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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA
Działanie w zgodzie z przepisami prawa i wytycznymi
Teleste respektuje wszystkie obowiązujące przepisy prawa krajowego i międzynarodowego oraz wytyczne i
działa w zgodzie z nimi, a także wymaga tego samego od swoich dostawców i partnerów biznesowych.
Sprawozdania finansowe Teleste są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz fińskim ustawodawstwem dotyczącym prawa spółek i
księgowości. Teleste spełnia wymagania Fińskiego Kodeksu Zarządzania Korporacyjnego i wewnętrznych
wytycznych przygotowanych przez Giełdę w ich obowiązującej wersji.
Uczciwy i transparentny biznes
Teleste szanuje uczciwą konkurencję i zobowiązuje się do działań zgodnych z obowiązującymi przepisami
antymonopolowymi i innymi przepisami regulującymi konkurencję. Obejmuje to co najmniej prawa, regulacje
i standardy dotyczące zapobiegania łapówkarstwu, korupcji, praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania
nielegalnych bądź niezgodnych z przepisami celów.
Teleste nie współpracuje ze swoimi konkurentami w sposób ograniczający konkurencję, wliczając w to
ustalanie cen, dzielenie się klientami lub rynkami geograficznymi, czy też ustalanie ofert przetargowych.
Zabronione jest również nadużywanie dominującej pozycji rynkowej.
Informacje poufne oraz prawa własności intelektualnej są cennymi wartościami korporacyjnymi, a każdy
pracownik Teleste jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednej ochrony takim wartościom. Pracownicy
Teleste przestrzegają praw własności intelektualnej i szanują informacje poufne innych, a także zarządzają
takimi prawami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jakość i bezpieczeństwo produktu
Mocna i szeroka wiedza technologiczna i bezpieczeństwo produktów są atutami firmy Teleste. Kluczowymi
obszarami rozwoju technologicznego są wydajność produktów lub rozwiązania, cechy związane z jakością,
modułowość, inteligencja, przetwarzalność, podatność na recykling oraz koszt użytkowania. Celem
przedsiębiorstwa jest produkcja inteligentnych, bezpiecznych i trwałych produktów umożliwiających klientom
Teleste zapewnienie wysokiej jakości obsługi swoim własnym klientom.
Biznes, któremu można zaufać
Teleste dba o swoją opinię zarówno wśród dotychczasowych, jak i nowych klientów. Współpraca ze
wszystkimi partnerami biznesowymi opiera się na zaufaniu, szacunku, uczciwości i poufności. Teleste bazuje
na długotrwałym partnerstwie i uczciwości prowadzenia działalności, aby zapewnić swoim klientom jak
najlepsze rozwiązania.
LUDZIE I ETYKA
Prawa człowieka
Teleste respektuje i zobowiązuje się do ochrony obowiązujących międzynarodowych praw człowieka, takich
jak określone przez (ONZ) wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka oraz deklaracja Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw pracy.
Teleste nie toleruje żadnych przypadków stosowania pracy przymusowej, handlu ludźmi, czy pracy dzieci.
Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
Teleste dąży do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy wszystkim pracownikom i innym
ludziom pracującym w obrębie siedziby Teleste i oczekuje tego samego od swoich partnerów biznesowych.
Teleste dokłada starań do promowania zdrowego stylu życia i wsparcia aktywności wpływającej pozytywnie
na zdrowie pracowników, ich dobre samopoczucie oraz równowagę życiową.
Szacunek i różnorodność
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Teleste wspiera różnorodność i równość w miejscu pracy. Pracownicy Teleste są przedstawicielami różnych
środowisk, krajów i kultur, jednak łączą ich wspólne wartości: nastawienie na klienta, szacunek,
niezawodność i ukierunkowanie na cel. Teleste traktuje swoich pracowników na równych zasadach,
profesjonalnie i z szacunkiem na każdym etapie związanym z cyklem zatrudnienia, od rekrutacji po
zakończenie współpracy.
Teleste nie toleruje żadnych form dyskryminacji, zastraszania, czy innych ofensywnych bądź
nieodpowiednich zachowań ze strony pracowników lub wymierzonych przeciwko nim. Pracownicy Teleste są
zachęcani do dialogu z managementem i kolegami w kwestii nowych pomysłów lub swoich obaw.
Kierownictwo a zaangażowanie pracowników
Każdy pracownik Teleste ma prawo do doskonałego przywództwa, które umożliwia mu przyjemną i owocną
pracę każdego dnia, a także osiąganie wspólnych celów. Charakteryzująca Teleste atmosfera oraz kultura
firmy wspierają zdolności i pasje pracowników. Teleste angażuje i motywuje swoich pracowników do
dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym poprzez wsłuchiwanie się w ich opinie i systematycznie
zbierany feedback.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO
Zasoby naturalne
Celem Teleste jest wydajne i przyjazne dla środowiska zużycie wody, energii i materiałów na każdym etapie
działalności. Wygenerowane przez Teleste odpady podlegają segregacji u źródła, aby doprowadzić do
wzrostu wskaźników recyklingu i odzysku.
Emisja dwutlenku węgla powstającego w wyniku transportu materiałów i gotowych produktów zredukowana
jest poprzez wdrożenie procesu prognozowania, a także priorytetyzacja transportu lądowego i morskiego
nad ładunkiem lotniczym.
Teleste dąży do tego, aby pozyskiwane materiały otrzymywane były ze źródeł, których użycie nie budzi
wątpliwości etycznych i jest ekologicznie odpowiedzialne.
Produkty i usługi
Odpowiedzialność środowiskowa Teleste uwzględnia wpływ swoich produktów na środowisko w całym cyklu
ich życia. Podczas tworzenia produktu brana jest pod uwagę perspektywa przyjazności dla środowiska, a
wszędzie tam, gdzie to możliwe, stosowane są materiały nadające się do recyklingu. Świadomość
ekologiczna odzwierciedla się w zużyciu energii, trwałości i przydatności produktów.
W branży usługowej głównym źródłem obciążenia dla środowiska jest emisja CO2. W celu redukcji tej emisji
wybierane są odpowiednie środki transportu i trasy.
Nieustanne doskonalenie
Aby ciągle osiągać coraz lepsze rezultaty, firma Teleste zidentyfikowała obszary wpływu na środowisko
swojej działalności i wyznaczyło odpowiednie cele, które są stale monitorowane. Ważne jest, aby każdy
zdawał sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności w kwestiach środowiska, aby być w stanie podejmować
odpowiednie decyzje.
INFORMOWANIE
Pracownicy Teleste i inni udziałowcy są zachęcani do zgłaszania swoich spraw dotyczących ewentualnego
nieprawidłowego postępowania w ramach działalności Teleste lub innych działań związanych z tą firmą.
Kanał komunikacji informacyjnej zapewnia możliwość zgłaszania spraw w sposób anonimowy bez obawy
poniesienia konsekwencji.

