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Verejná obchodná spoloãnosÈ Anglo American plc a jej dcérske
spoloãnosti majú ustálenú tradíciu pospolitej angaÏovanosti a
spoloãensk˘ch investícií. Ciele snáh zabezpeãovaÈ vynikajúce
v˘nosy na‰im akcionárom a preberaÈ ná‰ podiel spoloãensk˘ch 
a environmentálnych zodpovedností povaÏujeme odjakÏiva za
vzájomne sa doplÀajúce.

S na‰ím podnikateºsk˘m úspechom sú späté povinnosti dobrého
správcovstva a morálneho konania. V˘kon na‰ich prevádzok bude
lep‰í, ak okolité komunity budú stabilné a prosperujúce. PodnikaÈ 
v súãasnosti so zreteºom na potreby budúcnosti je základ
udrÏateºného rozvoja.

V ãase, keì vstupujeme do éry globalizácie, musíme uznaÈ, Ïe
mnoh˘ch ºudí znepokojuje tempo zmien a domnelé pohnútky a 
moc nadnárodn˘ch spoloãností. Spoloãnosti potrebujú byÈ spätne
priezraãné a povinné skladaÈ úãty. Potrebujeme ukázaÈ, Ïe svoje
zdroje a spoloãensk˘ vplyv pouÏívame pre v‰eobecné dobro.

SpolupatriãnosÈs komunitou vytyãuje hodnoty a normy, ktor˘ch sa
pridrÏiavame pri riadení na‰ich ãinností. Hoci pôsobíme v mnoh˘ch
krajinách a v znaãne rôznorod˘ch podmienkach, na‰e hodnoty a
zásady majú univerzálne uplatnenie. SpolupatriãnosÈ s komunitou
nahrádza Morálny kód, ktor˘ dlhé roky dodrÏiavali predchodcovia
na‰ej spoloãnosti.

Na‰e Princípy podnikania platia pre kaÏd˘ podnik, ktor˘ riadime,
v‰etko, ão robíme, a kaÏdú ãasÈ sveta, v ktorej pôsobíme.
Postaráme sa o to, aby tieto princípy boli správne pochopené a
dodrÏiavané. Vo svetle nadobúdan˘ch skúseností ich budeme z
ãasu na ãas upravovaÈ a zlep‰ovaÈ.

Julian Ogilvie Thompson Tony Trahar
Predseda Generálny riaditel’

apríl 2002
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Prvoradú zodpovednosÈ máme
voãi na‰im investorom. Budeme
sa teda snaÏiÈ maximálne zveºadiÈ
hodnoty akcií v priebehu ãasu.
Sme v‰ak presvedãení, Ïe to sa
dá najlep‰ie dosiahnuÈ uváÏliv˘m
prihliadaním na záujmy na‰ich
ostatn˘ch akcionárov vrátane
na‰ich zamestnancov, pospolitostí,
v ktor˘ch pôsobíme, zákazníkov 
a obchodn˘ch partnerov. Oporou
na‰ej podnikateºskej v˘konnosti
bude preto povesÈ obchodnej
poctivosti a zodpovedného
konania prostredníctvom
motivovania zamestnancov a
budovania dôvery a dobrej vôle 
v okolitom svete.

V styku s na‰imi akcionármi sa riadime nasledujúcimi
zásadami:

Investori
Budeme plne dodrÏiavaÈ v‰etky príslu‰né zákony a
predpisy. Sme oddaní veci správneho podnikového
riadenia, priezraãnosti a ãestného konania.

Zamestnanci
Na‰ím cieºom je získaÈ a udrÏaÈ si sluÏby odborne
najspôsobilej‰ích jednotlivcov. Sme odhodlaní správaÈ sa
k zamestnancom v‰etk˘ch stupÀov úctivo a ‰etrne,
investovaÈ do ich rozvoja a postaraÈ sa o to, aby ich
kariéru neobmedzovala diskriminácia ãi iné svojvoºné
prekáÏky postupu. VynasnaÏíme sa udrÏiavaÈ s nimi
pravidelnú obojstrannú v˘menu informácií, aby sme im
umoÏnili ão najviac sa stotoÏniÈ s na‰ou ãinnosÈou a
rozvinúÈ schopnosti prispievaÈ k nej.

Komunity
Na‰ím cieºom je povzbudzovaÈ silné vzÈahy a
pozdvihnúÈ potenciál komunít, ktor˘ch sme súãasÈou.
Budeme sa snaÏiÈ o pravidelnú angaÏovanosÈ v
otázkach, ktoré na ne môÏu maÈ vplyv. Na‰a podpora
pre komunitné projekty bude odzrkadºovaÈ priority
miestnych obyvateºov, udrÏateºnosÈ a efektívnosÈ
nákladov. Budeme sa ãoraz viac usilovaÈ o hodnotenie
prínosu na‰ich aktivít k miestnemu sociálnemu a
hospodárskemu rozvoju a podávaÈ o Àom v˘kazy.

Zákazníci a obchodní partneri
SnaÏíme sa o vzájomne v˘hodné dlhodobé vzÈahy s
na‰imi zákazníkmi, obchodn˘mi partnermi, zmluvn˘mi
stranami a dodávateºmi, zaloÏené na slu‰n˘ch a etick˘ch
zvyklostiach.

Vládne orgány
Re‰pektujeme zákony hostiteºsk˘ch krajín, a zároveÀ sa
v rámci na‰ich aktivít snaÏíme dodrÏiavaÈ univerzálne
normy, ktor˘ch ‰íriteºmi sú vedúce medzivládne
organizácie. Na‰ím cieºom je byÈ povaÏovaní za
spoloãensky zodpovedného a v˘berového investora.

Mimovládne organizácie
Ide nám o kon‰truktívne vzÈahy s príslu‰n˘mi
mimovládnymi organizáciami. Ich prínos nám môÏe
dopomôcÈ k lep‰ej uzancii a k zv˘‰enému pochopeniu
na‰ich hostiteºsk˘ch komunít.

Na‰e zodpovednosti voãi 
na‰im akcionárom



3 Zásady správania sa Spolupatriãnost’s komunitou: Na‰e Princípy podnikania

Zásady správania sa

Obchodná poctivosÈ a etika
Podporujeme slobodné podnikanie ako systém, ktor˘ 
je najschopnej‰í prispievaÈ k hospodárskemu blahu
spoloãnosti, ako aj ‰íriÈ individuálnu slobodu.. Bez
ziskov a silnej finanãnej základne by sme nemohli plniÈ
svoje povinnosti voãi podielnikom, zamestnancom,
spoloãnosti a t˘m, s ktor˘mi obchodujeme. Na‰e
investiãné kritériá v‰ak nie sú iba ekonomického rázu.
Takisto berú do úvahy sociálne, environmentálne a
politické hºadiská.

Budeme sa preto podriaìovaÈ v‰etk˘m zákonom a
predpisom t˘kajúcich sa na‰ich aktivít a vzÈahov s
na‰imi akcionármi.

Sme neúprosne proti korupcii. Nebudeme ponúkaÈ, 
platiÈ, ãi prijímaÈ úplatky, ani v transakciách na trhu
priÏmurovaÈ oko nad protikonkurenãn˘mi metódami, a
také skutky nebudeme tolerovaÈ u na‰ich zamestnancov.

Zamestnancom disponujúcim neuverejnen˘mi citliv˘mi
informáciami o cenách zakazujeme nezákonne
obchodovaÈ s cenn˘mi papiermi.

Od na‰ich zamestnancov Ïiadame, aby konali svoje
povinnosti svedomito, ãestne a s náleÏit˘m ohºadom na
vyh˘banie sa konfliktom medzi osobn˘mi finanãn˘mi
alebo obchodn˘mi záujmami a ich zodpovednosÈou voãi
zamestnávateºovi.

Budeme udrÏiavaÈ vysok˘ ‰tandard plánovania a
kontroly na identifikáciu a monitorovanie materiálnych
rizík, na ochranu na‰ich majetkov˘ch hodnôt a na
zisÈovanie podvodov a ich zábranu.

Budeme povzbudzovaÈ uplatÀovanie na‰ich princípov 
u t˘ch, s ktor˘mi obchodujeme. Ich ochota akceptovaÈ
tieto princípy bude v˘znamn˘m faktorom v na‰ich
rozhodnutiach o nadviazaní a udrÏiavaní na‰ich vzÈahov.

Zamestnancov nabádame, aby preberali osobnú
zodpovednosÈ za zabezpeãovanie toho, Ïe na‰e
správanie bude zodpovedaÈ na‰im princípom. Nikto
nebude trpieÈ za to, ak vznesie námietky voãi vedeniu
kvôli poru‰ovaniu tejto politiky alebo in˘m problémom
právneho ãi etického rázu.

Príslu‰nosÈ korporácie
Re‰pektujeme ºudskú dôstojnosÈ a práva jednotlivcov 
a komunít asociovan˘ch s na‰ou ãinnosÈou. SnaÏíme sa
prispievaÈ k hospodárskemu, sociálnemu a
vzdelanostnému blahu t˘chto komunít cestou rozvoja
miestneho podnikania a poskytovania príleÏitostí
pracujúcim zo znev˘hodnen˘ch spoloãensk˘ch vrstiev.

Uznávame chúlostivosti spojené s rie‰ením otázok
t˘kajúcich sa kultúrneho dediãstva domorod˘ch komunít.
VynasnaÏíme sa zabezpeãiÈ, aby sa k tak˘mto
záleÏitostiam pristupovalo v duchu re‰pektu, dôvery 
a dialógu.

Sme presvedãení, Ïe máme právo a zodpovednosÈ
oboznamovaÈ vlády s na‰imi postojmi vo v‰etk˘ch
otázkach, ktoré majú vplyv na na‰ich zamestnancov,
akcionárov, zákazníkov alebo komunity asociované s
na‰ou ãinnosÈou.

Hoci prvotná zodpovednosÈ za ochranu ºudsk˘ch práv
pripadá vládam a medzinárodn˘m organizáciám, v rámci
na‰ich moÏností sa budeme snaÏiÈ povzbudzovaÈ
dodrÏiavanie ºudsk˘ch práv v krajinách ná‰ho pôsobenia.
Podporujeme pritom princípy zakotvené vo V‰eobecnej
deklarácii ºudsk˘ch práv.
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Zamestnanie a práva pracujúcich
Sme odhodlaní zaviesÈ na na‰ich pracoviskách
spravodlivé pracovné metódy a na‰e pracovné
podmienky budú zodpovedaÈ platn˘m zákonom a
normám v na‰om odvetví.

Budeme presadzovaÈ rovnosÈ na pracovisku a usilovaÈ
sa o odstránenie v‰etk˘ch foriem diskriminácie.

Nebudeme tolerovaÈ neºudské zaobchádzanie so
zamestnancami, ãi uÏ ide o akúkoºvek nútenú prácu,
telesné tresty, alebo iné zneuÏívanie.

Zakazujeme pouÏívaÈ detské pracovné sily.

Uznávame právo na‰ich zamestnancov na slobodu
zdruÏovania.

Budeme pouÏívaÈ korektné a primerané spôsoby
urãovania pracovn˘ch podmienok. Poskytneme náleÏité
postupy na ochranu práv na pracovisku a záujmov
na‰ich zamestnancov.

Zamestnancom poskytneme príleÏitosti zvy‰ovaÈ si
kvalifikáciu a schopnosti, umoÏÀujúc im tak pracovne sa
plne realizovaÈ a byÈ pre na‰u spoloãnosÈ ão najväã‰ím
prínosom.

BezpeãnosÈ pri práci a ochrana zdravia a Ïivotného
prostredia
Prijali sme ucelenú politiku bezpeãnosti pri práci a
ochrany zdravia a Ïivotného prostredia a o jej v˘sledkoch
budeme pravidelne referovaÈ. Túto politiku budeme
naìalej prehodnocovaÈ a rozvíjaÈ.

V‰emoÏne sa snaÏíme predchádzaÈ smrteºn˘m úrazom,
pracovn˘m úrazom a po‰kodeniu zdravia zamestnancov
a kontrahentov.

Uznávame potrebu správcovstva Ïivotného prostredia 
v záujme maximálneho obmedzenia spotreby prírodn˘ch
zdrojov a tvorenia odpadov a zníÏenia úãinkov na‰ich
prevádzok na Ïivotné prostredie na minimum.

V˘konní manaÏéri a vedúci liniek zodpovedajú za otázky
bezpeãnosti pri práci a ochrany zdravia a Ïivotného
prostredia, ako aj za uvoºÀovanie finanãn˘ch a ºudsk˘ch
zdrojov vo svojich prevádzkach na rie‰enie tejto
problematiky. Budeme pracovaÈ na tom, aby otázky
zdravia, bezpeãnosti a Ïivotného prostredia boli v
popredí záujmov pracovísk a budeme referovaÈ o tom,
do akej miery sa dosahuje pokrok pri uskutoãÀovaní
na‰ich zásad a cieºov.

Uvedomujeme si rozsah ºudskej tragédie spôsobenej
epidémiou vírusu HIV/AIDS, zvlá‰È v subsaharskej
Afrike. Máme jednoznaãnú politiku zaoberaÈ sa
problémom HIV/AIDS na pracovisku a dôsledne
uplatÀujeme ucelenú preventívnu stratégiu, napojenú 
na programy starostlivosti o t˘ch, ktorí majú HIV alebo
AIDS. Vyvinieme v‰etko úsilie na odstránenie hán, alebo
diskriminácie zaloÏenej ãi uÏ na skutoãnom alebo
predpokladanom v˘skyte HIV.

Sme oddaní princípom udrÏateºného rozvoja, ãím
myslíme vytváranie optimálnej rovnováhy medzi
hospodárskym, environmentálnym a sociálnym rozvojom.
Nech je na‰e pôsobisko kdekoºvek, vynaloÏíme
maximálne úsilie na inovácie a adoptovanie najlep‰ích
metód, a to cestou konzultácií s na‰imi akcionármi.

Toto vyhlásenie treba chápaÈ ako súãasÈ celku vyhlásení
o zásadách, ak˘mi sú na‰e Princípy o bezpeãnosti pri
práci a ochrane zdravia a Ïivotného prostredia a ìal‰ie
podobné kódexy a smernice, ktoré môÏeme obãas vydaÈ.

Zásady správania sa (pokraãovanie)
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