit të Kryerjes së Biznesit ose mosnjoftimin e menjëhershëm të një
shkeljeje të ditur ose të dyshuar të politikës së Kodit të Kryerjes së Biznesit.
Kur kanë dyshime në lidhje me përshtatshmërinë e një veprimi të caktuar, Punonjësit inkurajohen të kontaktojnë me Linjën
Telefonike të Etikës ose një pjesëtar të Departamentit Ligjor.

Ky Kod i Kryerjes së Biznesit u aplikohet të gjitha operacioneve të KBR-së dhe entiteteve të grupit në shkallë globale. Termi „Punonjësit“ që përdoret këtu, duhet të
lexohet për të përfshirë të gjithë zyrtarët dhe punonjësit, si edhe personelin e agjencive dhe anëtarët e Bordit Drejtues të KBR, Inc.
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Përgjegjësitë tuaja si Punonjës:
• Të veproni me ndershmëri dhe në mënyrë etike në të gjitha marrëdhëniet e biznesit
• Të jeni në pajtim me ligjin dhe Kodin, si edhe me politikat dhe procedurat e biznesit të KBR-së
• Të raportoni menjëherë pranë menaxherit tuaj, Departamentit të Kodit të Kryerjes së Biznesit ose në faqen
www.kbr.ethicspoint.com çdo shkelje të dyshuar ose ekzistuese të Kodit.
• Të kërkoni udhëzime nga menaxheri juaj ose Departamenti Ligjor kur përballeni me një sfidë etike ose ligjore
• Të jeni të përgjegjshëm për zbatimin e ligjit dhe të Kodit

Përgjegjësitë tuaja si Epror:
Si epror apo menaxher i Punonjësve, përgjegjësitë tuaja në lidhje me Kodin janë:
• Të jeni model për sjelljen etike
• Të inkurajoni komunikimin e hapur me Punonjësit dhe t’u jepni udhëzime dhe përshtypje atyre në përgjigje
të pyetjeve dhe shqetësimeve që kanë
• Të dini se kur duhet të raportoni shkeljet, të përshkallëzoni çështjet ose të kërkoni ndihmë nga ekspertët
e kompanisë
• Të siguroheni që asnjë Punonjës të mos diskriminohet për raportimin e shkeljeve të dyshimta ose të mundshme
të Kodit të Kryerjes së Biznesit apo ligjit në fuqi

Përgjegjshmëria Sociale e Korporatës
KBR njeh se për të pasur sukses në strategjinë tonë për rritje të vazhduar, si dhe për të siguruar një vlerë më të madhe
afatgjatë ndaj aksionerëve, ne duhet të ndërtojmë një kompani filozofia e të cilës bazohet në ekologjinë dhe ekuilibron
prosperitetin ekonomik, administrimin mjedisor dhe përgjegjshmërinë sociale.
KBR kontribuon me zgjidhje ekologjike për projektet e ndërmarra për llogari të klientëve tanë, duke përforcuar politikat
dhe angazhimet e tyre me sistemet, teknologjitë dhe kulturën e organizatës së KBR-së dhe personelit të saj.
KBR vlerëson çështjet ekonomike, mjedisore dhe sociale në proceset e saj vendimmarrëse dhe në sistemet e menaxhimit
që drejtojnë aktivitetet tona.
KBR implementon strategji ekologjike për të drejtuar administrimin dhe menaxhimin e punonjësve tanë; marrëdhëniet tona
të biznesit dhe ato sociale; strukturat dhe komunitetet ku jetojmë dhe punojmë; infrastrukturën dhe materialet tona; si edhe
prosperitetin tonë ekonomik. Këto strategji përfshijnë dizajnin ekologjik, prokurimet, ndërtimin, teknologjitë, diversitetin
e furnitorëve dhe punonjësve, përmbajtjen lokale, të drejtat e njeriut, antikorrupsionin, trajnimin, parandalimin e ndotjes,
shëndetin dhe sigurinë, bamirësitë dhe punën vullnetare.
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SHËNDETI, SIGURIA, SIGURIMI DHE MJEDISI
Kompania do të veprojë në pajtim me të gjitha ligjet e zbatueshme dhe standardet përkatëse të praktikës së industrisë në
lidhje me mbrojtjen e shëndetit, sigurinë dhe sigurimin e Punonjësve të saj në vendin e punës dhe të personave të tjerë të
prekur nga aktivitetet e biznesit të saj dhe parandalimin e ndotjes mjedisore. Mbrojtja e shëndetit, sigurisë, sigurimit dhe
parandalimi i ndotjes së mjedisit është një qëllim kryesor i Kompanisë, dhe administrata e Kompanisë do të ndërmarrë
masa të tilla, siç është e arsyeshme dhe e nevojshme për të arritur këtë qëllim.
Kompania vazhdimisht do të vlerësojë aspektet e Shëndetit, Sigurisë, Sigurimit dhe Mjedisit („SSSM“) të produkteve
dhe shërbimeve të saj. Qëllimi është zhvillimi dhe sigurimi i produkteve dhe i shërbimeve që nuk kanë ndikim mjedisor të
papërshtatshëm dhe që janë të sigurta në përdorimin e synuar të tyre, të efektshme në konsumin e tyre të energjisë dhe
të burimeve natyrore dhe që mund të riciklohen, ripërdoren ose eliminohen në mënyrë të sigurt.
Të gjithë Punonjësit do t’i kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre në mënyrë të pajtueshme me arritjen e këtyre
objektivave.
Kompania beson se administrimi i efektshëm i SSSM-së është një biznes i mirë. Ne pranojmë se një mjedis i sigurt dhe një
forcë punonjëse e motivuar ndihmojnë në rritjen e produktivitetit dhe, si rezultat, të suksesit të biznesit. Duke pasur këtë
në konsideratë, KBR-ja është angazhuar në nismën „Zero dëme“ e cila përfshin tre komponentë dinamikë: „Zero dëme“,
„24/7“ dhe „Kurajë për t’u kujdesur“.

Tregohuni të
përgjegjshëm!
Të gjithë punonjësit duhet:
99
Të zhvillojnë praktikat e mira të sigurisë;
99
Të përmirësojnë performancën e sigurisë në zonën e tyre;
99
Të ndihmojnë në identifikimin e faktorëve të përbashkët
dhe shkaqeve të incidenteve, si dhe

99
Të parandalojnë incidentet

We Deliver

3

MUNDËSITË E BARABARTA TË PUNËSIMIT DHE NGACMIMET
Në politikat e saj të punësimit dhe ngritjes në pozitë, Kompania është e angazhuar ndaj sigurimit të mundësive të barabarta
për të gjithë individët e kualifikuar. Kompania do të përpiqet të krijojë një forcë pune që është një pasqyrim i popullsisë së
shumëllojshme të komuniteteve në të cilat ajo funksionon.
Kompania, në të gjitha funksionimet dhe praktikat e punësimit të saj, do të veprojë në pajtim me ligjin e zbatueshëm që
drejton mundësitë për punësim të barabartë, për t’u siguruar se nuk ekziston asnjë diskriminim i paligjshëm ndaj ndonjë
Punonjësi ose kandidati. Kompania synon t’u sigurojë Punonjësve një mjedis pune pa diskriminim, ngacmim, frikësim
ose shtrëngim që ka lidhje në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me racën, ngjyrën, fenë, aftësitë e kufizuara,
gjininë, orientimin seksual dhe identitetin ose shprehjen gjinore, moshën, prejardhjen kombëtare, statusin e veteranit ose
informacionin gjenetik.
Një Punonjës që beson se ai ose ajo është diskriminuar ose është duke u diskriminuar, ose që beson se ai ose ajo ka parë
një diskriminim, dhe që e raporton çështjen në përputhje me këtë Politikë, nuk do të diskriminohet ose trajtohet negativisht
për shkak të raportimit.
Kompania beson se të gjithë Punonjësit duhet të trajtohen me dinjitet dhe respekt.
Është politika e Kompanisë që të sigurojë një mjedis pune pa ngacmime. Kompania ndalon të gjitha format e ngacmimit të
Punonjësve të saj nga Punonjësit e tjerë, përfshirë përgjegjësit ose anëtarët e tjerë të menaxhimit.
Është përgjegjësia e çdo Punonjësi të bashkëpunojë në arritjen e këtij qëllimi. Ngacmimi konsiderohet një veprim i rëndë
sjelljeje të pahijshme dhe mund ta nënshtrojë një Punonjës ndaj masave disiplinore, përfshirë shkarkimin e menjëhershëm.
Siç përdoret në këtë Politikë, termi „ngacmim“ përfshin ngacmimin seksual, racor, etnik dhe forma të tjera të ngacmimit,
përfshirë ngacmimin për shkak të aftësisë së kufizuar.
Të gjitha ankesat do të hetohen menjëherë dhe në fshehtësi. Kompania ndalon imponimin e pasojave negative ndaj
Punonjësve si rezultat i njoftimit të ndonjë veprimi ngacmimi, duke përfshirë ngacmimin seksual.

Çfarë aplikimi
ka kjo për mua?

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

Çfarë duhet të bëj nëse besoj se po
ngacmohem?

Përgjigje: Së pari, shqyrtoni mundësinë që t’i thoni palës
ngacmuese se ju jeni në kundërshtim me këtë
sjellje. Megjithatë, nëse nuk ndiheni komodë
që të përballeni me palën ngacmuese (ose nëse
sjellja vazhdon) duhet të njoftoni eprorin tuaj
të drejtpërdrejtë. Nëse ndiheni më komodë që
ta diskutoni çështjen me dikë përveç eprorit
tuaj të drejtpërdrejtë, ose nëse eprori juaj i
drejtpërdrejtë nuk ka marrë masat e duhura për
të zgjidhur problemin, duhet të kontaktoni dikë
tjetër në Departamentin e Burimeve Njerëzore
ose në Departamentin Ligjor. Të gjitha ankesat
e tilla do të hetohen menjëherë dhe në
fshehtësi.
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KONFLIKTET E INTERESIT
Të gjithë Punonjësit kanë një detyrë ndaj Kompanisë që të çojnë përpara interesat legjitime të Kompanisë. Kompania është
e shqetësuar kur bizneset e jashtme ose interesat personale apo marrëdhënie të tjera të Punonjësve të saj mund të jenë
në konflikt ose mund të ndërhyjnë në interesat e Kompanisë. Kompania ndalon konfliktet e interesit në rast se nuk janë
miratuar specifikisht nga Drejtori Ekzekutiv ose personi i emëruar prej tij.

Konfliktet e mundshme të interesit
Ekzistojnë shumë mënyra se si mund të lindin konfliktet e interesit, duke përfshirë Punonjësit:
1. Që shërbejnë si drejtorë apo konsulentë të një entiteti jashtë KBR-së;
2. Që mbajnë investime të caktuara ose kanë interes financiar në një konkurrues ekzistues ose të mundshëm,
klient apo furnitor; ose
3. Që kanë një punë të dytë që është në konflikt me interesat e Kompanisë ose ndikon negativisht në aftësinë
e Punonjësit që të përmbushë përgjegjësitë e tij/saj ndaj Kompanisë.
Edhe vendet e punës dhe përkatësitë e anëtarëve të rrethit të ngushtë familjar mund të krijojnë konflikte interesi
ekzistuese, të dukshme ose të mundshme.
Kompania pret dhe kërkon nga Punonjësit që të jenë të ndershëm dhe etikë në trajtimin e konflikteve të interesit
ekzistuese, të dukshme ose të mundshme. Nëse ndonjë Punonjës ka një konflikt të mundshëm interesi, situata duhet
të bëhet e ditur menjëherë dhe plotësisht nga Punonjësi te menaxheri ose eprori i tij/saj, nga i cili më pas kërkohet që
të kërkojë miratimin e Drejtorit Ekzekutiv ose të personit të emëruar nga ai/ajo. Nëse një anëtar i Bordit Drejtues ose
Drejtori Ekzekutiv ka një konflikt të mundshëm interesi, situata duhet t’i bëhet e ditur menjëherë dhe plotësisht Komitetit
të Auditimit të Kompanisë.
Punonjësve të caktuar që mund të drejtojnë ose influencojnë përdorimin ose dhënien e shumave të konsiderueshme
të fondeve ose të aseteve të tjera të kompanisë, u kërkohet të paraqesin një deklaratë të përvitshme të pajtueshmërisë
në lidhje me ndonjë konflikt interesi ekzistues, të dukshëm ose të mundshëm.

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

Xhoni punon si inxhinier dhe po bën rezervime për një aktivitet seminar për ekipin e tij. Vëllai i Xhonit është
pronari i një hoteli që mund të shërbejë si vend mikpritjeje për këtë aktivitet. A mund të nënshkruajë Xhoni
kontratë me hotelin e vëllait të tij?

Përgjigje: Jo, sepse kjo do të krijonte një konflikt interesi. Xhoni nuk mund të bëjë gjë për të ndikuar te Kompania që
të përdorë biznesin e vëllait të tij, por mund ta prezantojë vëllanë te departamenti që është përgjegjës për
Udhëtimet dhe Planifikimin e Aktiviteteve nëse u bën të ditur lidhjen familjare me të.
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KONTROLLET E LLOGARIVE TË BRENDSHME
Kompania do të mbajë një sistem të kontrolleve të llogarive të brendshme, i cili është i mjaftueshëm për të dhënë një siguri
të arsyeshme në lidhje me besueshmërinë e raportimit financiar dhe përgatitjen e deklaratave financiare për qëllime të
jashtme, në përputhje me parimet e llogaritjes të pranuara gjerësisht ose ndonjë kriter tjetër të zbatueshëm për deklarata
të tilla, dhe që përfshin ato politika dhe procedura të cilat:
• I përkasin mirëmbajtjes së regjistrimeve që pasqyrojnë saktë dhe drejt, me hollësi të arsyeshme, operacionet dhe
shitjet e aseteve të Kompanisë;
• Japin siguri të arsyeshme se operacionet janë kryer në përputhje me autorizimin e përgjithshëm ose të posaçëm
nga menaxhimi; dhe
• Japin siguri të arsyeshme në lidhje me parandalimin ose zbulimin në kohë të blerjes, përdorimit ose shitjes së
paautorizuar të aseteve të Kompanisë.
Asnjë operacion nuk do të regjistrohet në llogaritë e Kompanisë nëse nuk është brenda sferës së politikave dhe
procedurave me shkrim, ose nuk është miratuar posaçërisht dhe zyrtarisht nga një Punonjës i përshtatshëm dhe i caktuar.
Një miratim i tillë kërkon përcaktimin se operacioni: (i) është autorizuar në përputhje me këtë Politikë të Korporatës dhe
(ii) mbështetet nga prova të dokumentacionit për të verifikuar vlefshmërinë e operacionit.
Të gjitha operacionet e kryera nga Kompania do të regjistrohen në llogaritë e Kompanisë, në përputhje me procedurat
standarde normale. Regjistrat e llogarisë do të ruhen me një nivel të arsyeshëm të hollësive, në mënyrë që:
• Të pasqyrojnë saktë dhe drejt operacionet dhe shitjet e aseteve të Kompanisë;
• Të jenë në pajtim me kërkesat rregullatore të zbatueshme, përfshirë Ligjin mbi Praktikat e e Huaja të Korrupsionit
(LPHK) të SH.B.A.-së dhe kërkesat ligjore të tjera; dhe
• Të përpunohen në një mënyrë që do të lejojë përgatitjen në kohë të deklaratave, raporteve dhe të dhënave
financiare, me qëllime të raportimit të brendshëm, publik dhe rregullator.
Zbatimi dhe ruajtja e kontrolleve, procedurave dhe regjistrave të llogarive të brendshme, që janë të përshtatshme në të
gjitha aspektet për të plotësuar kërkesat e kësaj Politike të Korporatës, do të jenë përgjegjësia kryesore e Drejtorit të
Kontabilitetit. Përveç kësaj, Drejtori Ekzekutiv dhe Drejtori Financiar janë përgjegjës për sigurimin e pajtimit me të gjitha
aspektet e Paragrafëve 302 dhe 404 të Ligjit Sarbanes-Oxley, i cili kërkon që administrata të vlerësojë dhe të raportojë në
lidhje me efikasitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm të Kompanisë, në lidhje me raportimin financiar në intervale të
përcaktuara. Drejtori Financiar dhe Këshilltari i Përgjithshëm janë përgjegjës për sigurimin e pajtueshmërisë me Ligjin e
Praktikave të Huaja të Korrupsionit, duke përfshirë kërkesën e tij që Kompania të ruajë një sistem të fortë të kontrolleve
të brendshme.

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

Hoseja, një koleg i Piterit, i kërkon Piterit që të regjistrojë një operacion në sistemin e kontabilitetit.
Piteri ka pyetje në lidhje me vlefshmërinë e operacionit të cilave Hoseja nuk mund t’u jepte përgjigje.
Çfarë duhet të bëjë Piteri?

Përgjigje: Piteri duhet të sjellë shqetësimet e tij para menaxherit dhe të sigurohet që në regjistrat e Kompanisë
të regjistrohen vetëm informacione të vlefshme dhe të sakta.

6

RYSHFETI DHE KORRUPSIONI
Punonjësit dhe palët e treta që veprojnë për llogari të KBR-së e kanë të ndaluar të kryejnë, ofrojnë, autorizojnë apo
premtojnë kryerjen e Pagesave të Papërshtatshme. Termi „Pagesa të Papërshtatshme“ përdoret për të përshkruar një
sferë të gjerë pagesash të paligjshme të parave ose çdo gjëje me vlerë, që janë zakonisht të natyrës së mitës, ryshfeteve
ose pagesa të haraçit, të bëra në mënyrë që ndikojnë në mënyrë të favorshme në një vendim që prek biznesin e kompanisë
ose për përfitimin personal të një individi. Këto lloje pagesash janë të paligjshme, joetike dhe ndalohen nga ky Kod i
Kryerjes
së Biznesit.
Kompania ndalon të gjithë Punonjësit dhe palët e treta që veprojnë për llogari të KBR-së, që të paguajnë, ofrojnë,
premtojnë ose autorizojnë ndonjë mitë, ryshfet, pagesë haraçi ose pagesa të tjera të ngjashme, të paligjshme të parave
ose çfarëdo gjëje me vlerë, për një zyrtar publik ose punonjës qeveritar, partie politike ose zyrtari partie, kandidati për
funksion publik ose punonjësve të një organizate ndërkombëtare publike në cilindo vend.
Të gjitha operacionet duhet të kryhen, dhe aksesi te asetet lejohet, vetëm në përputhje me autorizimin e menaxhimit.
Punonjësve u ndalohet gjithashtu të marrin, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, nga palë të treta Pagesa të
Papërshtatshme ose çfarëdo gjëje me vlerë të konsiderueshme në lidhje me një operacion që kryhet nga Kompania.
Kompanisë, Punonjësve dhe palëve të treta që veprojnë për llogari të saj, u ndalohet të bëjnë pagesa „lehtësuese“
ose përshpejtuese për një zyrtar ose punonjës qeveritar, qëllimi i të cilave është të shpejtojnë ose të sigurojnë kryerjen
e veprimeve rutinë qeveritare josubjektive nga një zyrtar i tillë.
Në rrethana shumë të rralla, një Punonjës mund ta konsiderojë të nevojshme që të bëjë një pagesë një zyrtari ose
punonjësi qeveritar për të shmangur kërcënimin e pashmangshëm ndaj shëndetit, sigurisë apo lirisë në një situatë ku
Punonjësi nuk është në gjendje të marrë miratimin e nevojshëm paraprak për shkak të situatës. Nëse në këto rrethana
bëhet një pagesë, Punonjësi që ka bërë pagesën, sa më shpejt të jetë e mundur, duhet të kontaktojë Drejtorin e
Pajtueshmërisë ose personin e deleguar prej tij për udhëzime të mëtejshme.
Për shkak se veprimet e palëve të treta që veprojnë për llogari të KBR-së, ashtu si veprimet e Punonjësve, mund të krijojnë
përgjegjësi për kompaninë dhe mund të dëmtojnë reputacionin e saj, të gjitha palët e treta që mund të ndërveprojnë me
zyrtarë jo punonjës qeveritarë të SHBA-së për llogari të Kompanisë dhe palë të tjera të caktuara me rrezik të lartë:
(i) Do t’u nënshtrohen kujdesit të duhur bazuar në rrezikun përpara përfshirjes së tyre;
(ii) Do të ndalohen që të kryejnë Pagesa të Papërshtatshme; dhe
(iii) Do t’u nënshtrohen kushteve të përgjithshme shtesë kundër korrupsionit sipas rastit.
Në varësi të rrethanave, dhurimet ndaj organizatave bamirëse ose organizatave të komunitetit mund të konsiderohen
si Pagesa të Papërshtatshme.
Procedurat për Implementimin e Politikave të Antikorrupsionit të KBR-së ofrojnë udhëzime të mëtejshme në proceset
që kërkojnë përfshirjen e palëve të treta dhe kryerjen e donacioneve.

We Deliver

7

DHURATAT, UDHËTIMET
DHE ARGËTIMET
Çdo pagesë apo dhënie e diçkaje me vlerë për një zyrtar publik,
punonjës qeveritar, parti politike apo zyrtar partie, kandidat për post
publik, punonjës të një organizate publike ndërkombëtare, klient apo
klient të mundshëm, duke përfshirë argëtimet e tepërta, udhëtimet
ose dhuratat me vlerë të konsiderueshme, mund të konsiderohen
Pagesë e Papërshtatshme dhe/ose shkelje e një ligji antikorrupsion
në fuqi. Në përputhje me këtë, Punonjësve u ndalohet t’u japin palëve
të treta dhurata ekstravagante ose të shpeshta, mikpritje, udhëtime
apo argëtime (të quajtura gjithashtu kortezi biznesi). Për të dhënë
udhëzime të mëtejshme, Procedurat e KBR-së për Implementimin
e Politikave të Antikorrupsionit të KBR-së specifikojnë rrethanat në
të cilat mund të jepen dhurata ose mikpritje për palët e treta, duke
përfshirë zyrtarët publikë dhe punonjësit qeveritarë.
Punonjësve u ndalohet gjithashtu të kërkojnë apo të marrin, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë diçka me vlerë
të konsiderueshme, duke përfshirë dhurata ekstravagante, mikpritje, udhëtime apo argëtime nga palë të treta.
Kjo dispozitë nuk ndalon marrjen ose ofrimin e vakteve të arsyeshme dhe të zakonshme të punës, argëtimeve dhe
dhuratave për sa kohë që marrja e tyre nuk krijon pamjen e papërshtatshmërisë dhe janë në përputhje me të gjitha politikat
dhe procedurat e Kompanisë. Të gjitha këto aktivitete duhet të raportohen dhe të miratohen nga politika e Kompanisë,
ose në mungesë të një politike apo procedura specifike, nga eprori i Punonjësit.

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

A nënkupton kjo se nuk mund ta ftoj një
klient për darkë pas një takimi pune?

Përgjigje: Klientin mund ta ftoni për darkë për të
diskutuar rreth punës ose për të zhvilluar
marrëdhënien. Duhet të siguroheni
që ushqimi të jetë i arsyeshëm dhe i
zakonshëm dhe të ndiqni procedurat
e KBR-së për miratimin paraprak dhe
rimbursimin e shpenzimeve.
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KONTRIBUTET POLITIKE
Kompania nxit pjesëmarrjen në procesin politik. Por, qeveria federale e Shteteve të Bashkuara, shtetet, lokalitetet dhe
disa vende të tjera kanë dekretuar ligje që rregullojnë kontributet politike, aktivitetet dhe dhuratat politike me qëllim
që të parandalojnë ndikimin e papërshtatshëm të zyrtarëve publikë. Kontributet politike për këta individë ose entitete
mund të konsiderohen si Pagesa të Papërshtatshme. Pjesëmarrja në aktivitetet politike në nivel ndërkombëtar ose në
nivel federal, shtetëror ose lokal të SHBA-së mund të krijojnë implikime ligjore dhe përgjegjësi për Kompaninë. Për këto
arsye, Punonjësit duhet të njihen me ligjet përkatëse dhe gjithmonë të konsultohen me Departamentin e Marrëdhënieve
Qeveritare para se të angazhohen në aktivitete të tilla politike.
Kompania do të jetë në pajtim me ligjet në fuqi që rregullojnë ndikimin politik dhe kontributet e fushatave.
Kompania beson fort në procesin e politikës demokratike dhe se Punonjësit e saj duhet të tregojnë interes në vënien në
jetë të parimeve të një qeverie të mirë në kombet, shtetet dhe komunitetet ku ata jetojnë. Punonjësit mund të harxhojnë
kohën dhe fondet e tyre për të mbështetur kandidatët dhe çështjet politike, por nuk do të rimbursohen nga Kompania në
asnjë mënyrë për këtë kohë ose për këto fonde të përdorura për kontributet politike. Punonjësit nxiten që të sigurohen
që kontributet dhe aktivitetet e tyre personale politike të jenë në përputhje me ligjet në fuqi. Për shembull, personat që
nuk janë shtetas të Shteteve të Bashkuara nuk u lejohet të japin kontribute politike për kandidatët në zgjedhjet federale,
shtetërore ose lokale në Shtetet e Bashkuara. Vende të tjera kanë gjithashtu ligje që rregullojnë kontributet politike.
Asnjë Punonjës ose person i tretë i cili përfaqëson Kompaninë në çështjet politike dhe qeveritare nuk mund të ushtrojë
mbi ndonjë Punonjës presion, direkt ose të nënkuptuar që shkel të drejtat e një individi për të vendosur se kujt dhe çfarë
kontributi politik personal duhet të japë ose për kë duhet të votojë.
Punonjësit dhe persona të tjerë të tretë të cilët përfaqësojnë Kompaninë në çështjet politike dhe qeveritare duhet të jenë
në pajtim me të gjitha ligjet që rregullojnë pjesëmarrjen e korporatës në punët publike. Sipas statuteve të ndryshme, sjellje
të caktuara të cilat lejohen dhe nxiten për individët, janë të ndaluara nga ana e korporatave. Është politika e Kompanisë që
të jetë plotësisht në pajtim me këto kufizime.
Asnjë kontribut i fondeve, pronave ose shërbimeve të Kompanisë nuk mund të bëhet në mbështetje të ndonjë kandidati
politik për post të zgjedhur ose ndonjë partie politike apo zyrtari politik në Shtetet e Bashkuara (qoftë në nivel shtetëror ose
federal) ose në ndonjë vend tjetër nga Kompania, ose në emër të personit të emëruar të Kompanisë, pa miratimin paraprak
të Marrëdhënieve me Qeverinë të KBR-së. Ky miratim i nënshtrohet shqyrtimit dhe miratimit të Këshilltarit të Përgjithshëm.
Këshilltari i Përgjithshëm i KBR-së do të verifikojë që kontributi i propozuar është i ligjshëm dhe i përshtatshëm sipas
ligjeve në fuqi.
Ligjet federale, të shtetit dhe lokale kufizojnë ofrimin e dhuratave ndaj zyrtarëve publikë. Punonjësve, kur veprojnë për
llogari të kompanisë, u ndalohen në përgjithësi që t’u ofrojnë diçka me vlerë zyrtarëve ose punonjësve publikë të SHBA-së.
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PAJTUESHMËRIA ME EKSPORTIN DHE TREGTINË
Është politika e KBR-së që të pajtohet plotësisht me ligjet dhe rregulloret e SHBA-së dhe të gjitha ligjet dhe rregulloret e
tjera për tregtinë ndërkombëtare. Këto ligje dhe rregulla mbulojnë eksportin dhe ri-eksportin e produkteve, shërbimeve,
softuerëve, teknologjisë dhe të dhënave teknike, si edhe sanksioneve dhe kërkesave antibojkot. Është përgjegjësia e të
gjithë Punonjësve që të sigurojnë se në asnjë rrethanë nuk duhet të ndodhë ndonjë operacion në kundërshtim me politikën
e pajtueshmërisë së plotë të KBR-së.
Kontrollet ndërkombëtare të tregtisë, janë projektuar për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe interesat e politikave të
jashtme të qeverive të cilat imponojnë kërkesa të kontrollit për eksportin. Eksportet përfshijnë eksporte fizike si edhe
eksporte orale, vizuale ose eksporte të dhënash, softuerësh dhe teknologji elektronike për eksportin. Në kontekstin
e ligjit të kontrollit për eksportin në SHBA, eksportet përfshijnë gjithashtu transferime të të dhënave teknike në kombet
e huaja në Shtetet e Bashkuara, zbulime të të dhënave teknike në një vend të huaj personave të një vendi të tretë,
ri-eksportet e artikujve me origjinë nga SHBA-ja nga një vend i huaj në një tjetër, dhe eksportet e artikujve të prodhuar
jashtë të cilët inkorporojnë më shumë se 10% të përmbajtjes në SHBA. Kontrollet e tregtisë të SHBA-së u aplikohen jo
vetëm operacioneve të KBR-së në SHBA, por edhe bizneseve të KBR-së jo të SHBA-së.
SHBA-ja ushtron sanksione në një numër vendesh në të cilat personat e SHBA-së dhe kompanitë e SHBA-së dhe filialet
e tyre të huaja nuk mund të kryejnë biznes. Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit në
Shtetet e Bashkuara e ndryshon shpesh listën e vendeve dhe/ose shkallën e kufizimeve në vend në lidhje me çdo vend
dhe punonjës të tillë të angazhuar në tregtinë ndërkombëtare të cilat kanë përgjegjësinë për t’u konsultuar me listën më
aktuale e cila mund të gjendet në http://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.
Është politika e KBR-së që KBR-ja të mos bëjë biznes, në asnjë formë, të ndërmarrë asnjë lloj pune, ose të drejtojë shitje
produktesh në vende që u nënshtrohen ndalimeve ose sanksioneve të OFAC, përveçse kur lejohet sipas ligjit të SHBA-së.
Ky ndalim i aplikohet gjithashtu sipërmarrjes së punës ose shitjes së produkteve në çdo entitet që ndodhet në ndonjë
prej këtyre vendeve, ose ndonjë entiteti tjetër që zotërohet ose kontrollohet nga qeveria e ndonjë prej këtyre vendeve
pavarësisht se ku ndodhet ky entitet. Vende të tjera në të cilat KBR-ja drejton biznese mund të vendosin sanksione dhe
kufizime të ngjashme tregtie në lidhje me një ose më shumë vende të njëjta. Do të jetë përgjegjësi e secilit Punonjës që
të konsultohet me Departamentin Ligjor të KBR-së, Zyra e Pajtueshmërisë të Tregtisë Ndërkombëtare, nëse ka pyetje
në lidhje me një juridiksion të caktuar.
Ligjet dhe rregullat e SHBA-së imponojnë gjithashtu më pak kufizime detyruese tregtie për një numër vendesh të tjera.
SHBA-ja dhe qeveritë e tjera mbajnë disa lista të entiteteve me të cilat kompanitë e tyre nuk mund të bëjnë biznes dhe
Punonjësit e përfshirë në tregtinë ndërkombëtare duhet t’i kontrollojnë rregullisht këto lista kur bëjnë biznes tregtie
ndërkombëtare.
Për më tepër, KBR-ja kërkon pajtueshmëri të rreptë me rregulloret antibojkot të SHBA-së të cilat ndalojnë operacionet
e çdo biznesi që do të mbështeste bojkotin arab të Izraelit. Megjithëse jo kaq të zakonshme, rregulloret antibojkot të
SHBA-së gjithashtu ndalojnë operacionet e biznesit që do të mbështetnin bojkotin e çdo vendi ndaj ndonjë vendi tjetër
përveçse nëse bojkoti në fjalë është në përputhje me ligjin e SHBA-së.

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

Xhoin e kontakton një kompani kineze me kërkesën që të zhvillojnë së bashku një partneritet për ndërtimin e
një fabrike amoniaku në Iran. Cila është përgjigjja e duhur?

Përgjigje: Politika e KBR-së është që të mos kryejë biznes në Iran, sepse Irani u nënshtrohet sanksioneve të vendosura
nga SHBA-ja dhe disa Qeveri të tjera. Xhoi duhet të refuzojë këtë kërkesë dhe të njoftojë menjëherë ITCO.
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ANTITRUSTI
Kompania do të jetë në pajtim në çdo aspekt me ligjet në fuqi të antitrustit dhe të konkurrencës.
Asnjë Punonjës i Kompanisë nuk do të hyjë në ndonjë ujdi, marrëveshje, plan ose skemë, të shprehur ose të nënkuptuar,
zyrtare ose jo-zyrtare, me ndonjë konkurrent në lidhje me çmimet, afatet ose kushtet e shitjes ose shërbimit, prodhimit,
shpërndarjes, territoreve ose klientëve; as të shkëmbejë ose diskutojë me një konkurrent çmimet, afatet ose kushtet e
shitjes ose shërbimit, ose ndonjë informacion konkurrues tjetër; as të përfshihet në ndonjë sjellje tjetër që shkel ligjet
në fuqi të antitrustit ose të konkurrencës.
Marrëveshjet ose propozimet e përbashkëta normale të nën-kontraktimit me konkurrentët, të cilat nuk janë në shkelje
të Ligjeve të zbatueshme të antitrustit ose konkurrencës dhe që janë miratuar nga Departamenti Ligjor i KBR-së, nuk janë
të ndaluara nga kjo Politikë.
Duhet të kërkohen udhëzime nga Departamenti Ligjor i KBR-së përpara përfshirjes në shkëmbime të informacionit me
konkurrentët përmes shoqërive të tregtisë ose takimeve të industrisë për të siguruar pajtueshmërinë me ligjet në fuqi
të antitrustit dhe të konkurrencës.
Marrëveshjet e bëra mes anëtarëve të një sipërmarrjeve të përbashkëta rreth operacioneve të sipërmarrjeve të
përbashkëta konsiderohen si marrëveshje partneriteti dhe jo marrëveshje me konkurrentë, edhe nëse partnerët janë
konkurrentë jashtë kësaj sipërmarrjeje të përbashkët. Por, janë të ndaluara marrëveshjet kundër konkurrencës mes
partnerëve në sipërmarrje të përbashkëta përtej fushës së veprimit të sipërmarrjes së përbashkët. Gjithashtu, mund të jetë
problematik shkëmbimi i informacionit krejtësisht delikat mes KBR-së, sipërmarrjeve të saj të përbashkëta ose partnerëve
të sipërmarrjeve të saj të përbashkëta; prandaj, përpara shkëmbimit të këtij informacioni, duhet të konsultoheni me
Departamentin Ligjor.

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

Xhemi punon në Departamentin e
Prokurimeve. Gjatë kohës që merrte
pjesë në një konferencë të industrisë,
një ish-koleg i tij që tani punon për një
konkurrent, i kërkoi Xhemit të takoheshin
veçmas me një grup të industrisë dhe të
shkëmbenin informacione krahasuese.
A duhet të marrë pjesë në këtë takim
Xhemi?

Përgjigje: Xhemi duhet të kërkojë udhëzime nga
Departamenti Ligjor përpara se të marrë
pjesë dhe të shkëmbejë informacione të
KBR-së për të siguruar pajtueshmërinë
me të gjitha ligjet e antitrustit dhe
të konkurrencës.

We Deliver
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MASHTRIMI
Kompania ndalon të gjitha Mashtrimet.
Termi „Mashtrim“ përfshin, por nuk kufizohet me, keqpërdorimin
e fondeve dhe parregullsi të tjera, përfshirë gjëra të tilla si çdo:
• veprim i pandershëm ose mashtrues;
• keqpërdorim ose shpërdorim i fondeve;
• përvetësim;
• falsifikim ose ndryshim i instrumenteve të shkëmbyeshëm,
të tillë si çeqe ose urdhërpagesa të Kompanisë;
• shpërdorim i aseteve të Kompanisë, Punonjësit, klientit,
partnerit ose furnitorit;
• transferim në përdorimin personal të parave, letrave me vlerë,
pajisjeve, pronave ose çdo aset tjetër të Kompanisë;
• trajtim ose njoftim i paautorizuar i operacioneve të
Kompanisë; dhe
• falsifikim i regjistrave ose deklaratave financiare të
Kompanisë për arsye personale ose arsye të tjera.
Lista e mësipërme nuk është gjithë-përfshirëse, por synon të jetë përfaqësuese e situatave që përfshijnë mashtrimin.
Punonjësit kanë detyrimin që të mbrojnë asetet e Kompanisë dhe të sigurojnë përdorimin efikas të tyre. Vjedhja, pakujdesia
dhe shpenzimi i aseteve të Kompanisë nga Punonjësit është e ndaluar, meqenëse veprime dhe sjellje të tilla kanë një
ndikim të drejtpërdrejtë dhe negativ mbi reputacionin dhe fitimet e Kompanisë. Të gjitha asetet e Kompanisë do të përdoren
vetëm për qëllimet e ligjshme të biznesit të Kompanisë.

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

Një Drejtor Shitjesh dhe Eprori i tij kanë punuar së bashku për shumë vjet dhe janë miq të mirë jashtë orarit
të punës. Pas një darke të kushtueshme me bashkëshortet e tyre, Drejtori i Shitjeve, sugjeron që darkën ta
paguajnë me kartën e kreditit të korporatës dhe të deklarojnë se ishte një takim pune me klientët. Eprori,
i cili miraton raportet e shpenzimeve të Drejtorit të Shitjeve, është dakord me të. A ka ndonjë problem?

Përgjigje: Veprimet e Drejtorit të Shitjeve dhe Eprorit shkelin Kodin e Kryerjes së Biznesit sepse përdorimi i fondeve të
kompanisë për arsye personale është rreptësisht i ndaluar dhe paraqitja e raporteve të rreme të shpenzimeve
është mashtrim.
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PËRDORIMI DHE BËRJA PUBLIKE E INFORMACIONIT
MATERIAL JOPUBLIK
Kompania do të bëjë publike menjëherë dhe
plotësisht informacionin material jopublik, kur dhe siç
kërkohet nga Ligji dhe/ose rregullat e KVS ose BANJ.
Përcaktimet në lidhje me „materialitetin“ përfshijnë
gjykime subjektive; prandaj, çështje të materialitetit
do të përcaktohen nga Këshilltari i Përgjithshëm dhe
Drejtori Financiar. Çdo bërje publike nga Kompania
në raporte dhe dokumente të regjistruara ose të
paraqitura pranë KVS-së dhe komunikimet publike
të tjera të bëra nga Kompania, do të jenë të plota,
të drejta, të sakta, në kohë dhe të kuptueshme.
Informacioni material jopublik nuk duhet t’i tregohet
askujt tjetër përveç personave brenda Kompanisë,
pozicionet e të cilëve u kërkojnë atyre të dinë
informacionin, derisa ai të lëshohet në mënyrë
publike nga Kompania.
Asnjë Punonjës nuk duhet të bëjë një urdhër blerje
ose shitje, ose të rekomandojë që një person tjetër të
bëjë një urdhër blerje ose shitje të letrave me vlerë të
Kompanisë (ose letrave me vlerë të rrjedhura që kanë
lidhje, të tillë si opsionet „vendos“ ose „tërheq“) kur
ai ose ajo është në dijeni të informacionit material në
lidhje me Kompaninë që nuk është bërë publik. Çdo
Punonjës që zotëron informacion material jopublik
do të presë deri në fund të orarit të punës në ditën
e dytë të punës pasi informacioni është lëshuar
publikisht, përpara tregtimit ose rekomandimit që të
tjerët të tregtojnë.
Për shkak të mundësisë së marrjes së informacionit
konfidencial në mënyrë të vazhdueshme, Punonjës të
caktuar („Të brendshmit“) u nënshtrohen kufizimeve
shtesë në lidhje me tregtimin e letrave me vlerë të
Kompanisë.
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13

INFORMACIONI KONFIDENCIAL DHE I PRONËSISË
Në kryerjen e biznesit të Kompanisë, Punonjësit shpesh mësojnë
informacion konfidencial ose të patentuar në lidhje me Kompaninë,
klientët, furnitorët ose partnerët e saj në sipërmarrje të përbashkëta.
Asnjë Punonjës të cilit i është besuar ose që përndryshe ka dijeni
për informacion të një natyre konfidenciale ose të patentuar nuk
do ta tregojë ose përdorë atë informacion jashtë Kompanisë ose
për përfitim personal, gjatë ose pas punësimit, ose ndonjë shërbimi
tjetër ndaj Kompanisë, pa autorizimin me shkrim të vlefshëm dhe
të përshtatshëm të Kompanisë për ta bërë këtë, të dhënë nga
një administrator ose Punonjës me autoritetin për të lëshuar
informacion konfidencial ose të patentuar. Një tregim i paautorizuar
mund të jetë i dëmshëm për Kompaninë ose i dobishëm për
një konkurrent.
Kompania gjithashtu punon me të dhëna të patentuara të partnerëve
në sipërmarrje të përbashkëta, të furnitorëve dhe klientëve. Mbrojtja
e të dhënave të tilla është e rëndësisë më të lartë, dhe duhet të
kryhet me kujdesin më të madh që Kompania të meritojë besimin e
vazhdueshëm të personave të tillë. Asnjë Punonjës nuk do të tregojë
ose përdorë informacion konfidencial ose të patentuar në pronësi
të dikujt tjetër, përveç Kompanisë, te jo-punonjësit, pa autorizimin e
Kompanisë, autorizim i cili nuk do të pengojë të drejtat e Punonjësit
për raportim të shënuara këtu, dhe asnjë person i tillë nuk do t’ia
tregojë informacionin të tjerëve përveçse kur krijohet nevoja për
ta ditur atë.
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KONTRAKTIMI ME QEVERINË
Kompania do të pajtohet me të gjitha rregulloret në fuqi për kontratat qeveritare të Shteteve të Bashkuara dhe të qeverive
të tjera.
Të gjithë Punonjësit e përfshirë në kryerjen e punës sipas kontratave qeveritare, pritet të jenë të informuar në mënyrë të
përshtatshme, dhe të trajnuar në mënyrë të mjaftueshme në politikat dhe praktikat që përfshihen në këtë Kod të Kryerjes
së Biznesit dhe politika të tjera të Kompanisë që kanë lidhje posaçërisht me kontraktimin qeveritar. Çdo njësi e biznesit
me kontrata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara ose të qeverive të tjera është përgjegjëse për të siguruar se trajnimi i
Punonjësit në lidhje me këto politika është kryer, dhe se trajnimi i tillë është dokumentuar siç duhet.
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RAPORTIMI I SHKELJEVE TË DYSHUARA TË KODIT
TË KRYERJES SË BIZNESIT
Punonjësit duhet të njoftojnë menjëherë çdo dyshim për shkelje të Kodit të Kryerjes së Biznesit pranë një organi
të përshtatshëm njoftimi, që mund të përfshijë, por nuk kufizohet me:
• www.kbr.ethicspoint.com
• Linja Telefonike e Etikës
–– SHBA ose Kanada (855) 219-7328
–– Për të gjitha vendet e tjera, numri i telefonit pa pagesë mund të gjendet në www.kbr.ethicspoint.com
• Kodi i Kryerjes së Biznesit, kutia postare
–– P.O. Box 2464, Houston, TX 77252-2464, USA
• Drejtori i Kodit të Kryerjes së Biznesit në adresën fhoukbrcode@kbr.com
• Përfaqësuesi i përshtatshëm i Departamentit Ligjor; Shërbimeve të Auditimit; Burimeve Njerëzore, Shëndetit,
Sigurisë, Sigurimit dhe Mjedisit të KBR-së; ose departamente të tjera që kanë lidhje me pajtueshmërinë.
• Eprori ose menaxheri i Punonjësit
• Anëtari i menaxhimit të lartë ekzekutiv
Gjithashtu, Punonjësit mund të ushtrojnë të drejtën ose detyrën e tyre ligjore për të raportuar shkeljet e mundshme
të ligjit pranë autoriteteve përkatëse qeveritare në çdo moment, pa e raportuar çështjen apo pa kërkuar autorizim
paraprak nga Kompania.
Kompania ndalon hakmarrjen, në çdo formë, për njoftimin në mirëbesim të shkeljeve të dyshuara të Kodit të Kryerjes së
Biznesit. Veprim disiplinor do të merret kundër kujtdo që hakmerret drejtpërdrejt ose jo-drejtpërdrejt ndaj çdo Punonjësi
që njofton shkelje të vërteta ose të dyshuara. Dekurajimi i Punonjësve të tjerë nga bërja e një njoftimi, është i ndaluar
dhe mund të rezultojë në veprim disiplinor.
Punonjësit pritet të bashkëpunojnë plotësisht me çdo hetim të kryer në vijim të një shkeljeje të dyshuar të Kodit të Kryerjes
së Biznesit.

Tregohuni të përgjegjshëm!
Pyetje:

Frenku shikon që eprori i tij bën diçka që ai mendon se mund të jetë shkelje e Kodit të Kryerjes së Biznesit,
por nuk është i sigurt nëse është shkelje dhe Frenku nuk do që të përfshihet. Çfarë duhet të bëjë ai?

Përgjigje: Frenku duhet të telefonojë në linjën telefonike për të raportuar situatën ose ta raportojë përmes një kanali
tjetër raportues. Departamenti i KKB-së mund të hetojë dhe të përcaktojë nëse ka ndodhur në fakt një shkelje.
Është përgjegjësia e Frenkut që të raportojë sjelljen që ka parë.
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Kodi i Kryerjes
së Biznesit
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