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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Ги поддржуваме и заштитуваме човековите права секогаш кога 
можеме. Како одговорна компанија со активности во приближно 100 
земји и територии, сметаме дека етиката и добриот бизнис одат 
рака под рака и сме посветени кон почитување на законите и 
прописите на земјите и законодавствата во коишто дејствуваме. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Со цел да ја покажеме нашата заложба во оваа област: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 ќе ја поддржиме заштитата на човековите права, особено оние 
на вработените, странките со коишто имаме деловни односи и 
заедниците во коишто работиме 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 ќе ги почитуваме правата на вработените за доброволна 
слобода на здружување, во согласност со законот 

 provide a safe and healthy working environment  ќе обезбедиме сигурна и здрава работна средина 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 нема да ја поддржуваме принудната и задолжителна работа 
или експлоатацијата на деца 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 ќе го поддржуваме отстранувањето на дискриминацијата при 
вработување и ќе промовираме различност на работното 
место 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 ќе им обезбедиме на вработените паричен надомест и алатки 
за развој на нивната кариера и ќе ја земеме предвид нивната 
благосостојба 

 promote fair competition and do not support corruption  ќе промовираме фер конкуренција и нема да ја поддржуваме 
корупцијата 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 ќе ги извршуваме деловните активности со искреност и 
интегритет во согласност со применливите закони 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 ќе ги развиваме и спроведуваме постапките и процесите на 
компанијата за да гарантираме дека работиме во согласност со 
оваа политика. 


