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It is the Policy of the Unifer Group to encourage you to raise 
concerns (“Speak Up”) if you see, know of or suspect conduct 
that might violate our Code of Conduct, our policies and 
procedures or the national law. Unifer Group takes seriously 
all concerns raised honestly and will deal with each in a 
prompt and thorough manner. The aim of this Policy is to 
give you guidance on how you can raise concerns about 
known or suspected misconduct in confidence and without 
fear of retaliation. 
 
 
 
 
Unifer Group shall mean Unifer International GmbH 
(Germany), Unifer LLC (Ukraine) and their business units. 
 
 
1. POLICY STATEMENT 
1.1. The Unifer Group is committed to responsible business 
practices, acting with honesty, integrity and respect for 
others.   
 
1.2. Integrity is one of Unifer Group’s core values. Speaking 
Up, and supporting those that do Speak Up, is key to acting 
with integrity. Unifer Group expects you to maintain the high 
standards set out in our Code and Unifer Group values the 
help of anyone who identifies and raises concerns that need 
to be addressed. 
 
 
2. SCOPE 
2.1. This policy applies to all of Unifer Group’s directors, 
officers, employees and contractors (“employees”). Third 
parties that Unifer Group has a business relationship with, 
such as suppliers, agents and distributors and customers, 
may also Speak Up. 
 
3. DUTY TO REPORT VIOLATION 
3.1. Whistleblowing or Speaking Up is where you raise 
concerns about known or suspected unsafe, unethical or 
unlawful conduct. This conduct may have already occurred, 
may be occurring or you believe it may likely occur in the 
future. 
 
 
3.2. All employees are required (third parties have the right) 
to report unsafe, unethical or unlawful conduct by any of 
Unifer Group’s employees to the Executive Body of the Unifer 
Group, which may include, but is not limited to, the following 
examples: 

• violating laws or regulations; 
• violating any policy of the Unifer Group; 
• providing inaccurate or misleading information 

about the Unifer Group; 
• falsifiying financial, commercial or other kinds of 

documentation of the Unifer Group, including 
electronic ones; 

• receipt of illegal material benefits by an employee, 
including gifts valued at more than 15 EUR; 

• misappropriating or misusing material resources of 
the Unifer Group; 

• inappropriately disclosing confidential information 
or intellectual property of the Unifer Group; 

Дана політика Групи Уніфер заохочує Вас висловлювати 
своє занепокоєння (“не замовчувати”), якщо ви бачите, 
знаєте або підозрюєте можливість скоєння дій, які 
можуть порушувати наш Кодекс корпоративної етики, 
наші політики та процедури чи національне 
законодавство. Група Уніфер сприймає серйозно всі 
занепокоєння, які були висловлені чесно, розгляне 
кожне оперативно та ретельно. Метою цієї Політики є 
надання вам вказівок, яким чином ви можете висловити 
своє занепокоєння щодо відомих чи ймовірних 
неправомірних дій із впевненістю у конфіденційності та 
без страху помсти. 
 
Під Групою Уніфер необхідно розуміти компанії ТОВ 
«Уніфер Інтернешнл ГмбХ» (Німеччина), ТОВ «Уніфер» 
(Україна) та їхні структурні підрозділи. 
 
1. ПОЛОЖЕННЯ ПОЛІТИКИ 
1.1. Група Уніфер дотримується відповідальної 
ділової практики, діє чесно, порядно та з повагою до 
інших. 
 
1.2. Доброчесність – одна з основних цінностей Групи 
Уніфер. Мати можливість висловитися та підтримувати 
тих, хто висловлюється, є ключовими факторами для 
доброчесної діяльності. Група Уніфер очікує від вас 
дотримання високих стандартів, викладених у нашому 
Кодексі. Група Уніфер цінує допомогу кожного, хто 
висловлює занепокоєння. 
 
2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
2.1. Ця політика поширюється на всіх директорів та 
керівників всіх рівнів, співробітників та підрядників Групи 
Уніфер. Треті сторони, з якими Група Уніфер має ділові 
відносини, такі як постачальники, агенти, дистриб’ютори 
та клієнти, також мають можливість висловитися. 
 
3. ОБОВ'ЯЗОК ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ 
3.1. Інформувати чи висловлювати занепокоєння 
означає повідомити свої хвилювання та перестороги 
щодо небезпечної, неетичної чи протиправної дії, яка вже 
здійснена чи передбачається бути здійсненою. Можливо, 
ця дія вже відбулася, зараз має місце або ви вважаєте, 
що вона може відбутися в майбутньому. 
 
3.2. Усі працівники зобов’язані (а треті сторони мають 
право) повідомляти правління Групи Уніфер про 
небезпечні, неетичні або протиправні дії будь-кого з 
працівників Групи Уніфер, що можуть включати, але не 
обмежені тільки ними, такі приклади: 

• порушення законодавства чи нормативно-
правових актів; 
• порушення будь-якої політики Групи Уніфер; 
• надання недостовірної або оманливої 
інформації про Групу Уніфер; 
• фальсифікація фінансової, комерційної та інших 
видів документації Групи Уніфер, включаючи 
також електронний вид документації; 
• отримання працівником незаконної 
матеріальної вигоди, включаючи подарунки 
вартістю понад 15 євро; 
• привласнення або зловживання матеріальними 
ресурсами Групи Уніфер; 
• розголошення конфіденційної інформації або 
інтелектуальної власності Групи Уніфер; 
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• misappropriating payment for paid but undelivered 
goods (not performed work, not provided service); 
and 

• threating the health, safety or well-being of workers 
and/or the general public. 

 
3.3. Unifer Group employees are obliged to report any such 
breaches under this Policy as soon as they see, know of or 
suspect unsafe, unethical or unlawful conduct. 
 
 
 
3.4. You need to provide as much information as you can to 
enable Unifer Group to assess and investigate your concern. 
This may include: 

• the background and reason for the concern; 
• names, dates, places and any other relevant 

information; and 
• any documents in support of your concern.  

 
 
4. ACTING IN GOOD FAITH AND PROTECTION OF 
WHISTLEBLOWERS 
4.1. Any person who files a complaint alleging violation must 
act in good faith and have reasonable grounds to believe that 
the information disclosed indicated wrongdoing. 
 
 
4.2. Unifer Group encourages you to Speak Up and will 
protect all employees that do so even where a genuine 
concern later turns out to be mistaken. We take seriously any 
claims of retaliation, reprisal or detrimental treatment against 
anyone as a result of them raising a concern or providing 
assistance in an investigation. Retaliation is treated as a 
disciplinary matter and may lead to dismissal. 
 
 
 
4.3. Unifer Group is committed to protecting the privacy of 
anyone involved in a concern. 
 
4.4. Employees who provide information which they know to 
be false may be subject to disciplinary action up to and 
including dismissal. 
 
5. PROCEDURE 
5.1. The report may be done in writing or orally. An employee 
may report to his/her supervisor or a member of the Unifer 
Group Executive Body of his/her choice. Reports from other 
persons should be submitted to a member of the Unifer 
Group Executive Body. 
 
 
5.2. The report may also be sent to the Unifer Group on the 
its website (www.unifer.de). The recipients of report in such 
case are members of the Unifer Group Executive Body. 
 
 
5.3. All reports will be treated in a confidential and sensitive 
manner. In addition, the whistleblower must be able to 
remain anonymous, except in cases where the nature of the 
disclosure and/or resulting investigation make it necessary to 
disclose his/her identity, e.g. criminal investigations or 
judicial proceedings. In such cases, all reasonable measures 

• привласнення оплати за оплачені, але 
недоставлені товари (невиконана робота, 
ненадана послуга); 
• загроза здоров’ю, безпеці чи добробуту 
співробітників та / або загалом громадськості. 

 
3.3. Працівники групи Уніфер зобов'язані 
повідомляти про будь-які такі порушення відповідно до 
цієї Політики, як тільки вони бачать, знають або 
підозрюють про скоєння небезпечних, неетичних або 
протиправних дій. 
 
3.4. Вам потрібно надати якомога більше інформації, 
щоб дозволити Групі Уніфер оцінити та дослідити вашу 
проблему. Це може включати: 

• передумови та причини занепокоєння; 
• імена, дати, місця та будь-яка інша відповідна 
інформація; 
• будь-які документи, що підтверджують вашу 
занепокоєність. 

 
4. ДОБРОСОВІСНІСТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ 

ІНФОРМАТОРІВ 
4.1. Будь-яка особа, яка надає інформацію про 
порушення, повинна діяти добросовісно і мати вагомі 
підстави вважати, що надана інформація свідчить про 
неправомірні дії. 
 
4.2. Група Уніфер закликає вас висловлюватися і 
захищатиме всіх співробітників, які висловлюються, 
навіть якщо згодом висловлене занепокоєння виявиться 
помилковим. Ми серйозно ставимося до будь-яких заяв 
про залякування, помсту чи зневажливе ставлення 
стосовно когось унаслідок того, що вони висловлюють 
занепокоєння або надають допомогу в розслідуванні. 
Здійснення залякування та помсти розглядаються як 
дисциплінарні справи і можуть призвести до звільнення.  
 
4.3. Група Уніфер прагне захищати конфіденційність 
усіх, хто причетний до проблеми. 
 
4.4. Працівники, які надають завідомо неправдиві 
повідомлення, можуть бути притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності, зокрема звільнення. 
 
5. ПРОЦЕДУРА 
5.1. Інформація може бути надана в письмовій або 
усній формі. Повідомлення працівників може бути 
спрямоване безпосередньому керівнику або члену 
правління Групи Уніфер на вибір працівника. 
Повідомлення інших осіб мають бути надані члену 
правління Групи Уніфер. 
 
5.2. Повідомлення також можуть бути відправлені 
через веб-сайт Групи Уніфер (www.unifer.de). 
Отримувачами такого повідомлення є члени правління 
Групи Уніфер. 
 
5.3. Усі повідомлення будуть розглядатися 
конфіденційно та ретельно. Окрім цього, інформатор 
може залишатися анонімним, за винятком випадків, коли 
характер розголошення та/або ініційованого 
розслідування вимагають розкриття інформатора, 
наприклад, кримінальне розслідування чи судові 
процеси. У таких випадках будуть вжиті всі можливі 
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must be taken to protect the whistleblower from any 
harassment resulting from a disclosure. 
 
 
5.4. All reports will be assessed by a competent person 
appointed by the Unifer Group, and where appropriate 
investigated, and then appropriate decisions will be made. All 
investigations must be dealt with confidentially and in an 
independent, fair and unbiased manner with respect to all 
parties involved. 
 
5.5. It is important that all concerns raised are ultimately 
resolved, that the interested and involved parties are 
informed that the matter is concluded and that feedback is 
provided as appropriate.  It will not always be possible to 
provide details of the outcome of an investigation to all those 
involved nor can Unifer guarantee that the outcome will be 
as expected or hoped for by those involved. However, if you 
are not satisfied with the handling of a concern or with the 
outcome you may raise it with any of the contacts mentioned 
above. Alternatively, you can contact the Unifer Group 
Executive Body. 
 
 
 
6. RESPONSIBILITY 
6.1. If an employee of the Unifer Group knows or should have 
known of unlawful or other conduct violating Unifer Group’s 
policies by any employee, he may be subject to disciplinary 
action and/or other legal action. 
 

заходи для захисту інформатора від будь-яких 
переслідувань, що можуть виникати внаслідок 
повідомлення.  
 
5.4. Усі повідомлення будуть розглянуті та 
проаналізовані компетентною особою, 
призначеною Групою Уніфер, та прийняті відповідні 
рішення. Усі розслідування повинні проводитися 
конфіденційно, незалежно, справедливо та 
неупереджено щодо всіх залучених сторін. 
 
5.5 Важливо, щоб усі висловлені занепокоєння були 
врешті-решт з’ясовані і визначені, щоб зацікавлені та 
залучені сторони були проінформовані про те, що справа 
закінчена, і щоб був наданий зворотній зв’язок 
зацікавленим і залученим сторонам. Не завжди можна 
буде надати детальні результати розслідування усім 
причетним особам, також Група Уніфер не може 
гарантувати, що результат буде таким, на який очікували 
або сподівалися причетні. Однак, якщо вас не влаштує 
вирішення проблеми або результат, ви можете заявити 
про це за допомогою будь-якого із зазначених вище 
способів. Крім того, ви можете зв’язатися з правлінням 
групи Уніфер. 
 
6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
6.1 Якщо працівник групи Уніфер знає або повинен був 
знати про протиправні чи інші дії, вчинені будь-яким 
працівником, які порушують Політику Групи Уніфер, він 
може бути притягнутим до дисциплінарної 
відповідальності та / або іншої юридичної 
відповідальності. 
 

 


