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„Амер Спортс“ е глобална компания с водещи марки и функции, присъстващи на всички 
основни пазари. За да работим коректно в тази сложна среда, ние се нуждаем от общи 
насоки. Най-важната от тези насоки е нашият Кодекс за поведение, който описва как 
прилагаме всеки ден нашите ценности на практика. Той е насока за работата на нашите 
служители, както и на всички, които работят от наше име. Освен това той описва нашите 
ангажименти и очаквания към доставчиците и партньорите ни, както и уважението, с 
което се отнасяме към собствените ни служители. Кодексът за поведение обяснява на 
всички наши заинтересовани страни принципите, съгласно които работим.

Нашият бизнес се основава на четирите ни основни ценности: Решимост за победа, 
Отборен дух, Честна игра и Иновации. В нашия Кодекс за поведение ние обясняваме как 
нашите ценности са свързани с конкретни действия, например: как ръководим бизнеса си 
етично; как се грижим за околната среда; как зачитаме човешките и трудовите права; как 
насърчаваме равните възможности и безопасността при работа; как спазваме законите 
и разпоредбите; как предотвратяваме измами и защитаваме данните на нашите клиенти; 
как процедираме с интелектуалната собственост и много други.

Във всички наши търговски марки и бизнес единици ръководството отговаря за 
въвеждането и утвърждаването на тези ценности, както и гарантира тяхното спазване. 
Ние провеждаме обучение на нашите служители относно съдържанието на Кодекса за 
поведение, а също така разполагаме с анонимна линия за докладване, която може да се 
използва, ако имате притеснения, свързани с прилагането му.

Изпълнителният комитет и аз сме уверени, че всички наши служители действат в 
съответствие с нашия Кодекс за поведение. Само като работим коректно заедно, ние 
можем да се стремим към върхови постижения и към постигане на целите си за в бъдеще.

James Zheng 

Главен Изпълнителен директор и Изпълнителен Директор на Борда
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Този Кодекс за поведение очертава и определя 
основните етични принципи на „Амер Спортс“, 
за това как всички ние трябва да действаме 
като личности и като компания, където и да 
работим. Този кодекс също така определя нашите 
взаимоотношения с клиентите, бизнес партньорите, 
служителите и другите заинтересовани страни. 
Кодексът за поведение се прилага за всички 
ръководители и служители на „Амер Спортс“  
по света. 

„Амер Спортс“ се ангажира с най-високите 
стандарти за лично и професионално поведение във 
всеки аспект на бизнеса. Нашите основни ценности 
са Решимост за победа, Отборен дух, Честна игра и 
Иновации. Тези основни ценности са в основата на 
всяко действие, което предприемаме. Служителите 
на „Амер Спортс“ носят индивидуална и колективна 
отговорност за собственото си поведение, както и 
за спазване на най-високите стандарти за бизнес 
етика, за спазване на принципите на честното 
отношение, за зачитане на правата на другите, за 
почтени действия и за това, да са добър член на 
компанията.

Въведение
„Амер Спортс“ се 
ангажира да поддържа 
култура на разговор, 
като насърчава открития 
и честен разговор със 
служителите на всички нива. 
Служителите могат да задават 
всякакви въпроси, свързани с 
Кодекса;  да изразяват притесненията си на своя 
пряк ръководител, на отдел „Човешки ресурси“, 
на специалистите по „Право“ или на вътрешните 
одитори, а също така чрез използването на 
поверителната и анонимна линия за докладване на 
„Амер Спортс“.

Очакваме нашите бизнес партньори да спазват 
етичните принципи на този Кодекс на поведение. 
Очакваме нашите външни и вътрешни доставчици да 
следват Етичната политика на „Амер Спортс“.

Принципите на този Кодекс за поведение се 
основават на нашите основни ценности.

“Амер Спортс“ 
се ангажира с най-

високите стандарти за 
лично и професионално 

поведение във всеки 
аспект на бизнеса.



Нашите продукти

Ние популяризираме здравословния и активен начин 
на живот чрез нашите продукти, които насърчават 
и осигуряват достъп до спорт и упражнения. Ние 
насърчаваме хора от всички възрасти да открият 
удоволствието от упражненията, които им помагат да 
останат здрави и активни през целия си живот.

За да осигурим дългосрочния си растеж и 
рентабилност, трябва да се вслушаме в нуждите на 
нашите крайни потребители и други заинтересовани 
страни и да отговорим на техните очаквания за 
нашите продукти. Също така, трябва да поддържаме 
устойчив и отговорен бизнес и да управляваме 
съответните рискове и възможности.

Околна среда

Ние се ангажираме да намалим въздействието върху 
околната среда на нашите продукти и операции 
чрез използването на методи, които са отговорни и 
икономически обосновани. Стремим се непрекъснато 
да подобряваме своите резултати и да оценяваме 
въздействието върху околната среда на нашите 
решения, например чрез ефективно използване 
на ресурсите и предприемане на стъпки към 
кръгова икономика. За да сме сигурни, че нашите 
служители са наясно с проблемите на околната 
среда в ежедневната си работа, насърчаваме всички 
служители да действат отговорно и да споделят най-
добрите практики помежду си.

Силното представяне е ключът към 
нашия успех. Ние непрекъснато 
развиваме нашите марки и 
продукти. Решимостта за победа 
насърчава силна работна етика и 
постижения на най-високо ниво.

Решимост за победа
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Човешки и трудови права

Ние уважаваме правата на човека и се ангажираме 
да следваме принципите на Всеобщата декларация 
на ООН за правата на човека.

Ние се ангажираме да следваме принципите, 
определени от конвенциите на Международната 
организация на труда (МОТ). Ние уважаваме 
човешките и трудовите права и не толерираме 
принудителен, задължителен или детски труд под 
каквато и да е форма. „Амер Спортс“ е публикувало 
Декларация за модерното робство и трафика на 
хора. Тези принципи се прилагат за цялата верига, 
включително нашите собствени служители и 

служителите на доставчиците на „Амер Спортс“. Ние 
активно следим работата на нашите доставчици и 
осигуряваме обучение, за да гарантираме, че тези 
стандарти са спазени.

„Амер Спортс“ има своя Етична политика, която 
предоставя допълнителни насоки по тези въпроси.

Безопасност по време на работа

Ние се ангажираме с доброто състояние на нашите 
собствени служители, както и на всички външни 
лица, работещи в нашите помещения, и насърчаваме 
положителна култура на безопасност по време на 
работа и в командировки.

Ние вярваме в екипния дух и 
задружната работа. Нашият екип 
се състои от силни личности, които 
допринасят за общите ни цели.

Отборен дух

6РЕШИМОСТ ЗА ПОБЕДА ОТБОРЕН ДУХ ЧЕСТНА ИГРА ИНОВАЦИИ ИЗПЪЛНЕНИЕ



„Амер Спортс“ осигурява на своите служители 
безопасни и здравословни работни места и 
има систематичен подход към управлението 
на безопасността по време на работа, за да 
предотврати злополуки и професионални 
наранявания и заболявания.

Всички служители са длъжни да спазват 
приложимите закони, правила и инструкции, 
свързани с безопасността на работното място и 
бизнес пътуванията, които се отнасят до тяхната 
заетост.

Предотвратяване на тормоз

„Амер Спортс“ очаква всички служители да се 
отнасят с уважение, както един към друг, така и към 
нашите заинтересовани страни. Ние не толерираме 
тормоз от какъвто и да е вид и нашите служители 
са отговорни за създаването и поддържането на 
работна среда, в която няма тормоз или друго 
неподходящо поведение.

Равни права и възможности и 
мултикултурализъм
Ние насърчаваме равните права и възможности и 
имаме нулева толерантност към дискриминацията. 

Никой не трябва да бъде третиран по различен 
начин поради своята етническа принадлежност, 
раса, религия, политически убеждения, възраст, 
националност, пол, увреждане или сексуална 
ориентация.

Комуникация с външни заинтересовани 
страни
Ние насърчаваме служителите да популяризират 
„Амер Спортс“ и нашите продукти по един 
положителен начин и в положителен контекст. 
Служителите трябва винаги да действат отговорно 
и с уважение и никога да не разкриват поверителна 
или вредна информация за нашия бизнес и продукти.
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Честна игра

и приложимите антитръстови закони и закони за 
конкуренцията. Антиконкурентните практики са 
строго забранени.

Подкупи и корупция

Ние имаме нулева толерантност към измами, 
подкупи и корупция под всякаква форма. „Амер 
Спортс“ и нашите служители не участват в 
даването или получаването, пряко или косвено, на 
подкупи, рушвети, други незаконни плащания или 
неподходящи облаги, предназначени за постигане 
на бизнес предимство или финансова печалба. 
Нашият подход на нулева толерантност се прилага 
за транзакции, направени директно или чрез трети 
страни, като агенти.

„Амер Спортс“ има Политика за борба с подкупите и 
корупцията, която предоставя допълнителни насоки 
по тези въпроси.

Подаръци

Нашите служители не приемат, не дават, не 
предлагат и не изискват пари, подаръци, 
обезщетения, необичайни форми на гостоприемство 
от или към което и да е лице, с което правим бизнес, 
от всяко лице, с което искаме да правим бизнес, 
или от всяко лице, което се стреми да прави бизнес 
с нас. Всякакви искания и предложения относно 
неподходящо плащане, обезщетение, подарък или 
гостоприемство, ще бъдат отхвърляни.

Спазване на законите

„Амер Спортс“ извършва бизнес по целия свят. 
Дружеството носи отговорност да спазва всички 
приложими закони и разпоредби. Настоящият 
Кодекс не е предназначен да замества или заменя 
закони или разпоредби. В случай на противоречие 
между Кодекса и приложимото право, законът има 
предимство. Нищо в този кодекс не трябва да се 
разбира като инструкция за нарушаване на закона.

Съобразяване с конкуренцията

Във всички наши операции ние се конкурираме 
етично, справедливо и енергично, в съответствие 
с принципите на свободна и честна конкуренция 
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Обичайните бизнес подаръци и корпоративното 
гостоприемство могат да се предлагат и приемат 
като прояви на учтивост, които спомагат за 
укрепване на отношенията между страните, 
при условие че те се дават в съответствие с 
приложимото законодателство и че не нарушават 
този Кодекс за поведение.

Изпиране на пари

Ние се ангажираме да спазваме изцяло законите 
за борба с изпирането на пари по целия свят. 
Изпирането на пари се случва, когато средства от 
нелегитимни източници се въвеждат в законни 
финансови канали, за да ги скрият или да изглеждат 
легитимни. Очакваме всички наши служители да 
уведомяват вътрешния одит, ако бъдат забелязани 
подозрителни или необичайни дейности.

Конфликт на интереси

Всички служители са длъжни да действат 
единствено в най-добрия интерес на „Амер 
Спортс“ по всяко време, като избягват ситуации, 
които включват конфликт или поява на конфликт 
между задължението към компанията и личния 
интерес. Конфликт на интереси възниква, 
когато служителят има конкурентни лични или 
професионални интереси, което затруднява 
безпристрастното изпълнение на трудовите 
задължения. Всички служители на „Амер Спортс“ 
са длъжни да разкриват евентуални конфликти 
на интереси на своя пряк ръководител. Никакви 
лични или близки отношения с бизнес партньори 
няма да повлияят на вземането на решения.

Опознаване на бизнес партньорите

Нашите бизнес партньори включват физически 
и юридически лица, с които имаме сключени 
договори, като дистрибутори, консултанти, агенти, 
инфлуенсъри и доставчици. За да гарантираме, 
че работим само с реномирани трети страни, ние 
извършваме надлежно проучване и оценка на риска 
за тях, преди да ангажираме такива трети страни.

Експортен контрол

Законите и разпоредбите за експортен 
контрол, наложени от правителствата, касаят, 
например,  санкции и търговско ембарго с цел 
предотвратяване примерно на тероризъм и 
разпространение на оръжия. Нарушаването на тези 
закони може да има сериозни последици. Затова 
трябва да осигурим спазването на приложимите 
закони и разпоредби за експортен контрол, преди 
да се ангажираме с трети страни.

 „Амер Спортс“ има Политика за експортен контрол, 
която предоставя допълнителни насоки по тези 
въпроси.

Защита на личните данни

Ние уважаваме неприкосновеността на нашите 
потребители и поверителността на техните лични 
данни. Поверителната информация на нашите 
потребители е надлежно защитена и използвана 
само за предвидени бизнес цели. В съответствие със 
законите за защита, личните данни на потребителите 
няма да се използват за други цели, освен за тези, за 
които са получени.

Политически приноси

„Амер Спортс“ не предоставя пряко или косвено 
финансова подкрепа на политически партии или 
политически сдружения. Служителите на дружеството 
извършват своите политически дейности строго 
разграничени от работата си.
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Интелектуална собственост

Ние се стремим да генерираме и популяризираме 
нови и иновативни идеи и концепции, а от 
служителите на „Амер Спортс“ се очаква да 
подчертават и насърчават иновациите. За да 
предпазят иновативните постижения от всякакви 
нарушения, щети, загуби, кражби или злоупотреби, 
всички служители на „Амер Спортс“ трябва да 
предприемат подходящи действия, за да защитят 
интелектуалната собственост на компанията от 

Основната предпоставка за нашето 
развитие са иновациите, а основната 
мотивация за иновации е винаги 
да оценяваме и да поставяме под 
въпрос настоящите ни методи на 
работа.

неоторизиран достъп на трети страни. Съответно, 
ние също зачитаме правата на интелектуална 
собственост, собственост на други страни.

Конфиденциалност

Ние защитаваме „Амер Спортс“ и нашите марки, 
като се грижим за сигурността и защитаваме 
чувствителната информация. Ние също така 
уважаваме и съхраняваме чувствителната 
информация на нашите бизнес партньори.

Иновации
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Изпълнение

Всяко нарушение на този Кодекс 
може да навреди на марките и 
репутацията на Амер Спортс и 
следователно Кодексът трябва да се 
прилага стриктно.

Неспазването на принципите, посочени в кодекса, 
ще бъде взето насериозно и може да доведе до 
дисциплинарни действия, уволнение или дори 
наказателни обвинения.

Очаква се всички служители на „Амер Спортс“ да 
си сътрудничат изцяло при разследване на всяко 
неправомерно поведение, до степента, изисквана 
от закона.

Всеки служител на „Амер Спортс“, който узнае или 
подозира за евентуално нарушение на настоящия 
кодекс, е длъжен без ненужно забавяне да съобщи 
за това нарушение пред служител по правните 

въпроси или  пред вътрешния одит на „Амер 
Спортс“ и да представи факти, подробно описващи 
ситуацията.

Също така, в „Амер Спортс“ е открита анонимна 
линия за докладване, към която линия също могат 
да бъдат адресирани извършени нарушения и 
опасения за такива. Повече информация  за тази 
линия можете да откриете в интранет страницата на 
„Амер Спортс“.

Няма да бъдат предприети ответни действия за 
добросъвестно докладване на действителни или 
възможни нарушения на Кодекса за поведение.
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