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IT.TE.DI. 
Special State of the Art Modular  
PCD Tools for Aluminum

UOP
Solid Carbide and High Speed  
Steel Tools for Metal Removal

WERTEC 
Standard Tools, Special  
Indexable Reamers,  
Boring Bars and Tools

OUTILTEC
Standard Drills, Special  
Gundrills and Stepdrills

UNITAC
Complete Range of 
Deep Hole Drills

METALDUR 
Special Production of  
CBN Inserts and Grip Tools

IMCD Production Center 
Tool Production Facilities  
Located in Eastern Asia

MORSE
Production of Standard and  
Special Solid Carbide Endmills

ISCAR 
Complete Tooling Solutions 
for Metal Removal

TAEGUTEC
Complete Tooling  
Solutions for Metal Removal  
and Industrial Products

INGERSOLL
Cutting Tools for the  
Automotive and  
Die & Mold Industries

TUNGALOY
Complete Tooling Solutions 
for Metal Removal
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Уважаеми членове на IMC, мениджъри и служители,

Иновации, прагматизъм, честност и мотивация са били винаги двигателя на IMC и нейната 
движеща сила за успех. Тези принципи ни помагат да си сътрудничим ежедневно с хора от 
десетки националности, говорещи дозина езици и така да създаваме нашата изключителна 
култура и уникален път напред. Въпреки, че всяка марка на IMC (Iscar, TaeguTec, Tungaloy, 
Ingersoll и всяка нишова марка на IMC) е създала своя собствена отделна култура, всички 
марки се стремят към същите високи етични и морални норми. Ние се обръщаме към тях като 
Компасът на IMC.

Компасът на IMC ни доведе то днешния ден; водеща глобална група за производство на 
инструменти, с добра репутация, здравословен разстеж и отлична производителност, които са 
несравними с тези на нашите конкуренти. Нашето конкурентно предимство, с което печелим 
постоянното клиентско удовлетворение и предпочитание е резултат от Вашите непрекъснати 
усилия, упорит труд и безкомпромисно усърдие за успеха на всяка марка на IMC. Това са 
основите на Компаса на IMC, а цимента, който ги държи е съставен от нашата честност, 
уважение и спазване на всички закони, както и нашите високи етични и морални норми. В 
Компаса на IMC няма криви пътечки и затова смятам, че това е единствения път напред.
 
Нашият глобален и местен бизнес стават все по-сложни, с все по-нарастваща конкуренция. 
Някои от нашите конкуренти споделят различни от нашите стандарти.

Като признание на тези предизвикателства и с оглед да припомня писменно нашата 
безкомпромисна отдаденост към Компаса на IMC, имам удоволствието официално да обявя 
откриването на Компаса на IMC – Добро бизнес ръководство и Етичен кодекс. Този кодекс 
актуализира съществуващата политика на спазване на законите, която ни бе предоставена от 
Berkshire Hathaway и разпространена до Вас в миналото, същата бе добавена във финансовия 
уебсайт на IMC (копие на което е добавено в Компаса на IMC). Като такъв, новият кодекс 
съчетава официални политики и кодекси на поведение на Berkshire Hathaway и IMC и също 
включва подробна „пътна карта“ и компас, които маркират пътя на Компаса на IMC чрез 
изразяване на нашата изключителна култура, визия, стандарти, етика и философия със здрав 
тон, който ясно показва, че нашия път няма криви пътечки. 

Очаквам всеки един от Вас, заедно с изпълнителните директори на IMC, служители, 
работници, подизпълнители, съдружници и партньори да приемем, приложим и следваме 
Компаса на IMC – Добро бизнес ръководство и Етичен кодекс. Мениджърите и юристите на 
IMC ще бъдат постоянно на разположение с всяка възможна помощ и насока, която може да 
бъде необходима.

Честност и отдаденост в избрания път представляват стабилна основа в историята на 
всички успешни организации. Същевременно, репутацията на IMC и нашите забележителни 
постижения определено заслужават свое собствено признание. Заедно ще продължим 
своя марш водени по Компаса на IMC, като поставяме пример и вдъхновяваме със силна 
мотивация другите да следват пътя ни, за да ни поведе Компаса през нашето пътуване и 
позициониране като световен лидер и производител на най-модерните режещи инструменти.

С уважение,

Якоб Харпаз
Президент на  IMC Group

24ти Април 2014
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КОМПАСЪТ НА IMC
ДОБРО БИЗНЕС РЪКОВОДСТВО
И ЕТИЧЕН КОДЕКС

Нашите съдружници и Заинтересовани страни ни признават уникалния метод за правене 
на бизнес, който е воден от нашият общ и принципен Компас на IMC. Почтенност, честност, 
спазване на всички закони и правила са най-важното, което ни дава възможност да бъдем 
пример за подражание.

Като част от семейството на Berkshire Hathaway, всички ние сме подвластни на етичните 
кодекси и политики на Berkshire Hathaway, които се обновяват от време на време и се 
публикуват онлайн. Текущо издание на етичния кодекс на Berkshire Hathaway може да 
разгледате на адрес:
http://www.berkshirehathaway.com/govern/ethics.pdf     То  е също приложено към този Кодекс.

Тези стандарти поставят минималните стойности на Компаса за бизнес и трябва винаги 
да се спазват от всеки член на IMC, изпълнителен директор, представител или служител 
на всяка дъщерна фирма на IMC. Освен това и като в допълнение, IMC инвестира огромни 
усилия в създаването на вътрешни стандарти на бизнес поведение, по-високи от световно 
признатите правни изисквания и общи бизнес практики. Всички те са предвидени да 
отговарят напълно на Кодексите на етика на Berkshire и трябва да се четат и действа винаги 
според тях.

От всеки член на IMC, включително целия неин персонал и всеки упълномощен от тях да 
действа от името на член на IMC (от тук нататък наричани „IMC членове“) се очаква да 
вземе реални активни мерки за прилагане Компаса на IMC, като действа с лична почтеност, 
лоялност, доверие, надеждност, отчетност, отговорност и истинско уважение към другите. 
Енергичното прилагане на тези стандарти е основно изражение на нашата всекидневна 
дейност. Очакваме всеки IMC член да се постарае също при работа с трети страни – бизнес 
партньори, доставчици или клиенти (Заинтересовани страни) да прилага същите ценности и 
стандарти.

В знак на признание към динамичния характер на законите и етиката, ние ще продължим 
да настройваме нашите водещи принципи, да се постараем, Компаса на IMC да се спазва 
и следва при всяко поведение и бизнес взаимоотношение на всеки IMC член. Реално 
погледнато, ние също осъзнаваме, че не всички рискове могат да бъдат предвидени 
предварително. За да ограничим ефекта от тези рискове, следното може да служи като 
основни правила:

I КОМПАСЪТ НА IMC
A Пример за подражание 

Клиенти на IMC посещават централата на компанията
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(i) Задавайте въпроси: При повечето положения е практически невъзможно да планирате напред 
всички рискове или да приложите реални решения без да познавате всичи факти или определен 
контекст. Добрите действия се взимат с ясно тълкуване, внимание към подробностите и 
предварително планиране.
(ii) Ако инстинктите Ви подсказват въпроси, доверете им се: Повечето бизнес действия са 
предварително планирани и одобрени, с ясна причина, за успеха на компанията от чието име 
те са извършени и придържайки се към нашите високи ценности и стнадарти. Частни интереси 
и печалби или неправомерна употреба на фирмени активи или информация за лична облага на 
изпълнителя или други лица е напълно изключено и не трябва да бъде търсено. Ако инстинктите 
Ви кажат, че нещо не е правилно във всяка една сделка или дейност, спрете и разпитайте. Няма 
оправдание за направата на нещо, за което инстинктите Ви казват, че е нередно и във всеки 
подобен случай, моля да потърсете съвет преди да вземете по-нататъчни действия. 
(iii) Бъдете информирани за рисковете: Провеждане на редовни и актуални оценки на риска, 
предварително бизнес планиране и „проверки на миналото“ минимизира възможността да 
останете някога изненадан. Във всички случаи, преди да участвате в каквато и да е дейност, 
първо се убедете, че знаете достатъчно за страните, с които се занимавате, включително минали 
и настоящи дейности, както и репутацията на хората и техните компании.
(iv) Оценете връзките: Както и при други социални системи, винаги е благоразумно да създавате 
дългосрочни бизнес отношения след като разгледате фактите за трето лице относно неговата 
същност и минало поведение. Преди да поемете задължение с трета страна, помислете дали 
може да се доверите, че тази страна ще може да работи за името на IMC, да спазва всички 
кодекси, политически решения и правни норми. 
(v) Записвайте: Пресъздаване на събития и разследване „пост фактум“ е изключително трудно. 
От членовете на IMC се очаква да поддържат подредени и пълни корпоративни файлове, както и 
финансова документация, сделки и взаимоотношения с трети страни. Всички сделки и операции, 
включително плащания, задължения, права и ангажименти с всяко лице или компания по всяко 
време, трябва винаги да бъдат своевременно отразени в книгите и файловете на компанията. 
(vi) Докладвайте: Вашите доклади дали до Вашия пряк мениджър или до висшото ръководство 
на IMC са изключтелно важни. Само с подобни точни отчети ние ще може да планираме 
противодействия за рискове и „непознати“ ситуации предварително.
(vii) Търсете помощ: Нашият мениджмънт е на разположение за всеки въпрос без значение от 
компанията, регионалната принадлежност или държава. Ако смятате, че нечий въпрос може 
по-добре или по-бързо да бъде решен от нашия специалист в Тефен или правния отдел, то ние 
очакваме незабавно да изпратите до нашето внимание въпросните данни.
(viii) Тренирайте Вашия екип: Всички екипи на IMC членове трябва да бъдат подходящо 
запознати и обучени с етиката и спазването на законите. С времето, нашия мениджмънт на IMC 
ще предостави актуализации и обучителни материали.
За да се предотвратят всякакви трайни съмнения

Производствени помещения в централата на IMC 
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1 Защита на корпоративни активи
Ние прилагаме силен ангажимент да пазим корпоративните активи и информация. Разбира 
се, всяка злоупотреба с корпоративни активи , може да доведе до накърняване на бизнес 
операции, като причинява непоправими вреди, разходи, съдебни производства, загуба на 
печалба и щети на репутацията и доброто име. S

Подобни рискове съществуват без значение дали проблемния актив принадлежи на членове 
на IMC или на някои от нашите Заинтересовани страни. За това членовете на IMC следва 
да упражняват винаги и в разумна степен грижа, за да се ограничи умишленото разкриване 
на поверителна информация, да се предотвратят злоупотребите и/или разкриването на 
информация от други трети страни. 

Също така, от всеки служител на IMC се очаква да следва точно политиките и инструкциите 
на IMC чрез своя компютър  онлайн, които се публикуват от IT oтдела на компанията от 
време на време.

 
2 Честна конкуренция и взаимодействие с трети страни

Нашата мотивация произлиза от подхода на практическия и прагматичен бизнес. 
Действаме с пълна почтенност и честност и не търсим никога мъгляви пътища; признаваме 
присъщите взаимни ползи от действията съгласно всички закони и норми и провеждаме 
взаимодействие на добра воля с трети страни, включително и с държавните служби.  
IMC поддържа и непрекъснато подобрява някои вътрешни правила, за да може да следи и 
бъде сигурен, че всички негови публикации или материали няма да нарушат несправедливо 
правата на трети страни и че няма да включват данни, информация или справки, които може 
да подведат нашите крайни потребители.

Всяка манипулация, укриване, измама, подбуда към други да нарушат задължения за 
поверителност  или други нелоялни конкурентни практики са несъвместими с Компаса на 
IMC и ще бъдат изрично забранени и стриктно избягвани от всички членове на IMC. .

B Честни отношения

Научно-изследователския център на IMC

0                  20                 40                   60                 80                 100                 120               140                160               180                200                220              240             
    260       

      
  280     

     
    

  3
00

    
    

    
    

32
0 

   
   

   
   

 3
40

   
   

   
   

  

N
NW NE

SW SE

S

EWIM
C

C
O

M
PA

SS



Стартираща кампания за водещи клиенти и дистрибутори на IMC
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3 Прозрачност, точно описване и документиране
Публично разпространение на информация се прави от членовете на IMC в 
пълна, честна, точна, навременна, разбираема и четлива форма, в съответствие 
с инструкциите на съответния споделящ орган или лице. От всеки мениджър се 
очаква да се увери, че компанията работи и отговаря на всички местни разпоредби, 
включително по отношение на подаването на корпоративни документи, справки и друга 
информация. За всички необходими консултации по тези въпроси, всеки мениджър 
може да се обърне към правния отдел на IMC и/или финансовия екип в Тефен. 

Където е възможно, нашите верни и точни финансови данни ще се предоставят 
заедно с копия на съответната документация. Всяка подобна документация на бизнес 
операции, трябва да бъде подредена и  запазена, съгласно местните разпоредби в 
офисите на IMC. Никой документ, запис или нещо, с което се отразява настъпване на 
събитие някога може да бъде „надписано със задна дата“, „променено“ или сменено по 
каквато и да е причина.   

 Нашите централизирани вътрешни онлайн системи осигуряват на членовете на 
IMC отчетност в реално време, както и редовно индивидуално наблюдение. Подобни 
мерки позволяват на мениджмънта на IMC да упражнява широко скроено дългосрочно 
планиране, разпределение на ресурсите, а също и да предотврати и минимизира 
всякакви рискове от неразрешени и неправомерни действия. 

4 Без конфликт на интереси, без „търговия с вътрешна информация“ и без   
 корупционни практики

Фирмена информация не може да бъде споделяна с трети страни, при никакви 
обстоятелства, освен ако не е получено предварително позволение от мениджмънта 
на IMC и само с цел за запазване на интересите и печалбата на членовете на IMC. 
Сред другите важни причини, това се прави, за да се предотврати всеки нежелан 
риск от „търговия с вътрешна информация“ при търговия с ценни книжа и други „лоши 
решения“ за сметка на някого. 

От всеки член на IMC се очаква активно да избягва ако е в неговите/нейните 
правомощия ситуации, където частните интереси на дадено лице може да влязат 
в противоречие с интересите и/или ползите на IMC или да създават затруднения в 
работата на този човек в IMC Group. Всеки съществуващ или потенциален конфликт, 
породен като резултат от лични отношения или връзки трябва да бъде деклариран 
пред главния мениджмънт на IMC преди всякакво обврързване.

Очакваме от всички, които са ангажирани от членове на IMC, без значение дали 
са служители, мениджъри или външни консултанти, да предоставят своите услуги 
обективно, достоверно, с най-добрите свои възможности и професионални познания. 
По същата причина очакваме от нашите Заинтересовани страни да предприемат 
положителни мерки и да задължат всяка трета страна, която е свързана с IMC Group 
по някакъв начин или която може да получи информация относно нея по време на 
своите общи бизнес отношения и да предотвратят всякакви неправомерни вътрешни 
сделки или дейности, водещи до конфликт на интереси.
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В допълнение, всички членове на IMC се обвързват с  местните, глобалните и тези на 
Съединените щати  „анти тръстови“ и „анти корупционни“ правила и етични стандарти.       
Специално, на членовете на IMC е забранено да участват в дейности, които може 
да доведат до:

i Забранени бизнес договорки като монополи, картели или тръстове
ii Влияние върху правителство или държавен служител
iii Договорка на нечестни предимства с правителство или държавен служител
iv Неправомерно въздействие върху процес на правителствено или обществено   

взимане на решение
v Неправомерно договяряне на бизнес, в резултат на влияние върху правителствени или 

обществени служители

За избягване на всяко съмнение, пълната забрана на IMC относно „Корупционни практики“ 
включва всички директни или косвени предложения, плащания, парични преводи и подаръци, 
както и слабо определими и двусмислено описани положения на други „подаръци“ или 
ценности дадени с корупционното намерение да се подсигури „нещо в замяна“, „услуга за 
услуга“ от правителствен или обществен служител или някаква друга страна. Това включва 
частни лица и организации.

Чрез нашата система за финансова отчетност, функционираща в реално време, висшият 
мениджмънт на IMC периодично ще разследва, наблюдава и анализира практиките на 
членовете на IMC, за да неутрализира риска от неправилни практики. Освен това, подходящо 
обучение ще бъде проведено на членовете на IMC, за да се осигури пълно спазване на 
законите и да се избегне всяка „умишлена слепота“. 



Като многонационална корпоративна група ние насърчаваме нашите членове да спомагат 
развитието на местното многообразие на труда, равните възможности и стриктно спазване 
на съответното трудово и социално законодателство.

Ние вярваме в мотивацията на нашите екипи за постигане на постижения в техните 
отговорности в IMC, а също и в техния собствен път на кариерно личностно развитие.

При всяка компания член на IMC, ние се стараем да предложим на нашите екипи определени 
облаги, които са над минималните определени със закон, с цел нашите служители да 
се чувстват спокойни и щастливи и да може да се концентрират върху тяхната работа. 
Нашите специалисти от отдели Човешки ресурси и Безопастност си сътрудничат редовно, 
за да въвеждат и подобряват вътрешните групови правила, с които да осигурят постоянно 
безопасна и безтревожна работна среда.

1 Мероприятия для Ключевых партнеров
В рамках нашей стратегической маркетинговой политики мы постоянно проводим 
технические семинары и/или маркетинговые презентации как для нашего персонала, 
так и для наших Ключевых партнеров (“Мероприятия для Ключевых партнеров”). 
Приглашения на такие мероприятия должны составляться по заранее утвержденной 
IMC типовой форме и направляться лицам, согласованным с руководством каждого 
Ключевого партнера.
Место проведения, содержание, перечень участников и цели каждого Мероприятия
для Ключевых партнеров должны соответствовать принятой отраслевой практике, 
а любое отступление от данного требования, равно как и использование таких 
мероприятий для любых целей помимо презентации продукции IMC требует согласования 
с руководством IMC.

2 Подарки, представительские и раздаточные материалы
Сотрудники IMC и Компаний в составе IMC ни при каких обстоятельствах не вправе 
предлагать или принимать никаких подарков, платежей, услуг, льгот, участия в 
развлечениях и пр. (далее совокупно именуемых “Подарки”), кроме тех случаев, когда 
они не превышают номинальную цену и считаются разумными с учетом обстоятельств. В 
любом случае такой Подарок: (i) не должен способствовать совершению получателем и/
или дарителем определенных действий или воздержанию от какого-либо действия, и/или 
(ii) не должен поставить дарителя, получателя подарка и/или любую Компанию в составе 
IMC, в неловкое положение вне зависимости от того, будет ли обнародована информация 
о таком Подарке. 
 

C Мотивация за постижения – Добър мениджмънт на труда

Г Отношения с нашите Заинтересовани страни

Стартиране на глобална маркетингова кампания на IMC
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Участие на IMC в международни изложения

1   Търговски контрол
Като многонационална група с бизнес дейности в различни глобални пазари, от нашите 
членове на IMC се изисква да съзнават, изследват и да поемат отговорност относно 
цялостното спазване на съответните закони и правила, както буквално, така и по дух. 

Въпреки, че от нашите мениджъри не се очаква да притежават познания от всяко 
правно естество, от тях се предполага да упражняват разумна грижа и преценка, да 
провеждат запитвания, разследвания и консултации по въпроси свързани с търговски 
контрол, който може да бъде наложен на страни, с които членове на IMC правят бизнес, 
в САЩ и/или на мястото на съответния бизнес партньор.

По същия начин, всеки член на IMC трябва усърдно да спазва общо възприетия процес 
за всяко и всички необходими изявления, представяния, проверки, разрешителни, 
лицензи, одобрения и/или разрешения, включително и без ограничения забрани за 
внос и износ, митнически разпоредби, данъчни правила и други подобни инструкции за 
търговски контрол.

Д Постоянно глобално спазване на законите

8
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2 Политика на чуждестранни санкции
Членовете на IMC трябва също да следят приложимите местни закони, резолюциите на 
Обединените Нации и търговските ограничения и санкции на САЩ, които може да са 
наложени, както и техните актуализации и/или отмяна и публикация, без значение дали 
в електронен вид или на хартиен носител.

Текущите програми със санкции на Съединените щати, Министерство на финансите, 
Отдел за контрол на чуждестранни активи, може да намерите на уебсайт:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

Още, определени „по списък“ програми от санкции и забранени транзакции с лица, 
които са известни като „Специално отбелязани лица“ и които се появяват в главния 
списък, който се поддържа от Министерството на финансите на Съединените щати, 
Отдел за контрол на чуждестранни активи, може да намерите на уебсайт:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

Съгласно текущите програми за санкции, членовете на IMC следва напълно да се 
въздържат от провеждането на всякакви бизнес взаимодействия с лица действащи в, 
от или под покровителството на: Куба, Иран, Северна Корея, Судан и Сирия. 

В допълнение, членовете на IMC трябва да провеждат обстойна проверка и подходящо 
проучване преди обвързване с трети страни, за да се уверят, че те не са санкционирани 
или свързани с някое / някои санкционирани лица съгласно главния списък на 
„Специално отбелязани лица“.

Мениджмънтът на IMC и правният му отдел ще наблюдават постоянно наличните 
публикации, за да поддържат актуализирана и гарантирана информираност за всички 
приложими мерки за борба с тероризма, бойкоти, търговски контрол, блокиране на 
собственост, забрана на сделки или други санкции на международната търговия.
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Кодекс на бизнес поведение и етика и Политика на 
забранени бизнес практики на Berkshire Hathaway

II ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ
 
Приложение A  

Главното седалище на IMC
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ПОЛИТИКА НА ЗАБРАНЕНИ БИЗНЕС ПРАКТИКИ
================================================================ 

Преамбюл и Инструкции:

 Настоящата политика (или изменения на настоящата политика, според 
приложението) трябва да бъде приета от всяка дъщерна компания на Berkshire 
Hathaway, с цел обръщане внимание на „риска от неспазване на законодателството“ 
произтичащ от международните им операции и трябва да бъде вмъкната в политиката 
и ръководството на поведение на всяка една компания.

 Тази политика няма за цел да решава вътрешни рискове или да замести по-
строги, подробни или специфични политики, които може вече да съществуватили да 
бъдат в последствие приети от дъщерна компания на Berkshire Hathaway. Освен, че 
е създадена да отговаря на чуждите закони, както е описано по-долу в инструкциите 
на Раздели III и IV от този документ, тази политика поставя минималните стойности 
на стандартите, които дъщерните компании на Berkshire Hathaway трябва да следват. 
Всяка дъщерна компания трябва да оцени своите собствени операции и „риск от 
неспазване на законодателството“ и да приеме допълнителни политики и процедури 
спрямо необходимостта от тези рискове.

================================================================
 Политиката на Berkshire Hathaway Inc. и на нейните дъщерни компании е стриктно 
да спазват всички закони и правила, които се отнасят за всякакви техни дейности и 
операции или които може да подведат под отговорност Berkshire Hathaway, нейните 
подипълнители или лица наети от тях.

 Тази Политика на забранени бизнес практики се отнася за всички директори 
и служители на Berkshire и за всяка от нейните дъщерни компании. Всяко подобно 
лице следва да спазва тази Политика, стриктно да спазва всички приложими закони 
и разпоредби и да упражнява голямо внимание да не предприема или разреши 
действия, които могат да създадат дори само прилика на незаконно поведение или 
други нередности. Лицата, които нарушават тази Политика ще подлежат на подходящи 
дисциплинарни наказания.

I. СПАЗВАНЕ КАКТО НА АМЕРИКАНСКОТО ТАКА И НА ЧУЖДЕСТРАННОТО 
 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 Тази политика (1) определя специфични закони и разпоредби, които може да 
се прилагат в действията на Berkshire Hathaway и (2) определя минимални стойности 
на стандартите, които трябва да се следват, за да може да се спазват тези закони 
и разпоредби. Приложимите закони и разпоредби включват не само федерални, 
щатски или местни закони и разпоредби на Съединените щати, но също така закони и 
разпоредби на всякакви чужди страни, в които Berkshire осъществява бизнес.

 Тази Политика не е изчерпателна и следователно може да се прилагат и 
допълнителни закони и разпоредби в действията на Berkshire, които не са обсъдени 
тука. Дори ако определен закон или разпоредба не са споменати в този документ, 
политиката на Berkshire е да се осигури неговото спазване.

 Всеки служител на компания на Berkshire, който има въпрос дали определено 
поведение може да бъде незаконно или е свързано с някакви неетични или 
неподходящи действия трябва веднага да сподели тези негови / нейни опасения. Всяка 
компания на Berkshire или в случай на група от компании на Berkshire Hathaway то тази 
компания, която е „родителят“ на подобна група, трябва да определи юрисконсулт, 
който да получава и изследва подобни притеснения и да прилага тази Политика. 
Служителите може също да докладват своите притеснения до техните преки 
началници или мениджъри. Анонимни сигнали могат да бъдат подавани чрез „Горещата 
линия“ на отдели Етика и Правен на телефон
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(800-261-8651) или на уебсайта на Berkshire за докладване, който се намира на адрес 
https://www.brk  hotline.com. Служителите от Европейския съюз могат да използват отделна 
уебстраница за връзка, която се намира на адрес:                                https://brk-hotline.com/
CNIL.jsp .1

 Ако имате съмнение относно законността или правилността на поведение на 
компания на Berkshire, следва да отправите запитване относно това положение, така, че то 
да бъде разгледано. Отмъщение от всякакъв вид заради подобни запитвания в компаниите 
на Berkshire е забранено, дори ако се окаже, че поведението, което е докладвано не е било 
незаконно или неправилно.

II. ЗАБРАНЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

 Всяка компания на Berkshire трябва стриктно да спазва американския закон известен 
като Закон за чуждестранните корупционни практики (ЗЧКП). С две думи, този закон 
забранява подкупи, рушвети и услуги на чуждестранни правителствени лица, които да 
получат неправомерно предимство, като например получаване на правителствен договор.

 Забранени намерения. За да се спази ЗЧКП, никоя компания на Berkshire или нейните 
агенти не могат корупционно да предоставят или да предложат да предоставят каквато и 
да е „ценност“ на чуждестранно длъжностно лице за всяка от следните причини: 

• Въздействие върху длъжностно лице;
• Договаряне на всякакво неправомерно предимство;
• Повлияване на решението на длъжностно лице; или
• Помагане на компания на Berkshire да получи, задържи или насочи бизнес 
 към някое друго лице или компания.

 “Корупционни” Плащания. ЗЧКП забарнявапредоставянето или предложението за 
предоставяне на „ценности“, ако се прави „корупционно“. Това означава, че платеца има 
намерение или желание да повлияе със задна мисъл получателя и да го накара да направи 
нещо в замяна, т.е. услуга за услуга. Думата „корумпирано“ се използва в текстовете на 
ЗЧКП с цел да се подчертае, че предложението, заплащането, обещанието или подаръка 
се предоставят с ясната цел длъжностното лице да използва неправомерно неговата или 
нейната позиция. 

 Чуждестранни длъжностни лица. Различни типове чуждестранни длъжностни лица 
се споменават в ЗЧКП. Това включва:

• Чуждестранни държавни служители, като например Митнически служители;
• Служители на публични международни организации;
• Чуждестранни политически партии и техни служители; и
• Кандидати за чуждестранни политически длъжности.

 При някои обстоятелства, служители на държавни или държавно контролирани 
компании (без значение дали напълно или частично държавно контролирани) може да се 
считат за чуждестранни длъжностни лица псоред ЗЧКП. Една компания може да бъде под 
държавен контрол дори ако е публично търгувана и дори

____________________ 

1 Горещата линия за Европейския съюз функционира съгласно Мнение № 112006 по член 29 
от Защита на данните на работещите от дата 1ви Февруари 2006.
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ако част от нейните акции не се притежават от държавата. В някои страни, държавен 
контрол върху публично търгувани компании е често срещан. Тази политика забранява 
предоставянето или предложението за предоставяне на ценности на служители или 
агенти на държавно контролирани компании, поради някои от споменатите по-горе 
забранени причини, дори ако тези компании се занимават изцяло с търговия.  

Преки и непреки плащания. Забраната се отнася не само за преки плащания или 
предложения за плащания, но също и за непреки предложения или плащания направени 
чрез посредници или агенти. Трябва да се внимава и гарантира, че трети страни, 
представители на компания на Berkshire, като например търговски представители, 
консултанти, съветници, лобисти и други изпълнители, не предлагат „всякакви ценности“ 
на чуждестранни длъжностни лица за някоя от забранените цели описани по-горе.

Всякакви ценности. Терминът „всякакви ценности“ се тълкува много общо от ЗЧКП..  
Всяко от следващите определения може да се тълкува като „нещо, което притежава 
ценност“:

• Парични подаръци, във всякаква форма (пари в брой, в чек, по банков път и т.н.);
• Всякакви видове подаръци;
• Храна и напитки;
• Развлечения, като например голф или други спортни събития; и
• Пътувания, без значение дали в страната или в чужбина.

Терминът се прилага също и за нематериални облаги, като подпомагане на предпочитана 
от служителя благотворителна организация, предложения за наемане на работа 
на членове на семейството или приятели или други видове помощ или съдействие 
на служители или членове на техни семейства и приятели. Политиката се отнася с 
една и съща сила за предложения за плащане и плащания към роднини и членове на 
семейството на чуждестранни длъжностни лица, както и към самите чуждестранни 
длъжностни лица.
Незначителни подаръци и развлечения. Съществуват обстоятелства, при които 
предоставянето на не скъпи предмети на чуждестранни официални лица е позволено 
съгласно ЗЧКП. Например, даването на подаръци с незначителна стойност като 
химикалки или чаши за чай с фирменото лого, без никакво намерение за влияние върху 
длъжностното лице не е незаконно. Преди да подарят дори подаръци с незначителна 
стойност на чуждестранни длъжностни лица, служителите на Berkshire трябва да 
се убедят, че това е разрешено от местните закони. В някои страни е забранено 
подарявнето на каквото и да е на държавни служители, дори подаръци с незначителна 
стойност; в тези страни, тази Политика забранява подаряването на подаръци от всякакъв 
вид на чуждестранни лица. Където е позволено от местните закони, подаръци на 
чуждестранни длъжностни лица може да се правят съгласно тази Политика само когато 
те (1) се правят за да се насърчи общата добра воля и без задна мисъл за отплата, (2) са 
на много скромна стойност, (3) не са във формата на пари в брой, (4) са обичайни по вид 
и стойност за страната, където са направени, (5) са дадени открито, а не тайно, и (6) са 
точно отразени в счетоводните книги и записи на съответната компания на Berkshire.

Съзнателната „слепота“ не е оправдание. ЗЧКП може да се прилага за компании или 
лица, които съзнателно си затварят очите за неправомерни плащания или предложения 
за плащания. Служители, които подозират или видят признаци, че корупционни плащания 
или предложения за плащания се отправят от името на компания на Berkshire не трябва 
да „поглеждат встрани“ или да игнорират признаците. Например, ако  служител узнае 
факти свидетелстващи, че агент по продажбите е получил пари предназначени за   
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чуждестранно длъжностно лице, дори ако това не е официалната причина, това опасение 
трябва незабавно да бъде докладвано. Подобно, всеки служител трябва да бъде бдителен 
и моментално да докладва свои опасения, че други служители може да участват в такива 
плащания.

 Добросъвестни и разумни бизнес разходи. ЗЧКП позволява плащането на 
добросъвестни и разумни разходи за пътуване и настаняване на правителствени служители, 
ако разходите са свързани директно към (1) насърчаване, демонстрация или обяснение на 
продукти или услуги или (2) извършването или изпълнението на договор. За да се гарантира 
спазването на ЗЧКП, тази Политика позволява плащането на подобни разходи само с 
предварителното писмено одобрение от юрисконсулта на съответната компания на Berkshire. 
Където подобни разходи са одобрени за плащане, всяко плащане следва да се направи към 
третата страна доставчик (например авиокомпания или хотел), а не към чуждестранното 
длъжностно лице когато е практично, а всяко подобно плащане трябва да бъде подкрепено 
от оправдателни документи и документирано и запазено в счетоводните книги и записи на 
съответната компания на Berkshire. При никакви обстоятелства не може да се предоставят 
суми или дажби полагащи се за определено време на чуждестранно длъжностно лице, нито 
път компания на Berkshire ще плати някаква част от разходите направени от съпруг или друг 
член на семейството на чуждото лице.

 Улесняване на плащанията. ЗЧКП позволява „улесняване или ускоряване на 
плащанията“, направени в изпълнение на рутинни административни действия. Примери за 
рутинни административни действия са обработката на визи или митнически формуляри. 
Рутинните административни действия не включват действия свързани с преценка, като 
например решение да се даде нова работа или да се продължи бизнес с определена страна. 
Така, заплащайки на чиновник малка сума, за да се включи електричеството във фабриката 
може да се счита за улесняващо плащане според ЗЧКП, но заплащане на инспектор, който 
да си затвори очите за факта, че компанията няма валидно разрешително да използва 
фабриката не е. Някои страни имат още по рестриктивни  правила относно улесняващите 
плащания; например според Закона за подкупите на Великобритания, всички улесняващи 
плащания са незаконни. Преди извършване на улесняващо или ускоряващо плащане, 
служителите на компания на Berkshire трябва да се убедят, че това е позволено от местния 
закон. Където е разрешено от местния закон, тази Политика позволява улесняващи или 
ускоряващи плащания само когато са с незначителна стойност и са предназначени да 
ускорят рутинно административно действие, което компания на Berkshire има правото да 
получи. Всяко съмнение относно това дали може да се извърши улесняващо или ускоряващо 
плащане трябва да се повдигне бързо, където е възможно предварително към юрисконсулта 
на съответната компания на Berkshire.

 Разпоредби на ЗЧКП за счетоводството и върешня контрол. ЗЧКП изисква 
емитентите на американски ценни книжа и техните мажоритарно притежавани 
дъщерни компании (1) да разполагат с процедури, които гарантират, че всички сделки и 
разпореждания с активи се отразяват точно във фирмените счетоводни книги и документи 
и (2) да разработят  и поддържат система за вътрешен счетоводен контрол, достатъчен 
да гарантира  контрол на мениджмънта, власт и отговорност над активите на компанията. 
Политика на всяка компания на Berkshire е, че всички сделки се записват своевременно, 
последователно и точно по отношение на сумата, счетоводния период, целта и счетоводната 
класификация. Освен това, всяка компания на Berkshire трябва да спазва следните правила:  

• Всяка сделка или разпореждане с активи от компания на Berkshire трябва 
има необходимото разрешение. Трябва да се изискват и пазят оправдателни 
документи за всяко пътуване, подаръци или развлечение предоставено на 
държавен служител.  
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• Никакви тайни или незаписани средства или актив на компания на Berkshire 
не могат да бъдат създавани или поддържани и никакви счетоводни баланси 
не могат да бъдат създавани или поддържани без документална подкрепа, 
бивайки цялостно или частично измислени или без фактическа обосновка.

• Не може чекове издадени от компания на Berkshire да бъдат „осребрени на 
приносителя“ или на трети страни спрямо страната, която трябва да получи 
плащането. Освен дребни документирани плащания в брой, никакви сделки 
платими в брой не могат да бъдат правени, освен ако подобно събитие не е 
документирано от оправдателен документ, който носи подписа на издателя, 
като издателя е страна, с която съответната компания на Berkshire има сключен 
писмен договор.

• Достъп до счетоводни системи или финансови документи не трябва да се 
предоставя на лица без надлежно разрешение. Унищожаване или премахване 
на документи на компания на Berkshire може да се извърши единствено в 
съответствие с вътрешната политика на компанията и политиката на Berkshire.

 Всяко лице, което има основание да смята, че нарушение на гореспоменатите 
правила може вече да е настъпило в някоя компания на Berkshire (включително плащане 
на чуждестранно длъжностно лице, замаскирано в счетоводните документи) трябва 
незабавно да съобщи това опасение на неговия пряк ръководител или юрисконсулт или 
чрез горещата линия на Berkshire за Спазване на законите и етиката. На всяко запитване 
от вътрешен или независим одитор към компания на Berkshire трябва да се отговори 
цялостно и своевременно. 

 Всички незаконни плащания са забранени. Докато ЗЧКП се прилага само за 
подкупи и рушвети дадени на чуждестранни длъжностни лица, некоректни плащания към 
други лица могат да нарушават други закони на САЩ или местните закони на страната, в 
която подобни плащания са направени. Тази Политика изрично забранява предлагането 
или плащането на подкупи и рушвети към всички лица, при всякакви обстоятелства, без 
значение дали получателя е местен или чужденец и дали или не лицето е чуждестранно 
длъжностно лице.  Така, например, служителите на компанията на Berkshire не трябва 
да предлагат или плащат всякакви ценности на клиенти или предполагаеми клиенти 
или техните служители да ги сланят да отдават бизнес на компанията на Berkshire 
или да получат някое неправомерно предимство. Те също не трябва да получават 
подобни плащания от никое лице или компания в замяна на снабдяване с неправомерно 
предимство, като предоставяне на бизнес на това лице или компания.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Пересмотрено в декабре 2012 г.]  5



16

Инструкци към Раздели III и  IV

 Тази политика е основно фокусирана върху законите и правилата на САЩ. Понеже 
може да съществуват конфликти между законите на САЩ и други страни, в които работи 
подизпълнител, всеки подизпълнител на Berkshire Hathaway, който работи извън САЩ или 
има операции извън САЩ трябва да приложи анализ преди да приеме Раздели III и IV от 
тази политика и да потвърди, че няма изложение от тези Раздели, което да нарушава някой 
приложим за компанията закон извън САЩ или да промени тези Раздели до необходимата 
степен, която отговаря на тези закони.
 

III. ЗАБРАНЕНИ СДЕЛКИ С ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНИ И ЛИЦА

Всяка компания на Berkshire и нейните служители трябва стриктно да отговарят на 
всички приложими програми за икономически ограничения, търговски санкции и ембарго 
съгласно закона на САЩ, резолюциите на Обединените нации и чуждестранните закони 
и правила. Спазването изисква внимателно проследяване и понякога забрана върху 
сделки включващи целеви държави и режими и целеви физически лица и/или групи от хора 
(например, терористи и трафиканти на дрога). Нарушенията може да доведат до значителни 
глоби, затвор и сурови ограничения върху способността на компанията да прави бизнес в 
САЩ и чубина.

 Търговските ограничения описани по-долу се отнасят „само за Американски 
граждани“, което включва всички компании организирани в САЩ и техните чуждестранни 
клонове, всички компании и служители намиращи се в САЩ и всички служители, които 
са граждани на САЩ или чужденци постоянно пребиваващи в САЩ, без значение къде. 
Търговските ограничения на САЩ срещу Куба описани по-долу също се отнасят за 
подизпълнители на американски компании, които са организирани извън САЩ. Политиките 
описани в този Раздел III следва да бъдат приети от всички компании на Berkshire, които 
са организирани в САЩ или имат операции в САЩ. Всяка компания на Berkshire, която 
е организирана извън САЩ и няма операции в САЩ трябва внимателно да оцени своите 
правни задължения относно търговските ограничения, да има предвид подобни фактори 
като гражданството на своите служители и естеството и положението на  своите операции 
и ще приеме всички части от тази Политика, които са приложими към нейните операции или 
са от друга страна благоразумни, до степен съвместими с местния закон. Всеки потенциален 
конфликт между местния закон и търговските ограничения описан по-долу трябва да бъде 
обсъден от юрисконсулта на въпросната компяния на Berkshire в консултация с юриста и 
главния финансов мениджър на Berkshire или друго лице определено от главния финансов 
мениджър на Berkshire.

 Сделки с Куба, Иран, Северна Корея и Сирия. Съединените щати са създали 
всеобхватни програми с ембарго и санкции срещу следните страни:  

• Куба;
• Иран; и
Судан (с изключения на определени области от Судан, и като цяло изключвайки 
Република Южен Судан). 
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 Тези програми с ембарго и санкции забраняват на лица от САЩ да извършват или 
да съдействат на почти всички търговски и финансови сделки включващи страните под 
ембарго. Няколко примера с действия, които може да са ограничени представляват:

• Внос на стоки, технологии и услуги в САЩ от или произлизащи от страни с 
ембарго;

• Износ от САЩ на стоки, технологии или услуги към страни с ембарго, без 
значение дали директно или чрез посреднициs;

• Посредничество на продажба на стоки, технологии или услуги към или от 
страна с ембарго, дори ако сделката се прави изцяло извън територията на 
САЩ;

• Осигуряване на застраховане или презастраховане на бизнес или собственост 
на страна с ембарго или нейни граждани или на внос към или износ от страна с 
ембарго или на нейни граждани; и 

• Други сделки, в които финансова институция или друго лице действащи в полза 
на страна с ембарго има някакъв интерес.

Според законодателството на САЩ и други страни, частично ембарго е наложено срещу 
Северна Корея и Сирия. Към този момент се прилагат следните правила:

• Северна Корея. Внос в САЩ на стоки, технологии или услуги с произход от 
Северна Корея, дирекнто или чрез посредници е забранен без предваритеното 
одобрение на правителството на САЩ. Тази широка забрана се прилга 
за стоки, технологии и услуги от Северна Корея, които се използват като 
компоненти на завършени или променени от подизпълнители стоки в трети 
страни. Програмите за икономически санкции на САЩ не забраняват повече 
голяма част от износа и продажбите към Северна Корея; от друга страна, 
санкциите наложени от Обединените нации (които са правно обвързващи 
всички държави членки) ограничават износа към Северна Корея на определени 
стоки, технологии и услуги, включително оръдия за отбрана, услуги свързани 
с отбраната и луксозни стоки. В допълнение, в зависимост от стоките за които 
става въпрос (например луксозни стоки) износът може да бъде предмет на 
други износни ограничения на САЩ, като например тези администрирани от 
Министерството на търговията на САЩ.

• Сирия. Практически целия износ към Сирия на стоки с пълен или частичен 
произход от САЩ, независимо дали се изнасят директно от САЩ или 
индиректно през други страни е забранен без изричното одобрение на 
Американското правителство. Програмата от икономически санкции на САЩ 
като цяло не забранява внос от Сирия в САЩ освен няколко изключения 
(например внос на Сирийски петрол и петролни продукти).

 За да се осигури спазване на гореспоменатите закони, никоя компания на Berkshire, 
за която този Раздел III се отнася, не може да участва, подпомага или одобрява някакви 
сделки или поведение от типа описан по-горе, който пряко или непряко включва Куба, 
Иран, Судан, Северна Корея или Сирия, без предварителното изрично разрешение на 
юрисконсулта на въпросната компания на Berkshire.
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 Сделки с определени Блокирани физически и юридически лица и групи. 
Съединените щати са съставили програми за икономически и търговски санкции, които 
забраняват определен внос, износ, офшорни сделки и финансови операции с определени 
физически и юридически лица и групи, без предварителното одобрение на правителството 
на САЩ. Американското правителство идентифицира подобни физически и юридически 
лица и групи чрез поставянето на техните имена в различни списъци.
 Някои списъци включват лица, които са проявили неблагоприятно поведение 
за националната сигурност и външна политика на САЩ. Тези списъци включват 
„Транснационални Престъпни Организации“, „Трафиканти на Наркотици“, „Терористични 
Организации“ и пролифератори на „Оръжия за Масово Унищщжение“. Вторият тип списък 
се състои от физически и юридически лица и групи, събрани от определени специфични 
страни или региони, включващи Балканите, Беларус, Мианмар (Бурма), Кот д‘Ивоар, Куба, 
Демократична Република Конго, Иран, Ирак, Ливан, Либия, Северна Корея, Сомалия, 
Судан, Сирия, Йемент и Зимбабве.
 Събирателно, лицата в тези списъци са известни като „Специално отбелязани 
лица“ или „SDNs“ и се появяват в главния списък на Службата за контрол на чуждестранни 
активи (OFAK) на САЩ наречен „Специално отбелязани лица и блокирани хора“ (списъка 
SDN). Списъкът SDN се обновява често и е достъпен в интернет на адрес: 
   http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml 2

 Никоя компания на Berkshire или служител, за който този Раздел III  се отнася, 
не може да участва, подпомага или одобрява някоя сделка или да провежда всякакви 
дейности с някое лице от списъка SDN, независимо дали пряко или косвено и всяка 
бъдеща сделка с хора, за които се предполга или са в списъка SDN, трябва незабавно да 
бъде докладвана на юрисконсулта на въпросната компания на Berkshire. Всяка такава 
компания трябва да прегледа своите търговци и клиенти в актуалния SDN списък.

 Публикуване на дейности свързани с Иран. След 6ти Февруари 2013 съгласно 
Част 13 от Закона за ценните книжа на САЩ от 1934г се изисква определени емитенти 
регистрирани в Комисията по ценните книжа и фондовите борси („SEC“), включително 
и Berkshire да представят публично и отделно в отчети до SEC ако емитента или някой 
от неговите дъщерни фирми съзнателно е участвал в определени дейности свързани с 
Иран. Тези емитенти трябва в тримесечни и годишни отчети, подадени след 6ти Февруари 
2013 да опишат всички отчетни действия, които са се случили през периода описан в 
отчета (т.е. за годишния отчет , по време на фискалната година), дори ако дейностите са 
се случили преди 6ти Февруари 2013. Тази отчетност се изисква относно дейностите на 
всички подизпълнители на Berkshire, който се считат за свързани лица съгласно закона. 
Широк кръг от дейности трябва да се отчитат, обикновенно свързани с енергийния сектор, 
военните способности и потискането на човешките права в Иран. Например емитентите 
трябва да разкрият кога те или някой от техните свързани лица съзнателно е участвал в 
следните неща:

• Определени дейности свързани с петролната индустрия на Иран, като 
например предоставяне на застраховане или презастраховане, което 
подпомага възможността на Иран да внася рафинирани петролни продукти 
или да изнася суров петрол;

 
 

 
 

_____________________________

2 Уебсайтът на  OFAC прдлага търсачка в списъка SDN на адрес http://sdnsearch.ofac.treas.
gov/.
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• Определени дейности подпомагащи способността на Иран да придобие или 
създаде конвенционални оръжия за масово унищожение;

• Определени дейности отнасящи се за постиженията на Иран или употребата 
на стоки или технологии, които може да се използват за потискане на 
човешките права на гражданите на Иран; и

• Всякакви други сделки или взаимоотношения с Иранското правителство.

 В допълнение, законът изисква емитентите да публикуват всяка сделка или 
взаимоотношение с лице определено като глобален терорист или пролифератор на 
оръжия за масово унищожение в списъка SDN (независимо дали е свързан с Иран).

 Необходимият доклад трябва да включва подробна информация, като например 
естеството и обхвата на дейността, брутни приходи и нетна печалба (ако има) 
дължаща се на дейността и дали компанията възнамерява да продължи тази дейност. 
Тази информация се публикува на обществеността и може да доведе до разследване 
или налагане на санкции от Американското правителство.

 За да се гарантира спазването на закона, тази Политика забранява дейности 
включващи или свързани с Иран или лица от Иран в списъка SDN. Ако някой служител 
на компания на Berkshire има причина да смята, че подобно действие вече е станало, 
той или тя трябва незабавно да уведомят с въпроса главния финансов мениджър на 
Berkshire, за да може да се определи дали това действие е от типа, за който трябва 
да се извести според закона на САЩ. Понеже няма праг на същественост за сделки, 
подлежащи на изискванията за публикуване, много е важно Berkshire да бъде запознат 
с всички подобни дейности, дори с тези, които може да изглеждат незначителни или 
инцидентни.
 Промени в правилата. Понеже програмите за антитероризъм и външна политика 
се развиват и съответните правила се променят, естеството и обхвата на разрешени 
и забранени дейности може да се променят; например, да се добавят страни или 
лица обект на ембарго и програми със санкции; или съществуващи ембарго да бъдат 
премахнати или програми със санкции да бъдат олекотени. Също така, допълнителни 
или различни изисквания може да бъдат приложими за компании на Berkshire, които 
не са в САЩ или които правят бизнес извън САЩ. Всяка компания на Berkshire 
трябва да следи прилаганите програми със санкции и други търговски ограничения, 
за да се гарантира, че нейните политики биват актуални. Служителите на компании 
на Berkshire трябва да се съветват с техния юрисконсулт относно спазването на 
приложимите изисквания преди да влезат в договорни бизнес отношения с лица или 
страни предполагащи потенциален антитероризъм или външнополитически опасения.

IV. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИ СДЕЛКИ

 Закони на САЩ срещу бойкоти. Американските закони срещу бойкот изискват от 
Американските компании и техните чуждестранни подизпълнители под техен контрол 
да откажат участие в чуждестранни бойкоти, които САЩ не одобрява. Въпреки, 
че законите срещу бойкотите се прилагат към всички неодобрени от САЩ бойкоти 
наложени от чужди страни, бойкота на Арабската лига върху Израел е основния чужд 
икономически бойкот, който влияе върху компаниите. Политика на всяка компания 
на Berkshire е да спазва напълно всички приложими Американски закони срещу 
бойкотите. Никоя компания на Berkshire или нейни служители не могат да прилагат 
действия, които директно или косвено подкрепят бойкот на Израел или всеки друг 
чуждестранен бойкот, който не е одобрен от САЩ. Всеки служител, който има 
опасения дали дадена сделка изисква употребата на  
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правилата на САЩ срещу бойкот или законите за или срещу бойкот на всяка друга страна, 
следва да се обърне към своя юрисконсулт и да не продължи със сделката преди да бъде 
посъветван.

 Спазване на ITAR. Правителството на САЩ конролира износа, директно от САЩ 
или индиректно чрез чуждестранна страна, на всеки артикул или конкретна техническа 
информация, която е специално проектирана, променена или настроена за военна, 
разузнавателна или космическа употреба съгласно Правилата за международен трафик 
на оръжия (ITAR). ITAR определя, че подобна информация и материали може да бъдат 
споделяни само с граждани на САЩ, при липса на специално изключение или разрешение 
от Американския държавен департамент. Политиката на всяка компания на Berkshire е 
напълно да спазва ITAR. Всяка компания на Berkshire трябва да прецени своите операции 
и да определи дали тя попада като предмет на ITAR и ако е така, да създаде подходящи 
процедури за справяне с нейния личен риск от неговото неспазване. 

V. НАЕМАНЕ  УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 Преди избиране, ангажиране и подновяване на някоя трета страна (включително 
всеки консултант, дистрибутор, търговски агент или джойнт венчър партньор), която ще 
представлява компанията на Berkshire във финансови сделки с клиенти или във някакви 
взаимоотношения с държавни служители, всяка компания на Berkshire трябва да проведе 
подходящото проучване относно възможната трета страна. Всяка компания на Berkshire, 
която наема услугите на подобни трети страни трябва да създаде и поддържа подходящи 
процедури за проверка на непосредствения риск. Подобни проверки на третите страни 
трябва да включват като минимум проучване на характера, квалификациите, опита, 
репутацията за честност и доказани възможности да предоставят услугата, за която те 
биват наемани. Факторите, които биха попречили на наемането на трета страна включват 
всякакви необичайни искания за компенсации и всички необичайни плащания, доставка 
или условия за назначение. 

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 Разпространение. Всеки главен мениджър на компания на Berkshire е отговорен за 
изпълнението и спазването на тази Политика в рамките на неговата или нейната област на 
отговорност, включително разпространението на тази Политика до главния мениджмънт, 
който му докладва. 
 
 Обучение. Тази Политика и вска друга свързана документация трябва да бъде 
включена към всички ръководства на служителите за всяка компания на Berkshire, 
трябва да бъде предоставена на всеки член на главния мениджмънт на всяка компания 
на Berkshire и трябва да бъде достъпна до всички служители на компании на Berkshire. 
Преглед и пояснения на тази Политика и на всеки друг свързан документ към нея, следва 
да се направи като част от обучението на всеки мениджър на компания на Berkshire. 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC.

КОДЕКС НА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ И ЕТИКА
 
А. Обхват

 Този Кодекс на Бизнес поведение и етика се отнася за всички 
директори и служители на Berkshire Hathaway, както и на директори 
и служители на всяка дъщерна компания на Berkshire Hathaway. 
Тези директори и служители от тук нататък ще се споменават като 
„Специалните страни“. Berkshire Hathaway и нейните дъщерни компании 
ще бъдат споменавани от тук нататък със събирателното „Компанията“.

Б. Намерение

 Компанията се гордее с ценностите, с които извършва своя бизнес. Тя 
поддържа и ще продължи да отстоява висока бизнес етика и личностна 
почтенност във всички свои сделки и взаимоотношения. Към момента, 
този Кодекс на Бизнес поведение и етика служи да (1) подчертае 
ангажимента на Компанията към етиката и спазването на закона; (2) 
посочи основните стандарти за етично и правно поведение; (3) предостави 
механизми за уведомяване на знайни или предполагаеми етични или 
правни нарушения; и (4) помогне да се избегнат и да се установяват 
нарушенията.

 Като се има предвид разнообразието и сложността на етичните 
въпроси, които могат да възникнат по време на бизнеса на компанията, 
този Кодекс на бизнес поведение и етика нека да служи само като 
груб Ваш ориентир. Изправени пред етично двусмислени ситуации, 
Специалните страни трябва да помнят ангажимента на Компанията за 
спазване на високи етични стандарти и да потърсят съвет от преките 
си ръководители, мениджъри или друг подходящ ръководен персонал, 
за да се гарантира, че всички действия, които предприемат от името на 
Компанията спазват този ангажимент. Когато се колебаете, не забравяйте 
правило Уорън Бъфет:

“… Искам служителите да се запитат дали са готови да вземат 
някакво свое мъгляво действие, което да бъде публикувано на 
следващия ден на първа страница в техния местен вестник, написано 
силно критично и с големи подробности и четено от техните съпрузи, 
деца и приятели.”

В. Етични стандарти

1. Конфликт на интереси

 Конфликт на интереси се получава, когато личните интереси на човек 
се смесват по някакъв начин с интересите на Компанията. Конфликт 
може да се получи, когато Специалната страна предприема действия 
или има интереси, които биха я затруднили да си свърши своята работа 
за Компанията обективно и ефективно. Кредити за или гаранции на 
задължения за Специалните страни и за членовете на техните семейства 
могат да създадат конфликти на интереси. Почти винаги Специалната 
страна е в конфликт на интереси, когато работи едновременно за 
конкурент, клиент или доставчик.

1
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 Конфликтите на интереси може понякога да не са ясно очертани, затова ако имате 
въпроси се обърнете към Вашия пряк ръководител или мениджър или ако обстоятелствата 
го налагат с главния финансов мениджър или служител от правния отдел на Компанията. 
Всяка Специална страна, която узнае за конфликт или потенциален конфликт трябва да 
уведоми своя пряк ръководител, мениджър или друго подходящо лице или да се консултира с 
процедурите описани в Раздел Д на този Кодекс.

 Всички директори и изпълнителни директори на Компанията (и главните 
изпълнителни и финансови директори на дъщерни фирми на Berkshire Hathaway) трябва да 
декларират пред Председателя на Контролния комитет на Компанията всякакви материални 
сделки или взаимоотношения, които могат основателно да доведат до такъв конфликт. Ако 
е налице подобно отношение, трябва предварително да се получи одобрение от Контролния 
комитет по отношение на дадена сделка или лице.

 2. Корпоративни възможности

 На Специалните страни е забранено да използват възможности открити чрез 
употребата на корпоративна собственост, информация или позиция без съгласието на Борда 
на директорите на Компанията. Никоя Специална страна не може да използва корпоративна 
собственост, информация или позиция за неправомерна лична полза и никой служител не 
може да се конкурира с Компанията директно или индиректно. Специалните страни имат 
задължение към Компанията да развиват своите законови интереси, когато е възможно.
.

 3. Честно отношение

 Специалните страни трябва винаги да се държат чесно и етично с всички хора. Те 
действат добросъвестно, с грижата на добър стопанин и извършват само честна и открита 
конкуренция, като се отнасят етично с конкуренти, доставчици, клиенти и колеги. Кражба 
на фирмена информация, притежаване на търговски тайни, получени без съгласието на 
собственика или предизвикване на подобни разкрития от бивши или настоящи служители 
на други компании е забранено. Никоя Специална страна не трябва да се възползва 
от несправедливо предимство, получено чрез манипулация, укриване, злоупотреба с 
привилигирована информация, изопачаване на материални факти или всяка друга нелоялна 
практика. 

 Целта на бизнес развлеченията и подаръците в търговските отношения е да се 
създаде добър дух и здрави работни взаимоотношения, а не да се получат неправомерни 
предимства с клиенти. Подарък или развлечение не трябва да се предлага или приема от 
Специална страна или член на семейство на Специална страна, освен ако те (1) не са в 
съответствие с обичайните бизнес практики, (2) не са с прекомерна стойност, (3) не могат 
да бъдат изтълкувани като подкуп или заплащане и (4) не нарушават някакви закони или 
правила. Предлагането и приемането на парични подаръци от всяка Специална страна 
е забранено. Специалните страни трябва да обсъждат с техните преки ръководители, 
мениджъри или друг подходящ персонал подаръци или предложения за подаръци, които те 
считат за неподходящи. 

 4. Търговия с вътрешна информация

 На Специалните страни, които имат достъп до поверителна информация не е 
позволено да използват или споделят тази информация при търгуване с ценни книжа 
(„търговия с вътрешна информация“) или за каквато и да е цел с изключение при 
осъществяването на бизнеса на Компанията. Всичката не-публична информация за 
Компанията следва да се счита за поверителна информация. Абсолютно незаконно е да се 
търгува с ценни книжа на Berkshire
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 Hathaway докато притежавате материали, които не са публична информация и 
също да общувате или да „прошепвате“ подобна информация на други хора. Въпреки, че 
на всички Специални страни е забранено да търгуват с вътрешна информация, Berkshire е 
приела специфични „Политики и процедури за търговия с вътрешна информация“, които са 
приложими за директорите на Компанията, изпълнителните директори и ключови служители 
(„Директори и Специални служители“). Този документ е публикуван на интернет страницата 
на Berkshire и се изпраща периодично до Директорите и Специалните служители във връзка 
със сертифицирането на спазване на законодателството.

.

 5. Поверителност

 Специалните страни трябва да се грижат за поверителността на поверената им 
информация, освен когато разкриването е разрешено от упълнмощен юрист на Компанията 
или се изисква от законови и подзаконови актове. Поверителната информация включва 
цялата непублична информация, която може да бъде от полза за конкурентите или да 
навреди на Компанията или нейните клиенти ако се разкрие. Тя също включва информация, 
която доставчиците и клиентите са поверили на Компанията. Задължението за запазване 
на поверителна информация се запазва дори след като приключи работния договор на 
служителя.

 6. Защита и правилна употреба на акитиви на Компанията

 Всички Специални страни трябва да се стремят да защитават активите на 
Компанията и да осигуряват тяхната ефективна употреба. Кражба, небрежност и 
прахосничество имат директно влияние върху печалбата на Компанията. Всяко съмнително 
действие на измама или кражба, трябва незабавно да бъде докладвано за разследване. 
Оборудването на Компанията трябва да се използва само за осъществяване бизнеса на 
Компанията, но епизодична лична употреба е също разрешена.

 Задължението на Специалните страни да защитават активите на Компанията 
включва и информацията за собствеността на Компанията. Тази информация включва 
интелектуалната собственост като например търговски тайни, патенти, търговски марки 
и защитени права, както и бизнес, маркетинг и услуги, инжинерни и производствени идеи, 
дизайн, база данни, записи, информация за заплати и всякаква непубликувана финансова 
информация и отчети. Неразрешена употреба или разпространение на тази информация 
ще наруши политиката на Компанията. Това също може да бъде незаконно и да доведе до 
граждански или наказателни санкции.

 7. Спазване на закони, правила и наредби.

 Подчинението на закона, както в смисъла на буквата, така и в неговия дух е 
основата, на която етичните стандарти на Компанията са създадени. При осъществяването 
на бизнеса на Компанията Специалните страни трябва да се съобразяват с приложимите 
държавни закони, правила и наредби, на всички нива на управление в Съединените щати 
и във всяка друга юрисдикция, в която Компанията прави бизнес. Въпреки, че не от всички 
Специални страни се очаква да познават в подробности тези закони, много е важно да се 
знае достатъчно за приложимите местни, щатски и национални закони, за да може ясно да 
се определи кога да се потърси съвет от преки ръководители, мениджъри или друг подходящ 
персонал.

 Документът „Политика на забранени бизнес практики“ показва политиката на 
Компанията относно спазването на законите, обръща специално внимание на теми като 
забранени предложения за заплащане, подаръци и развлечения, сделки с определени 
страни и лица, счетоводни проверки и точно водене на счетоводството. Тази Политика е 
предоставена на висшите мениджъри и е достъпна до всички служители.
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 8. Навременно и честно публикуване на информация

 В справки и документи попълнени или подадени до Комисията по ценните книжа 
и борсите и други регулатори на Компанията, както и в други публични комуникации 
направени от Компанията, Специалните страни участващи в подготовката на подобни 
справки и документи (включително тези, които са ангажирани да подготвят финансови или 
други справки и информацията включена в тези справки и документи) трябва да публикуват 
информацията в нейния пълен, справедлив, точен, навременен и разбираем вид. Където 
е възможно, Специалните страни ще предоставят пълни и точни финансови и счетоводни 
данни в приложения към тези публикации. Те не трябва съзнателно да скриват или 
фалшифицират информация, погрешно да представят материални факти или да пропуснат 
други факти с цел да подведат независимите публични одитори на Компанията или 
инвеститорите.

 9. Значителни счетоводни разлики

 Главният изпълнителен директор и всеки главен финансов мениджър трябва 
незабавно да уведомят Контролния комитет  за всяка информация, която се отнася за (а) 
значителни разлики в замисъла или изпълнението на вътрешния контрол върху финансовата 
отчетност, която може неблагоприятно да повлияе на възможноститте на Компанията да 
вписва, обработва, обобщава и отчита финансова информация или (б) всякаква измама, 
независимо дали е материална, която е свързана с мениджмънта или други служители, 
които имат значителна роля във финансовата отчетност на Компанията, публикуването на 
информация или вътрешен контрол върху финансовата отчетност.

Г. Изключения

 Всяко изключение от този Кодекс за изпълнителни служители или директори могат 
да бъдат  направени само от Борда на директорите на Компанията или от нейния 
Контролен Комитет и това ще бъде своевременно уведомено, според изискванията на 
закона или регулациите на фондовата борса.

Д. Нарушения на етичните стандарти

 10. Докладване на известни или предполагаеми нарушения

 Директорите на Компанията, изпълнителния директор, главните финансови 
мениджъри и юрисконсулт следва моментално да докладват всяко известно или 
предполагаемо нарушение на този Кодекс до Председателя на Контролния комитет на 
Компанията. Всички други Специални страни, следва да се обръщат към своите преки 
началници, мениджъри или друг подходящ персонал относно известно или предполагаемо 
незаконно или неетично поведение. Тези Специални страни може също да докладват 
подозрително поведение по същия начин, по който те докладват оплаквания относно 
счетоводството, вътрешни счетоводни проверки, като се обърнат (ако желаят анонимно) към 
организацията Навекс Глобал, като към трета страна (на безплатен телефон 800-261-8651 
или чрез уебсайт: http://brk-hotline.com). Отделни процедури за анонимно докладване са на 
разположение за служители на Компанията работещи извън Съединените щати. Ответни 
действия от никакъв вид няма да бъдат позволени срещу всеки направил добросъвестно 
доклад, като Контролния комитет на Компанията стриктно ще следи за тази забрана.
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 11. Отговорност при нарушения

 Ако Контролния Комитет на Компанията или негов представител прецени, че 
този Кодекс  е бил нарушен пряко чрез недокладване на нарушение или чрез скриване 
на информация свързана с нарушение, тогава нередовната Специална страна може да 
бъде наказана за неговото неспазване, включително и с преместване или освобождаване 
от работа. Подобни наказания може да бъдат придружени с писменни уведомления до 
съответното лице, че е настъпило нарушение, за което  Контролния Комитет налага 
наказание понижаване в длъжност или преместване на нарушителя с или без премахване 
на парични или непарични бонуси. Нарушенията на този Кодекс може също да означават 
нарушения на закона и може да доведат до наказателни и граждански дела за неизрядната 
Специална страна или за Компанията. От всички Специални страни се очаква да 
сътрудничат при вътрешни разследвания на неправомерно поведение. 

 Е. Процедури на действия 

 Всички заедно трябва да работим за постигането на бързи и последователни 
действия при нарушения на този Кодекс. В някои ситуации обаче е трудно да се разбере 
дали е налице нарушение или не. Понеже не може да предвидим всяка една ситуация, 
която ще възникне, много е важно да имаме подход към справянето с всеки нов въпрос или 
проблем. Следват няколко стъпки, които трябва да имаме предвид:

• Убедете се, че сте събрали всички факти.  За да може да достигнем до 
правилните решения, трябва да бъдем възможно най-добре информирани.

• Попитайте се: Какво всъщност съм попитан да направя? Изглежда ли неетично 
и неправилно?  Използвайте Вашата преценка и здрав разум. Ако нещо 
изглежда неетично или неправилно, то най-вероятно е.

• Изяснете Вашата отговорност и роля.  В повечето случаи, отговорността е обща. 
Информирали ли сте Вашите колеги? Може да помогне ако споделите проблема 
с другите и го обсъдите.

• Обсъдете проблема с Вашия ръководител. Това е основният съвет при всички 
ситуации. В много случаи, Вашия ръководител ще е по-запознат с това, което Ви 
интересува и той или тя ще се зарадват, че се объръщате към тях в процес на 
взимане на Вашето решение. 

• Потърсете помощ от служителите на Компанията. В редките случаи, когато няма 
да бъде подходящо или комфортно да обсъдите конкретен въпрос с Вашия пряк 
ръководител или когато смятате, че той или тя Ви е дал неподходящ отговор, 
обсъдете ситуацията с Вашия офис мениджър или мениджрър човешки ресурси.

• Може уверено да докладвате етични нарушения без страх от отмъщение. Ако 
Вашето положение изисква самоличността Ви да бъде запазена в тайна, тогава 
Вашата анонимност ще бъде максимално запазена спрямо съществуващите 
правни задължения на Компанията. При всяко едно положение, Компанията 
забранява всякакви репресивни мерки спрямо тези, които добросъвестно 
докладват етични нарушения. 

Първо питай, после действай. Ако не сте сигурен какво да направите в някоя 
ситуация, потърсете упътване преди да действате.
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За улеснение в техния ангажимент за спазване Компаса на IMC, всички мениджъри на 
компании членове на IMC, трябва да прегледат и предадат по-горната информация на 
техните екипи и от своя страна да предоставят писменно потвърждение до мениджмънта на 
IMC, което ще се състои от следното:

Декларация 

Аз, долуподписаният, в качеството си на мениджър на компания част от IMC, представена 
по-надолу като (Компания), с настоящото потвърждавам, представям и споделям следното:  

1 Прочел съм „Кодекс на бизнес ръководство и етика“ и „Политика на забранени бизнес   
 практики“ на Berkshire Hathaway, както и Компасът на IMC – „Добро бизнес ръководство   
 и Етичен кодекс“ (Кодексите). Съдържанието и логиката на съставянето на Кодексите   
 се разбират от мен и по време на изпълнение на моите отговорности ще продължа да се   
 придържам към тях и ще предавам принципите си на своите подчинени, които също да ги  
 следват.

2 До колкото ми е известно съм предоставил писменно на IMC всички подробности от   
 всякакво естество, които се изискват за споделяне от някой от Кодексите.
 
3 До колкото е необходимо, с настоящото изявление предоставям допълнителни данни и   

информация, които считам за уместни за осигуряване на пълното разкриване на    
информация и спазване на всички Кодекси, както следва: 

Приложение Б
Официално Потвърждение и Деклара
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_________________________________
 
_________________________________
 
_________________________________
 
_________________________________

Подписано от: _________________
 
Име: ___________________________
 
Фирма: __________________________
 
Длъжност: ________________________
 
Дата: ____________________________ 



Компасът на IMC насърчава непрекъснато подобрение, усъвършенстване и обратна 
връзка. Независимо дали сте член на IMC, мениджър, служител или бизнес партньор, ние 
ценим Вашето мнение и Ви приветстваме да участвате в подобряването на Компаса на IMC 
„Добро бизнес ръководство и Етичен кодекс“. Мениджърите на IMC ще разпространят и 
ще се погрижат за приемането на по-долу подготвения формуляр за Обратна връзка. 

Обратна връзка

След като получих копие на Компаса на IMC „Добро бизнес ръководство и 
Етичен кодекс“, с настоящото приемам съдържанието на Компаса на IMC и бих 
желал да посоча някои въпроси за последващо разглеждане и внимание:

 Да  Не Предлагам допълнителни въпроси да  бъдат разгледани или развити в 
бъдещи издания на Компаса на IMC.

 Ако ДА, моля да ни предоставите кратко писменно обяснение:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Да  Не Предлагам IMC да обмисли въвеждане, промяна или отмяна на определени 
фирмени политики:

 Ако ДА, моля да ни предоставите кратко писменно обяснение:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Да  Не Участвал съм в обучения на IMC и бих желал да предложа акценти за 
бъдещи програми.

Ако ДА, моля да ни предоставите кратко писменно обяснение:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

От:   __________________________

Длъжност в Компанията:   __________________________

Име на Компанията: __________________________

Дата:  __________________________

Приложение C
Стандартен формуляр за обратна връзка
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Където
Иновацията
Никога не

Спира!


