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Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny.
Rândul de jos (de la stânga la dreapta): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

Consiliul de administrație este responsabil
pentru stabilirea unor așteptări clare și standarde
înalte pentru comportamentul etic în CBRE.
Comportamentul etic creează încredere, sporește
reputația companiei și ne ajută să atragem clienți
și talente de top și să construim cariere pline de
satisfacție pentru angajații noștri.
Standardele de conduită în afaceri1 reprezintă
fundamentul Programului de Etică și Conformitate
al companiei noastre. Ne bazăm pe aceasta pentru
a ne consolida valorile RISE - Respect, Integritate,
Servicii și Excelență - și pentru a asigura
respectarea politicilor companiei și a legilor și
reglementărilor care se aplică la nivel global.

Toți cei asociați cu CBRE, inclusiv Consiliul de
Administrație și Managementul Executiv, sunt
obligați să citească și să înțeleagă Standardele de
conduită în afaceri și să reflecte valorile și politicile
sale în cadrul muncii lor. Dacă toți facem acest
lucru în fiecare zi fără excepție, vom continua să
facem CBRE remarcată drept compania care oferă
cele mai bune rezultate pentru clienți, angajați,
acționari și comunitățile noastre.
Succesul CBRE depinde de respectarea valorilor
stabilite în Standardele de conduită în afaceri.
Apreciem foarte mult sprijinul dvs.

Adoptate în 2004; actualizate în 2011, 2019 și 2021.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Mesaj din partea
Directorului
General
Respect, Integritate,
Servicii și Excelență:
Angajamentul
nostru pentru modul
în care lucrăm

Durată: 1:24 de minute. Traducerea subtitrării este disponibilă făcând clic pe butonul CC din colțul din dreapta jos după
pornirea videoclipului.

CBRE aspiră să fie o companie de talie mondială în
tot ceea ce facem. Mulțumită oamenilor noștri și
concentrării lor neobosite pe obținerea de rezultate
excelente pentru clienți, suntem pe drumul cel bun spre
atingerea acestui obiectiv.
Eforturile sunt cheia succesului nostru. Este la fel de
important și cum muncim. La CBRE ne desfășurăm
activitatea în mod corect - cu un angajament față de cele
mai înalte standarde etice. Este ceea ce așteaptă clienții
noștri de la noi - și este ceea ce așteptăm de la noi înșine
și de la partenerii noștri de afaceri.
Standardele de conduită în afaceri ale CBRE reprezintă
coloana vertebrală a angajamentului nostru. Acestea ne
ghidează în luarea deciziilor și atunci când acționăm.
Influențează toate aspectele culturii noastre și pune
în practică valorile noastre fundamentale de Respect,
Integritate, Servicii și Excelență.

Conduita etică, bazată pe valorile noastre RISE, este
esențială pentru realizarea aspirației noastre de
companie de talie mondială. Oricine are întrebări cu
privire la conduita corectă sau își exprimă îngrijorarea
cu privire la potențiale abateri la locul de muncă, poate
și trebuie să le ridice prin oricare dintre numeroasele
opțiuni de raportare pe care le avem la dispoziție.
Apreciem foarte mult angajamentul oamenilor noștri
față de CBRE și valorile noastre RISE.
Cu sinceritate,

Bob Sulentic
Președinte și Director General

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Standardele noastre de conduită în afaceri sunt o parte esențială a programului nostru de Etică și
Conformitate. Acest document reflectă cultura și valorile noastre și explică principiile necesare care vă
ghidează obligațiile etice și legale cât timp reprezentați CBRE.2

Cuvinte după care ne ghidăm
Standardele noastre de conduită în afaceri se bazează pe valorile noastre RISE. Aceste valori reprezintă
fundația pe care este construită compania noastră și rezumă modul în care trebuie să vă desfășurați
activitățile zilnice de afaceri.

Valorile RISE

Obligațiile dumneavoastră sunt, de asemenea, explicate în politicile noastre, pe care le
puteți găsi în myPolicy pe Intranetul angajaților CBRE. Dacă există o inconsecvență sau
un conflict între o politică și Standardele noastre de conduită în afaceri, Standardele de
conduită în afaceri au întâietate.

Respect

Integritate

Servicii

Excelență

Acționăm cu respect
față de ideile altora
și împărtășim
în mod deschis
informații pentru a
inspira încredere și a
încuraja colaborarea.

Nicio persoană, nicio
afacere și niciun
client nu sunt mai
importante decât
angajamentul nostru
față de compania pe
care o reprezentăm
și față de principiile
noastre.

Abordăm provocările
clienților noștri
cu entuziasm și
diligență, construind
relații pe termen
lung, conectând
oamenii, capitalul
și oportunitățile
potrivite.

Ne concentrăm
necontenit pe
crearea de rezultate
pozitive pentru
clienții, angajații și
acționarii noștri.

2

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Pentru mai multe informații

Responsabilitățile dumneavoastră
Standardele noastre de conduită în afaceri se aplică întregului personal CBRE, membrilor consiliului
nostru și oricui acționează în numele companiei, oriunde pe glob. Sunteți responsabil pentru
înțelegerea acestor standarde și pentru punerea lor în practică. Acestea ar trebui să vă ghideze acțiunile
și interacțiunile cu toți cei cu care lucrați - clienți, concurență, investitori, parteneri de afaceri, furnizori,
guverne și colegii dvs. angajați.
În unele țări în care activăm, pot exista legi sau reglementări locale care sunt mai specifice sau
mai restrictive decât Standardele de conduită în afaceri. Dacă există un conflict între o lege sau un
regulament local și Standardele noastre de conduită în afaceri, politica locală, procedura, legea sau
regulamentul au întâietate.
Standardele de conduită în afaceri nu pot aborda orice situație potențială, așa că vă îndemnăm să
folosiți o judecată corectă, să puneți întrebări și să vorbiți deschis de fiecare dată când aveți îndoieli cu
privire la ce să faceți.

Rolul special al managerilor
Dacă supravegheați oameni, sunteți responsabil pentru:
•

A servi ca model al valorilor noastre RISE

•

A vă asigura că echipa dvs. examinează, înțelege și respectă Standardele noastre de conduită în
afaceri, politicile companiei și legea

Dacă angajați persoane terțe în numele CBRE, sunteți responsabil pentru:

3

Vorbiți deschis

Concluzie

•

A vă asigura că acțiunile lor respectă Standardele noastre de conduită în afaceri3

•

A le oferi instruire după cum este necesar

•

A le monitoriza activitatea pentru a vă asigura că acționează într-un mod compatibil cu
standardele și politicile noastre și cu legea

Pe parcursul Standardelor de conduită
în afaceri, veți vedea această pictogramă.
Este acolo pentru a vă reaminti că, dacă
vă puteți conecta la Intranetul angajaților
CBRE, puteți găsi politici și alte
informații importante despre standardele
noastre scrise, tastând o expresie cheie în
caseta de căutare a paginii de pornire a
intranetului.
Căutați această pictogramă pentru a găsi
exemple de situații din viața reală care vă
pot afecta activitățile zilnice și răspundeți
la întrebări frecvente despre politicile și
standardele noastre. Sperăm că aceste
secțiuni scurte de întrebări și răspunsuri
vă vor ajuta să înțelegeți cum să acționați
în anumite situații și să luați decizia
corectă.
Cuvintele sunt scrise cu italice pentru
a indica că fac parte din glosar. Puteți
consulta glosarul dacă aceste cuvinte
sunt neclare.

De asemenea, furnizorii trebuie să fie de acord să respecte Codul de conduită al furnizorului.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Promisiunea dumneavoastră solemnă
În fiecare an, trebuie să vă reînnoiți angajamentul față de valorile noastre RISE certificând că aveți acces la
Standardele de conduită în afaceri, că le-ați citit și le înțelegeți și că le veți respecta pe întreaga perioadă de
angajare la CBRE sau de prestare de servicii către companie. Dacă nu vă respectați angajamentul, vă puneți
pe dvs., colegii dvs. de muncă și CBRE în pericol. Veți fi supus unor măsuri disciplinare ce pot merge până
la rezilierea contractului inclusiv, și eventual unor consecințe juridice.
Aderarea la cele mai înalte standarde de profesionalism este fundamentul a tot ceea ce facem. Iar
îndeplinirea obligației dvs. necesită un angajament conștient. Certificarea este obligatorie și trebuie
finalizată în termen de 30 de zile.

Iată de ce ai nevoie de o certificare anuală
•

Aceasta reprezintă angajamentul dvs. de a acționa etic, de a respecta regulile și de a respecta
valorile noastre RISE.

•

Ea vă ghidează conduita la locul de muncă și modul în care interacționați cu colegii, clienții și alți
parteneri de afaceri.

•

Asigură părți externe care interacționează sau au un interes în compania noastră că, o dată pe an,
toți angajații noștri examinează, înțeleg și acceptă să respecte politicile și standardele CBRE.

•

Certificarea demonstrează angajamentul dvs. de a proteja marca CBRE și de a ne menține
reputația de companie etică.

•

Este lucrul corect care trebuie făcut. Trebuie să fim răspunzători unii față de alții cu privire la
politicile, standardele și legile noastre și să raportăm problemele și abaterile.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Este important să vorbim deschis!
Ne-am construit reputația de consilieri de încredere pentru clienți urmând practici etice de
afaceri. Dar această reputație poate fi diminuată sau distrusă de acțiunile negative ale unui singur
angajat. De aceea, pe lângă cunoașterea cerințelor legale și etice care se aplică rolului dvs., aveți și
responsabilitatea de a prezenta eventuale probleme.
Fie că sunteți angajat, manager sau supraveghetor, nu ar trebui să încercați să rezolvați singur
problemele etice și de conformitate dificile și nici nu există așteptări să aveți toate răspunsurile.
Cereți ajutor - de la managerul sau supraveghetorul dvs., de la un membru al conducerii superioare
sau de la departamentul care se ocupă de angajați, cel de etică și conformitate sau cel juridic, de la
Șeful Biroului de Conformitate, sau la Linia de asistență privind etica CBRE. Raportând lucrurile
care vă îngrijorează, ajutați CBRE să își mențină reputația și să abordeze potențialele probleme
înainte ca acestea să aibă un impact negativ asupra companiei, colegilor și clienților noștri.

Vorbiți deschis dacă

Datoria specială a managerilor

•

•

Să dați un exemplu prin propria
conduită

•

Să ascultați îngrijorările atunci când
sunt raportate

•

Să mențineți confidențialitatea

•

Să responsabilizați membrii echipei
pentru acțiunile lor

•

Să acționați cu promptitudine atunci
când luați la cunoștință o posibilă
încălcare

•

Scalarea preocupărilor prin canalele
adecvate

Aveți îngrijorări cu privire la faptul
că cineva face (sau este pe cale
să facă) ceva care încalcă politicile
noastre sau legea sau acționează
lipsit de etică

•

Credeți că ați putea fi implicat în
orice abatere

•

Nu sunteți sigur cu privire la
acțiunile adecvate care trebuie
întreprinse și aveți nevoie de sfaturi

Când vă confruntați cu o dilemă etică,
întrebați-vă:
•

Este aliniat cu valorile noastre RISE?

•

Respectă legea?

•

Este în concordanță cu politicile CBRE?

•

Sunteți sigur că nu implică riscuri?

•

Aveți suficiente informații pentru a lua o decizie
corectă?

•

Va părea adecvat dacă apare în cadrul știrilor?

DA

Vă rugăm să
continuați, dar
dacă aveți
întrebări,
discutați cu
managerul sau
supraveghetorul
dvs.

NU

Opriți-vă și vorbiți deschis:
• Vorbiți deschis cu supervizorul
sau managerul dvs.
•

Contactați un membru al
conducerii superioare sau
al departamentului care se
ocupă de angajați, al celui de
etică și conformitate sau al
celui juridic.

•

Trimiteți un e-mail către Șeful
Biroului de Conformitate

•

Depuneți un raport online
sau telefonic (în mod
anonim dacă este permis
de legislația locală)
utilizând Linia de asistență
privind etica CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Toleranță zero pentru represalii

Orice suspiciune de încălcare a politicilor noastre
sau a legii este analizată prompt, temeinic și
imparțial. Fiecare problemă care se ridică la nivelul
de abatere gravă va fi atribuită unui investigator de
etică și conformitate.

Dacă aveți nevoie de sfaturi, vă exprimați o
îngrijorare sau raportați o abatere, faceți ceea ce
trebuie și veți fi protejat. CBRE are o politică de
toleranță zero privind represaliile. Sunt interzise
amenințarea, hărțuirea sau represaliile împotriva
altui angajat care, cu bună credință, și-a exprimat
îngrijorarea, a raportat o încălcare sau a participat
la o investigație. Orice angajat care recurge la
represalii va înfrunta măsuri disciplinare ce pot
merge până la rezilierea contractului, inclusiv.

Nu trebuie niciodată să investigați singuri
acuzațiile de abateri, chiar dacă sunteți manager
sau supraveghetor. Trebuie în schimb să raportați
acuzația. Aveți responsabilitatea de a coopera
pe deplin la toate investigațiile de etică și
conformitate și de a oferi răspunsuri veridice și
complete la întrebări. Nerespectarea acestui lucru
va duce la acțiuni disciplinare, ce pot merge până
la rezilierea contractului inclusiv. Decizia finală
cu privire la măsurile adecvate este luată de către
membrul corespunzător al conducerii.
Dacă raportați o problemă, puteți avea încredere că
o vom lua în serios. Fiți siguri că raportul dvs. va fi
investigat cu atenție și, în cele din urmă, că vor fi
luate măsurile corespunzătoare.

Ce este o abatere gravă?

Concluzie

Cum se raportează
problemele

Procesul de investigare
PASUL

1

PASUL

2

Abatere raportată

Plângere examinată

PASUL

Investigator desemnat și abatere
raportată investigată
Investigatorul face recomandări
de măsuri adecvate conducerii
superioare

•

Orice activitate care ar putea provoca
prejudicii juridice, financiare sau
reputaționale semnificative companiei

3

•

Comportament discriminator, de
hărțuire sau alt comportament
periculos față de colegi, clienți sau
oricine vine la locul nostru de muncă

PASUL

•

O activitate ilegală sau o încălcare
gravă a politicilor sau standardelor
CBRE

•

Vom acționa

Glosar

4

PASUL

5

Măsură adecvată determinată

Raportarea financiară frauduloasă
acoperită de legea Sarbanes
Oxley din 2002 din SUA și legile și
reglementările comparabile din
alte țări

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Cum se raportează problemele
CBRE oferă mai multe modalități de a pune
întrebări sau de a exprima îngrijorări cu privire la
abateri sau activități neetice sau ilegale suspectate.
Indiferent de metoda de raportare pe care o alegeți,
îngrijorarea dvs. va fi tratată în mod confidențial și
investigată în detaliu.
Vorbiți cu supraveghetorul sau
managerul dvs.

Puteți accesa politicile CBRE și alte informații
importante la care se face referire în această
secțiune pe Intranetul angajaților CBRE.
CĂUTARE CUVINTE CHEIE:

Standarde de conduită
în afaceri

Contactați un membru al
conducerii superioare sau al
departamentului care se ocupă
de angajați, al celui de etică și
conformitate sau al celui juridic.

Trimiteți un e-mail către Șeful
Biroului de Conformitate.
Depuneți un raport online sau
telefonic (în mod anonim dacă
este permis de legislația locală)
utilizând Linia de asistență privind
etica CBRE. Linia de asistență
privind etica CBRE este operată
de o companie independentă și
este disponibilă 24/7 în fiecare
țară în care CBRE își desfășoară
activitatea.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Asigurarea unui loc de
muncă fără violență

Alcoolul și drogurile pot
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Glosar
Respectarea drepturilor
omului

Respect
Acționăm cu
respect față de
ideile altora și
împărtășim în
mod deschis
informații pentru
a inspira încredere
și a încuraja
colaborarea.

Respectul este prima dintre valorile noastre RISE și
pe bună dreptate. Respectul generează încredere,
îmbunătățește comunicarea și încurajează munca
în echipă. Indiferent dacă colegul, clientul sau
partenerul dvs. de afaceri stă lângă dvs. sau se
află la jumătate de lume distanță, modul în care îl
tratați este fundamental pentru cultura noastră și
pentru valoarea noastră RISE a Respectului.

Tratarea tuturor persoanelor cu
respect

Identificarea discriminării
Discriminarea este orice conduită la locul de
muncă, fie scrisă, spusă sau făcută, care denigrează
sau arată ostilitate sau aversiune față de oricine
din cauza rasei, culorii, etniei, sexului, identității
și/sau expresiei de gen, orientării sexuale, vârstei,
dizabilității, originii naționale, cetățeniei,
provenienței, locului de naștere sau descendenței,
religiei, statutului de veteran sau militar, sau orice
altă clasă sau caracteristică protejată de legea
aplicabilă.

CBRE atrage cei mai talentați oameni din toate
categoriile sociale. Vă oferim un mediu de lucru în
care puteți concura și reuși pe baza competențelor
și abilităților dvs. și puteți fi recunoscut și
recompensat în consecință. Nu există loc pentru
hărțuire, rasism sau discriminare la locul de
muncă. Ar trebui să vă tratați întotdeauna colegii
cu demnitate și respect, indiferent de originea sau
poziția lor.

Dacă sunteți manager sau
supraveghetor

Managerii și supraveghetorii au un rol important
în încurajarea unui mediu care favorizează
existența unui loc de muncă divers, echitabil și
incluziv.

•

Conduceți prin puterea exemplului
și încurajați un mediu de echipă
sănătos și incluziv.

•

Fiți deschis și disponibil dacă
angajații trebuie să discute probleme
legate de discriminare sau rasism.

•

Raportați toate abaterile, inclusiv,
fără limitare, abaterile rasiste prin
oricare dintre opțiunile de raportare,
inclusiv Linia de asistență privind
etica CBRE.

•

Nu ripostați niciodată împotriva
angajaților care raportează probleme.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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STANDARDELE CBRE DE
CONDUITĂ ÎN AFACERI

Tratarea tuturor
persoanelor cu respect

Respect

Introducere

Diversitate, echitate și
incluziune

Prevenirea hărțuirii și a
bullying-ului

Integritate

Servicii

Combaterea hărțuirii
sexuale

Excelență

Asigurarea unui loc de
muncă fără violență

Concluzie
Alcoolul și drogurile pot
duce la decizii proaste

Glosar
Respectarea drepturilor
omului

Diversitate, echitate și
incluziune
În cadrul CBRE, diversitatea, echitatea și
incluziunea reprezintă priorități strategice,
deoarece creăm neîntrerupt o cultură incluzivă,
astfel încât toată lumea să se simtă în siguranță,
apreciată și auzită. Angajamentul nostru este
impregnat în ADN-ul companiei și este încorporat
în valorile noastre RISE. Pentru a contribui la
consolidarea avantajului nostru competitiv, am
integrat aceste principii în procesele noastre de
recrutare de talent și în afaceri pentru a oferi
perspective diverse și soluții inovatoare.

Î: U
 n client mi-a cerut să schimb unul
dintre membrii echipei din cauza
religiei sale. Ce ar trebui să fac?
R: Solicitarea clientului dvs. este
necorespunzătoare. Discutați cu
managerul dvs. și, împreună, abordați
în mod adecvat solicitarea clientului dvs.
Sau puteți raporta această problemă
departamentului care se ocupă de
angajați, cel de etică și conformitate
sau cel juridic, sau la Linia de asistență
privind etica CBRE.

CBRE oferă oportunități egale de angajare
pentru toți angajații, inclusiv în ceea ce privește
recrutarea, angajarea, compensațiile, atribuirea
locurilor de muncă, avansările, disciplina și
rezilierea contractului. Atunci când luați decizii
de angajare, acestea trebuie să fie bazate pe merit.
CBRE nu tolerează discriminarea bazată pe rasă,
culoare, etnie, sex, identitate și/sau expresie de
gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, origine
națională, cetățenie, origine, loc de naștere sau
descendență, religie, statut de veteran sau militar,
sau orice altă clasă protejată sau caracteristică
protejată de legea aplicabilă.
În unele țări, avem obligația legală de a lua măsuri
pozitive pentru a promova angajarea și avansarea
în muncă în rândul persoanelor din anumite
clasificări protejate. Credem că este un lucru corect
și benefic pentru afacerea noastră.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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duce la decizii proaste

Glosar
Respectarea drepturilor
omului

Prevenirea hărțuirii și a
bullying-ului
CBRE are politici împotriva hărțuirii peste tot pe
unde ne desfășurăm activitatea. A ști ce constituie
hărțuire vă poate ajuta să preveniți acest lucru prin
a semnalarea unei probleme, dacă o observați.

Exemple de hărțuire la locul de
muncă
•

Observații ostile, atacuri fizice sau
amenințări

Orice persoană care are o conduită ce încalcă
politicile noastre anti-hărțuire va fi considerată
personal responsabilă.

•

Intruziune în viața personală

•

Conduită intimidantă pentru a descuraja o
persoană să depună plângeri

•

Gesturi și avansuri sexuale fățișe

•

Comentarii, glume sau întrebări cu tentă
sexuală

•

Insultele rasiale sau etnice sau stereotipare
negativă

•

Avantaje/promovare de ordin profesional
oferite în schimbul unor favoruri sexuale
(quid pro quo)

•

Izolarea sau negarea prezenței unei
persoane

•

Răspândirea de minciuni sau bârfe despre
un angajat pe rețelele sociale

Uneori, hărțuirea la locul de muncă este
comisă de cineva din afara companiei, cum
ar fi un consultant, un furnizor sau un client.
Dacă observați hărțuirea și nu o raportați sau
nu o discutați, este ca și cum ați tolera acel
comportament sau ca și cum ați lua parte la el.
Puteți fi tras la răspundere.
Hărțuirea ia multe forme și poate avea ca țintă
o persoană sau un grup de persoane. Poate fi
un incident grav singular sau poate continua
în timp. Indiferent de ce tip este, hărțuirea este
ofensatoare, inadecvată și degradantă și creează un
mediu de lucru ostil care poate afecta capacitatea
colegilor de a lucra și de a se bucura de munca lor.
Dacă adoptați o conduită care încalcă politicile
noastre de loc de muncă fără hărțuire sau legea,
veți fi responsabil.

Dacă sunteți manager sau
supraveghetor
•

Înțelegeți, comunicați și puneți în aplicare
politicile noastre privind hărțuirea și politica
non-represalii.

•

Acționați cu promptitudine dacă asistați la
un comportament inadecvat sau dacă un
angajat face o plângere de hărțuire.

•

Raportați încălcările standardelor de
conduită în afaceri ale CBRE, ale politicilor
companiei sau a legii. Dacă nu acționați,
înseamnă că tolerați această conduită.

Î: S
 unt cel mai nou membru al echipei
mele și singura femeie. Colegii mei îmi
pun întrebări și fac comentarii neprofesionale
și inadecvate. Vreau să fiu acceptată, așa
că încerc să mă alătur conversației și să
vorbesc și eu injurios cu bărbații. Glumele și
inadecvarea se înrăutățesc. Vreau ca aceste
lucruri să înceteze, așadar le-am raportat
managerului meu. Ea spune că sunt o femeie
prea sensibilă și nu va face nimic pentru a mă
ajuta. Ce ar trebui să fac?
R: C
 olegii dvs. adoptă un comportament
inadecvat care ar putea constitui un mediu
de lucru ostil. Este important ca colegilor
dvs. să li se atragă atenția și eventual să fie
pedepsiți disciplinar pentru comportamentul
lor. Managerul dvs. ar putea fi, de asemenea,
trasă la răspundere pentru tolerarea
comportamentului lor și refuzul de a acționa
atunci când a devenit conștientă de situație.
Ar trebui să raportați acest comportament prin
oricare dintre opțiunile de raportare, inclusiv la
Linia de asistență privind etica CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Combaterea hărțuirii sexuale
Un mediu de lucru ostil din punct de vedere sexual reprezintă o altă formă de hărțuire. Lăsat necontrolat,
erodează încrederea, productivitatea și ne distruge cultura.
Abaterile de natură sexuală pot fi verbale, nonverbale sau fizice, inclusiv comunicări scrise și electronice
între persoane de același sex sau de genuri diferite. Abaterile de natură sexuală nu se limitează la relațiile
dintre supraveghetori și subordonați. Se pot întâmpla oricui.
CBRE are o poziție fermă cu privire la abaterile de natură sexuală. Acestea trebuie identificate în toate
formele și nu trebuie tolerate. În cazul în care are loc o abatere de natură sexuală în echipa dvs. sau în
birou, inclusiv în locația unui client, trebuie să o raportați.

Identificarea abaterilor de natură sexuală

Conduită sexuală
necorespunzătoare și
bullying bazat pe gen

Avansuri inadecvate și
agresiuni sexuale

Obligarea la activități
de natură sexuală prin
mită sau amenințări cu
pedeapsa

•

Comentarii defăimătoare sau neprofesionale legate de sex/gen

•

Tachinări, comentarii sau glume sexiste

•

Întrebări intime legate de sex

•

Fotografii, videoclipuri sau materiale scrise cu tentă sexuală

•

Subiecte și conversații cu încărcătură sexuală

•

Atingeri, invadarea spațiului personal, apropieri nepotrivite

•

E-mailuri, apeluri, notițe, mesaje text, mesaje pe rețelele sociale de
natură sexuală

•

Priviri sau gesturi sugestive din punct de vedere sexual

•

Contact sexual forțat sau nedorit

•

Oferirea unui tratament preferențial sau oportunități profesionale sau
amenințarea cu anularea acestora, în funcție de acordarea de favoruri
sexuale

•

Presiune pentru favoruri sau întâlniri sexuale, urmărire (inclusiv
intruziune fizică sau digitală în viața personală)

Dacă sunteți manager sau
supraveghetor
•

Răspundeți imediat când angajații
raportează abateri de natură sexuală.

•

Raportați incidentul echipei de etică și
conformitate.

•

Oferiți sprijin angajaților care ridică
probleme și mulțumiți-le că și-au
exprimat îngrijorarea.

•

Nu acționați niciodată într-un mod care
ar putea fi perceput ca pedeapsă sau
răzbunare împotriva angajaților care
raportează abateri de natură sexuală.

Î: M
 anagerul meu mi-a cerut să
merg la un pahar cu clientul după
o întâlnire reușită și, ulterior, mi-a
cerut să-i însoțesc la un „club pentru
bărbați”. Nu am vrut să merg, dar am
simțit că trebuie să o fac. Încălcăm
valorile RISE frecventând acest tip
de local?
R: Da. Participarea la acest tip de eveniment
încalcă politica CBRE. În plus, acest tip
de comportament poate fi ilegal atunci
când este legat de evenimentele de la
locul de muncă, deoarece poate duce la
revendicări privind un mediu de lucru ostil
și hărțuire sexuală.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Asigurarea unui loc de muncă
fără violență
CBRE se angajează ferm să asigure un loc de
muncă fără amenințări sau acte de violență.
Actele de agresiune fățișă, mânia intensă sau furia
incontrolabilă sunt comportamente inadecvate și
nu ar trebui să apară niciodată la locul de muncă.
Puteți raporta către orice membru al conducerii
superioare sau din departamentul care se ocupă
de angajați, cel de etică și conformitate sau cel
juridic, către Șeful Biroului de conformitate, sau la
Linia de asistență privind etica CBRE. Puteți face
acest lucru fără frică de represalii. Orice acuzații de
violență la locul de muncă vor fi investigate și vor fi
luate măsuri corective și/sau disciplinare, după caz.

Ce trebuie să știți?
•

Nu amenințați niciodată pe nimeni și
nu comiteți niciun act de violență la
locul de muncă.

•

Nu aduceți și nu utilizați arme de foc,
arme sau alte dispozitive periculoase
pe proprietatea companiei sau
în timpul desfășurării activităților
companiei.

•

Raportați imediat orice situație
violentă sau abuzivă care generează o
îngrijorare rezonabilă pentru siguranța
angajaților CBRE, oricând și oriunde
apare.

Î: C
 olegul meu, Joe, este foarte
stresat. M-a plâns că soția îl
părăsește pentru altcineva și, de
multe ori, miroase a alcool. De două
ori s-a lăudat față de mine că are o
colecție de pistoale și puști. Ieri și-a
vărsat amarul față de mine pentru că
șeful nostru i-a evaluat performanța
drept „obiective parțial atinse” și
mi-a spus: „Va plăti pentru asta”.
Este acest lucru ceva care trebuie
raportat?
R: Da. Dacă știți că un coleg poate prezenta
o amenințare iminentă pentru cineva de la
locul de muncă, aveți obligația să anunțați
managerul pentru a putea alerta paza. De
asemenea, puteți escalada un incident
apelând Linia de asistență privind etica
CBRE sau Linia de asistență telefonică
pentru angajații CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Alcoolul și drogurile pot duce la
decizii proaste
Alcoolul și drogurile vă pot afecta inhibițiile,
ducând la o conduită necorespunzătoare și la
situații negative care implică angajați și alte
persoane. Cât timp sunteți la muncă, trebuie
să rămâneți departe de influența alcoolului, a
drogurilor ilegale sau a oricărei alte substanțe care
vă poate afecta capacitatea de a vă îndeplini munca
în mod eficient și de a vă comporta politicos.
Acest lucru se aplică tuturor angajaților din toate
locațiile în care își desfășoară activitatea sau
oricând efectuați sarcini sau acțiuni în numele
CBRE, cum ar fi o călătorie de afaceri.
Recunoaștem că poate fi obișnuit să servim băuturi
alcoolice la reuniunile companiei. Dacă alegeți
să serviți sau să consumați astfel de băuturi,
trebuie să respectați în continuare politicile CBRE
referitoare la alcoolul la locul de muncă, inclusiv
orice politici specifice biroului.

Cunoașterea regulilor
Niciun angajat nu poate folosi, deține,
transfera, distribui, fabrica sau vinde alcool
sau orice drog ilegal sau substanță controlată
în timp ce se află pe proprietatea companiei,
în timp ce este de serviciu, în stare de
gardă, sau în timp ce se află într-un vehicul
sau operează un vehicul sau echipamente
cu potențial periculos care sunt deținute
sau închiriate de companie. Consumul
moderat de alcoolul la reuniunile sociale sau
comerciale sponsorizate de companie, la care
se servește alcool, în timp ce se socializează
cu clienții sau potențialii clienți ai companiei,
sau la ore adecvate, în afara programului de
lucru, în birouri unde alcoolul este disponibil
la fața locului, poate fi permis, dacă:
•

Este menținută conduita profesională;

•

Consumul de alcool nu afectează în mod
semnificativ judecata sau performanța
profesională a angajatului;

•

Comportamentul angajatului nu se
reflectă negativ asupra companiei; și
dacă

•

Conduita angajatului nu încalcă nicio
politică a companiei, inclusiv, dar fără
a se limita la politicile companiei care
interzic hărțuirea și discriminarea.

Î: C
 olegul meu articulează neclar
cuvintele și miroase a alcool, ce ar
trebui să fac?
R: Nu vă confruntați singur cu colegul.
În schimb, avertizați-vă managerul
sau supraveghetorul și raportați fapte,
cum ar fi frecvența cu care ați mirosit
alcool pe această persoană, dacă ați
văzut că bea etc. Dacă nu vă simțiți
confortabil să vorbiți cu managerul dvs.,
ar trebui să vă raportați îngrijorarea prin
următoarele metode:
•

Contactați un membru al conducerii
superioare sau al departamentului
care se ocupă de angajați, al celui
de etică și conformitate sau al celui
juridic

•

Trimiteți un e-mail către Șeful
Biroului de Conformitate

•

Depuneți unui raport online sau
telefonic (în mod anonim dacă este
permis de legislația locală) utilizând
Linia de asistență privind etica CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Respectarea drepturilor omului
Facem afaceri în mod etic, obținem resurse în mod
responsabil și acționăm pentru a proteja drepturile
omului și a le susține la scară globală atât în
organizația noastră, cât și pe tot parcursul lanțului
nostru de aprovizionare.
CBRE este dedicată respectării Declarației
Universale a Drepturilor Omului a Organizației
Națiunilor Unite. Ne așteptăm ca partenerii noștri
de afaceri și furnizorii să împărtășească aceste
valori și vom refuza să facem afaceri cu ei dacă
nu respectă Codul nostru de conduită pentru
furnizori. Luăm foarte în serios orice acuzație de
încălcare a drepturilor omului, în toate formele
sale, și nu le vom tolera în cadrul companiei sau al
lanțului nostru de aprovizionare.

Ce trebuie să faceți?
•

Verificați faptul că contractele interzic
exploatarea copiilor prin muncă la orice
vânzător, furnizor sau alte aranjamente
terțe.

•

Informați-vă în legătură cu sclavia
modernă și traficul de ființe umane și
luați măsuri pentru a preveni aceste lucruri
la nivelul întregii companii.

•

Mențineți un loc de muncă incluziv, fără
hărțuire și discriminare bazată pe rasă,
culoare, etnie, sex, identitate și/sau
expresie de gen, orientare sexuală, vârstă,
dizabilitate, origine națională, cetățenie,
origine, loc de naștere sau descendență,
religie, statut de veteran sau militar, sau
orice altă clasă protejată sau caracteristică
protejată de legea aplicabilă.

•

Oferiți un loc de muncă sigur și sănătos
pentru toți angajații noștri și preveniți
accidentarea angajaților, clienților și
vizitatorilor.

•

Respectați toate legile și reglementările
referitoare la salariile pe care CBRE le
plătește angajaților și la programul lor de
lucru.

•

Susțineți și respectați drepturile angajaților
în ceea ce privește libertatea de asociere
și de negociere colectivă.

Puteți accesa politicile CBRE și alte informații
importante la care se face referire în această
secțiune pe Intranetul angajaților CBRE.
CĂUTARE CUVINTE CHEIE:

Standarde de conduită
în afaceri

Î: Am auzit că un furnizor CBRE a
creat un program de experiență
profesională care permite minorilor
cu vârsta sub 16 ani să lucreze ore
nelimitate pe săptămână, fără plată.
Ar trebui să fiu îngrijorat?
R: 	Da. Programul pe care îl descrieți
încalcă legile privind exploatarea
copiilor prin muncă și, de asemenea,
ridică suspiciunea de trafic de
persoane și sclavie modernă. Ar
trebui să raportați această problemă
către departamentul care se ocupă de
angajați, cel de etică și conformitate
sau cel juridic sau la Linia de
asistență privind etica CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Integritate
Nicio persoană,
nicio afacere
și niciun client
nu sunt mai
importante decât
angajamentul
nostru față de
compania pe care
o reprezentăm și
față de principiile
noastre.

Succesul companiei noastre se datorează în mare parte
încrederii pe care am câștigat-o pentru integritate și relații
echitabile. Încrederea clienților, acționarilor și angajaților
noștri este cel mai valoros capital al CBRE. Nu trebuie să
profitați niciodată pe nedrept de nimeni prin manipularea,
denaturarea sau abuzul de informații. Valoarea noastră
RISE a Integrității necesită întotdeauna „să alegeți calea
cea dreaptă” și să tratați în mod corect și onest cu clienții,
angajații, partenerii de afaceri și chiar concurenții noștri.

Menținerea confidențialității
Integritatea include păstrarea confidențialității
informațiilor considerate drepturi de proprietate sau
private și care ne-au fost încredințate de companie,
clienți, furnizori sau alte părți terțe. Păstrarea
confidențialității reprezintă o obligație a fiecărui angajat
și o parte esențială a activității acestora.

părăsiți CBRE, ne așteptăm să păstrați confidențialitatea
informațiilor proprietate a companiei noastre, clienților
și părților terțe.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, aceste obligații
nu vă limitează capacitatea de a depune o plângere la
Comisia pentru valori mobiliare și operațiuni bursiere
(SEC) sau la o altă agenție guvernamentală sau de
a participa în alt mod sau de a coopera pe deplin la
investigațiile sau procedurile care pot fi efectuate
de SEC sau o altă agenție guvernamentală, inclusiv
furnizarea de documente sau alte informații, fără
notificarea sau aprobarea CBRE. Dacă aveți întrebări cu
privire la acest lucru, adresați-vă unui membru al echipei
juridice sau de etică și conformitate.

Obligațiile de confidențialitate pot emana din contracte
scrise, cum ar fi acorduri de nedivulgare, documente
de angajament sau declarații de activități sau chiar din
comunicări verbale cu un client sau cu o parte terță.
Aceste restricții vă împiedică să utilizați informațiile
protejate în orice alt scop decât cel ce privește
finalizarea domeniului de aplicare a contractului
sau angajamentului.
Dacă sunteți un angajat nou, nu ne divulgați și nu
utilizați în activitatea dvs. nicio informație proprietate
a fostului dvs. angajator. De asemenea, atunci când

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Înțelegerea conflictelor de interese
Un conflict de interese apare atunci când interesele dvs. personale - familie, prietenii, factori financiari
sau sociali - ar putea compromite deciziile dvs. de afaceri și ar pune la îndoială imparțialitatea judecății și
acțiunilor dvs. Chiar și cea mai mică impresie de incorectitudine poate fi potențial dăunătoare relațiilor
de afaceri - erodând încrederea, aruncând suspiciuni și pătând reputația CBRE de afacere echitabilă. Nu
trebuie să folosim proprietăți sau informații care aparțin CBRE sau poziția noastră în cadrul CBRE în scop
personal. Ni se cere să acționăm în interesul CBRE și al clienților noștri, și nu în interes personal.
Conflictele de interese nu pot fi întotdeauna evitate și nu sunt neapărat o problemă dacă conflictul este
dezvăluit de la început. Trebuie să vă anunțați imediat managerul sau supraveghetorul cu privire la toate
conflictele care ar putea fi considerate în mod rezonabil că vă afectează judecata și capacitatea de a vă
îndeplini rolul la CBRE sau care pot crea o aparență de delict.

Conflicte de interes comune la locul de muncă
Favorizarea rudelor și a prietenilor apropiați
•

Influențarea deciziei de a cumpăra bunuri sau
servicii de la o companie în care un membru al
familiei sau un prieten are un interes financiar

•

Ascunderea faptului că sunteți rudă a unui
candidat pe care CBRE îl ia în considerare în
vedere angajării

•

Dacă plasați membrii familiei în relații de
raportare directă sau în poziții ierarhice
decizionale

•

Implicarea într-o relație romantică cu o persoană
al cărei superior direct sunteți sau căreia aveți
capacitatea de a-i influența salariul, performanța
sau alte decizii legate de angajare

Dacă CBRE se află pe poziții diferite în cadrul
aceleiași tranzacții sau ale unei tranzacții
conexe
•

Reprezentarea tuturor părților în cadrul
aceleiași tranzacții

•

Deținerea dreptului de proprietate asupra unei
proprietăți pe care un client are în vedere să
o cumpere

Î: M
 i s-a cerut să auditez un
furnizor CBRE unde o rudă
apropiată lucrează ca manager.
Reprezintă acest lucru un conflict
de interese?
R: 	Da, și ar trebui să vă informați
managerul despre această relație.
Dvs. și managerul dvs. veți colabora
pentru a decide ce măsuri ar
trebui luate. Dacă aveți întrebări
suplimentare, le puteți ridica prin
intermediul oricăreia dintre opțiunile
de raportare, inclusiv Linia de
asistență telefonică pentru angajații
CBRE.

Interese personale în afara muncii
•

Dacă lucrați cu jumătate de normă pentru
clienți, furnizori sau concurenți ai CBRE sau
care concurează cu CBRE în orice mod

•

Dacă profitați dvs., un membru al familiei sau
un prieten de o oportunitate de afaceri pe
care CBRE ar fi putut să o urmărească, fără a
oferi mai întâi această oportunitate CBRE

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Cadouri, divertisment și plăți
necorespunzătoare
În cadrul multor linii de afaceri ale CBRE,
practica schimbului de cadouri sau ospitalitate
este o parte obișnuită și așteptată a construirii
și menținerii relațiilor. Aceasta încurajează buna
înțelegere în rândul furnizorilor, clienților și
partenerilor de afaceri. Cu toate acestea, cadourile
și divertismentul, dacă sunt exagerate sau acordate
unei părți necorespunzătoare,4 ar putea provoca
conflicte de interes reale sau percepute, sau, în cel
mai rău caz, ar putea fi percepute drept mită sau
recompense ilegale. Acest lucru este valabil mai
ales pentru cadourile în numerar sau echivalentul
în numerar, cum ar fi cardurile cadou, cecurile sau
certificatele cadou, care sunt strict interzise.
Oferirea sau primirea de cadouri sau favoruri sau
orice formă de divertisment sau ospitalitate nu
este niciodată adecvată dacă:
•

Creează o obligație

•

Pune persoana care oferă sau pe cea care
primește într-o situație în care pare a fi
părtinitoare

•

Este făcută cu intenția de a influența o decizie
de afaceri, negociere sau tranzacție

Concluzie
Tranzacții bazate pe
informații privilegiate

Glosar
Responsabilitatea
financiară

Cadouri pentru oficialii
guvernamentali
Puneți-vă aceste întrebări
•

Este acest cadou interzis de lege?

•

Ar putea fi interpretat drept mită?

•

Este în conformitate cu politica noastră
(sau a lor) privind cadourile?

•

Ar putea influența o decizie de afaceri?

•

Cum ar fi perceput dacă ar fi dezvăluit
public?

Dacă oricare dintre aceste întrebări ridică
îndoieli, ar trebui să discutați cu managerul
sau supraveghetorul dvs. sau să contactați
Linia de asistență privind etica CBRE pentru
îndrumare.

Este posibil ca fiecare regiune, țară, companie și
unii clienți să fi adoptat politici care reglementează
cheltuielile pentru călătorii, mese, cadouri și
divertisment. Trebuie să le urmați deoarece
respectă toate legile și reglementările aplicabile
referitoare la acele operațiuni.

Politicile noastre admit, de asemenea, că se
aplică reguli și politici mai stricte și mai specifice
atunci când se fac afaceri cu orice entitate
guvernamentală, agenție sau agent. Fiind o
companie din SUA, ne conformăm Legii privind
practicile de corupție în străinătate (Foreign
Corrupt Practices Act). Pot exista legi suplimentare
în alte țări în care facem afaceri care interzic
acordarea de cadouri de valoare, oricât de mici ar
fi, unui angajat guvernamental.

Î: C
 a parte a cererii de ofertă, sunt
responsabil pentru alegerea unui
furnizor CBRE. Managerul de
gestionare a relațiilor cu clienții
care lucrează pentru unul dintre
furnizori mi-a oferit o călătorie gratuită
de weekend pentru două persoane, la
Londra. Pot accepta oferta?
R: Nu. Călătoria încalcă politica CBRE
privind cadourile și divertismentul
și supune compania la un risc
reputațional. Ar trebui să refuzați
politicos, dar fără echivoc, atunci
când vi se oferă un cadou exagerat
și să răspundeți în scris cu un „nu”
dacă acesta este oferit prin e-mail sau
mesagerie vocală.

Mai multe informații pot fi găsite în „Procesul de luare a deciziilor legate
de corupție”, situat în secțiunea Servicii a valorilor noastre RISE.

4
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Investiții personale care concurează cu afacerea noastră
Deoarece activele dvs. personale în anumite tipuri de companii imobiliare comerciale sau de tehnologie
imobiliară pot avea ramificații legale și reputaționale pentru CBRE, am stabilit politici cu privire la dreptul
de proprietate asupra acestor active. Aceste politici vă permit, de obicei, să vă bucurați de avantajele
deținerii de bunuri imobiliare sau de investiții în companii de tehnologie imobiliară, atâta timp cât vă
dezvăluiți în mod corespunzător interesele către CBRE. Politicile noastre includ, de asemenea, dispoziții
care specifică modul în care vor fi gestionate aceste conflicte de interese.
Vă cerem să vă angajați în principal în activitățile companiei și, atunci când vi se acordă aprobarea de a
vă angaja în investiții imobiliare sau tehnologice imobiliare, nu trebuie să utilizați proprietăți, sisteme
sau personal CBRE pentru a vă urmări interesele. Mai mult, trebuie să vă disociați în mod clar și eficient
investițiile personale sau activitățile de dezvoltare de la orice asociere cu sau sponsorizare de către CBRE.

Ce trebuie să știți?
Proprietăți comerciale

Companii de tehnologie imobiliară

•

•

Nu cumpărați o cotă parte dintr-o proprietate
comercială listată de CBRE decât dacă și
când a avut o expunere rezonabilă pe piață.

•

Nu folosiți informații în avans sau informații
protejate care nu sunt disponibile pentru
clienții noștri.

•

Nu trimiteți oferte personale în concurență
cu o ofertă de la oricare dintre clienții CBRE.

•

Obțineți întotdeauna acordul scris al CBRE
înainte de a negocia, depune și/sau executa
o ofertă de cumpărare sau închiriere a unei
proprietăți comerciale listate de CBRE.

•

CBRE vă poate interzice, la discreția
noastră, dobândirea de interese imobiliare.

Nu acționați niciodată drept ofițer, director,
partener, consultant, reprezentant, agent,
consilier sau angajat al unei companii
de tehnologie imobiliară fără acordul
prealabil scris al CBRE.

•

Î: S
 ocrii mei doresc să folosească
CBRE pentru a-și vinde
proprietățile imobiliare comerciale.
Ce ar trebui să fac?
R: Dacă sunteți implicat în dispunerea
proprietății în numele CBRE, trebuie să
dezvăluiți în scris interesul de proprietate
al proprietății comerciale imobiliare către
CBRE. Odată aprobate, trebuie să le
dezvăluiți în scris tuturor potențialilor
cumpărători și să obțineți consimțământul
scris al acestora înainte de a continua
demersul. Nu aveţi dreptul să acţionaţi
asupra informaţiilor proprietare care nu
sunt disponibile socrilor dvs. Dacă aveți
întrebări suplimentare, le puteți adresa
prin intermediul oricăreia dintre opțiunile
de raportare, inclusiv prin linia de asistență
pentru etică CBRE.

Nu oferiți niciodată susținere publică unei
companii de tehnologie imobiliară, fără
acordul prealabil scris al CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Securitatea informațiilor și protecția activelor

R: Nu. Dacă sunteți responsabil sau aveți acces
la date cu caracter personal, nu puteți transfera
aceste informații în afara companiei CBRE către
niciunul dintre sistemele dvs. personale.

Î: Îmi iau din când în când dispozitivul
mobil la cafeneaua din cartier pentru
a-mi verifica e-mailul și pentru a lucra.
Pot utiliza rețeaua Wi-Fi gratuită?
R: Multe laptopuri emise de CBRE au fost
configurate „Always-On Global Protect VPN”.
Dacă utilizați una dintre acestea, puteți să
vă conectați la rețeaua wi-fi gratuită. Dacă,
totuși, utilizați un dispozitiv personal sau
aveți un laptop CBRE care nu are această
configurare VPN, nu vă conectați la rețeaua
wi-fi gratuită. Rețeaua wi-fi gratuită poate
crea o vulnerabilitate în computerul dvs. care
periclitează informațiile CBRE. Oricine stă în
cafenea poate vedea ce faceți, dacă dorește
acest lucru..

Tranzacții bazate pe
informații privilegiate

Glosar
Responsabilitatea
financiară

Ce trebuie să știți?

Integritatea înseamnă a-ți urma convingerile morale și a face ceea ce este corect în toate circumstanțele
- chiar și atunci când crezi că nimeni nu te vede.5 Aceasta include situațiile în care utilizați active ale
companiei - atât active corporale, cât și active necorporale - și rețeaua noastră de calculatoare și alte
resurse de tehnologie informațională. Aveți datoria de a proteja aceste active și resurse împotriva furtului,
pagubelor și utilizării necorespunzătoare. Proprietățile CBRE ar trebui protejate, utilizate eficient și folosite
numai în scopuri legitime de afaceri și nu în interes personal.
Î: Am un termen limită și trebuie să trimit
niște date cu caracter personal în
contul meu de e-mail de acasă, astfel
încât să-mi pot finaliza proiectul după
ce s-au culcat copiii. Este în regulă?

Concluzie

Î: Am una dintre puținele licențe pentru
baza de date financiară din cadrul
departamentului. Colegii mei cer în
mod constant să împrumute datele
mele de conectare, astfel încât să-și poată
face treaba mai repede decât dacă ar folosi
protocolul adecvat de utilizare. Nu vor cere
managerului lor alte date de autentificare, deși
pare necesar. Am rezistat să-mi dau datele de
conectare, dar mă simt presat să-i las pe alții să
le împrumute, măcar de câteva ori.
R: Procedați corect atunci când spuneți „nu”.
Partajarea unor date de conectare sau a
unei parole este greșită, deoarece creează
o înregistrare falsă a persoanelor care ar fi
putut face greșeli în timpul lucrului sau, mai
rău, să acceseze în mod fraudulos baza de
date. Protejarea datelor dvs. de conectare vă
protejează, de asemenea, de suspiciunea unor
delicte dacă cineva acționează greșit în timpul
utilizării datelor dvs. de conectare. În cele din
urmă, compania trebuie să știe dacă într-adevăr
trebuie să investească într-o autentificare
separată pentru a promova eficiența într-un
mod sigur.

Activele companiei
•

Nu utilizați numele, sigla, informațiile,
echipamentele, proprietățile, timpul sau alte
resurse ale CBRE pentru a vă angaja în activități
externe care nu sunt aprobate de companie.

•

Nu utilizați sau divulgați (în timpul sau după
perioada de angajare la CBRE), fără o autorizare
corespunzătoare, informații personale sau
confidențiale obținute din orice sursă în cursul
activității CBRE.6

•

Nu accesați date fără autorizare. Accesul la
informații confidențiale ar trebui să fie oferit numai
angajaților care îl necesită pentru a-și desfășura
activitatea.

•

Nu discutați informații confidențiale ale companiei
în spații publice, deschise, pentru a minimiza
divulgarea către colegi sau terțe părți care nu
sunt autorizați să le afle.

Rețele de calculatoare și resurse tehnologice
•

Folosiți numai dispozitive, conturi și sisteme
aprobate pentru corespondență comercială sau
tranzacții.

•

Nu lăsați dispozitivele CBRE nesupravegheate
și luați măsuri pentru a le proteja împotriva
furtului, pierderii, deteriorării sau utilizării
necorespunzătoare.

•

Instalați pe dispozitivele CBRE numai software
aprobat și cu licență.

•

Faceți întotdeauna copii de siguranță ale datelor
pentru a proteja CBRE împotriva pierderii sau
falsificării de informații.

•

Criptați informații sensibile și transmiteți-le prin
platforme și conexiuni sigure.

•

Nu distribuiți nume și parole ale conturilor CBRE
nimănui.

Niciun angajat nu ar trebui să aibă așteptări de confidențialitate atunci când accesează sistemele companiei CBRE, cu excepția cazului în care este interzis de lege.
Exemple de informații confidențiale includ informații care nu sunt publice despre planurile, câștigurile, previziunile financiare, previziunile de afaceri, descoperirile, ofertele
competitive, tehnologiile și personalul CBRE.

5
6
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Tranzacții bazate pe informații
privilegiate
Mulți dintre noi avem acces la informații pe care
publicul nu le are - informații despre CBRE, clienții
noștri, partenerii de afaceri și concurența. Adesea,
aceste informații sunt considerate „materiale”,
deoarece ar influența decizia unei persoane de a
cumpăra, vinde sau de a păstra acțiunile acelei
companii.
Legile privind tranzacțiile bazate pe informații
privilegiate din SUA și multe alte jurisdicții în care
operăm interzic cumpărarea, vânzarea sau efectuarea
altor transferuri de valori mobiliare de către oricine
are informații materiale care nu sunt în general
cunoscute sau disponibile publicului.. Și prin oricine
se referă la dvs., soțul/soția dvs., copiii și oricine
altcineva cu care ați fi putut împărtăși în mod deschis
sau intenționat informații materiale.
Aceste linii directoare împotriva tranzacțiilor bazate
pe informații privilegiate se aplică tranzacționării cu
titluri de valoare CBRE, precum și tranzacționării cu
titluri de valoare ale altor companii, cum ar fi clienții,
furnizorii sau alte firme cu care CBRE negociază
pentru afaceri importante.
Aceste legi vă interzic, de asemenea, să divulgați
informații materiale oricui tranzacționează cu titluri
de valoare ale companiei, precum și să cumpere sau
să vândă titluri de valoare ale unei companii atunci
când aveți informații materiale care nu sunt publice
despre acea companie. Sunteți responsabil pentru
respectarea legilor aplicabile privind titlurile de
valoare și pentru protejarea companiei și a dvs. de
obligațiile și sancțiunile grave care pot rezulta din
încălcarea acestor legi.

Ce trebuie să știți?
•

Respectați întotdeauna legile
și reglementările care se aplică
tranzacțiilor bazate pe informații
privilegiate.

•

Divulgați informații confidențiale strict
baza principiului necesității de a
cunoaște. Fiți întotdeauna prudenți cu
privire la informațiile din lanțurile de
e-mailuri și la conversațiile din spațiile
publice.

•

Asigurați-vă că furnizorii noștri
păstrează confidențialitatea
informațiilor pe care le împărtășim
cu ei; folosiți acordurile sau
angajamentele de confidențialitate
pentru a ne proteja informațiile.

•

Fiți conștienți că orice informație care
nu este materială pentru CBRE pe
care ați putea alege să o eliminați
poate fi importantă pentru alții.

•

Consultați departamentul juridic
înainte de a cumpăra sau vinde
acțiuni, dacă aveți dubii.

•

Dacă observați orice neconformitate,
raportați imediat către Linia de
asistență privind etica CBRE sau un
membru al departamentului de etică și
conformitate sau al celui juridic.

Î: L
 ucrez pentru CBRE la
achiziționarea unei mari entități
tranzacționate public în Statele
Unite. Aceste informații nu sunt încă
publice, dar aș dori să-i spun soțului
meu care este agent de bursă pentru
clienți care ar beneficia de această
informație. Dacă nu profit personal
de acest lucru, pot împărtăși aceste
informații?
R: Nu. Partajarea de informații materiale
care nu sunt publice este ilegală și
încalcă politica CBRE și Standardele
de conduită în afaceri.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Menținerea
confidențialității

Respect

Introducere

Înțelegerea conflictelor
de interese

Cadouri, divertisment și
plăți necorespunzătoare

Integritate

Servicii

Investiții personale care
concurează cu afacerea
noastră

Excelență

Securitatea informațiilor
și protecția activelor

Concluzie
Tranzacții bazate pe
informații privilegiate

Glosar
Responsabilitatea
financiară

Responsabilitatea financiară
În calitate de angajați CBRE, avem datoria să
acționăm cu onestitate atunci când înregistrăm și
raportăm informații financiare despre operațiunile
companiei. Dacă furnizați, examinați sau certificați
informații financiare în legătură cu orice control
sau procedură internă, cum ar fi fișe de pontaj,
rapoarte de cheltuieli, bonuri de venituri sau alte
situații financiare, trebuie să furnizați informații
corecte, actuale și complete. Efectuarea sau
aprobarea de înregistrări sau documentații false
sau înșelătoare sau divulgarea incorectă a oricărui
activ sau pasiv este strict interzisă.

Puteți accesa politicile CBRE și alte informații
importante la care se face referire în această
secțiune pe Intranetul angajaților CBRE.
CĂUTARE CUVINTE CHEIE:

Standarde de conduită
în afaceri

CBRE se bazează pe integritatea noastră financiară
pentru a lua decizii de afaceri informate. La fel și
părțile interesate, inclusiv partenerii de afaceri,
oficialii guvernamentali și investitorii. A le furniza
informații financiare corecte, actuale și complete
nu este doar o modalitate corectă de a face afaceri,
ci este și o cerință a legilor și reglementărilor care
guvernează compania noastră. Angajamentul
nostru față de integritatea financiară se extinde
și la resursele pe care le gestionăm în numele
clienților noștri.
Dacă aveți îngrijorări sau cineva vă contactează
cu îngrijorări în legătură cu orice aspect al
dezvăluirilor noastre financiare sau cu orice
problemă de contabilitate sau audit sau control
intern, trebuie să raportați imediat managerului
dvs. sau prin oricare dintre opțiunile de raportare
pe care le avem disponibile, inclusiv Linia de
asistență privind etica CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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STANDARDELE CBRE DE
CONDUITĂ ÎN AFACERI

Introducere

Combaterea comportamentului
corupt și necinstit

Respect

Luarea deciziilor legate de corupție

Integritate

Servicii

Concurență loială

Excelență

Concluzie

Sancțiuni guvernamentale și
combaterea spălării banilor

Glosar
Brandingul echipei

Servicii
Abordăm
provocările
clienților noștri
cu entuziasm
și diligență,
construind
relații pe termen
lung, conectând
oamenii, capitalul
și oportunitățile
potrivite.

Valoarea noastră Servicii este ceea ce ne deosebește de
concurența noastră și ne determină să oferim cele mai
bune rezultate clienților noștri. Dar numai acest lucru
nu garantează succesul. Pentru a oferi un serviciu
excelent, trebuie să ne asumăm responsabilitatea
de a face afaceri echitabile și etice - întotdeauna și
pretutindeni.

Combaterea comportamentului
corupt și necinstit
Clienții aleg CBRE nu numai pentru serviciile noastre
remarcabile, ci și datorită reputației noastre pentru
afaceri echitabile și etice. Deși reputația noastră a fost
construită prin eforturile a mii de angajați, ea poate
fi afectată doar de un singur angajat care oferă sau
acceptă o mită sau o recompensă ilegalăde orice fel.

Î: T
 rebuie să aleg dintre trei furnizori
ca parte a procesului de cerere
de ofertă. Unul dintre furnizori
mi-a oferit bilete gratuite la un
eveniment sportiv scump. Sunt tentat
să accept. Pot să fac acest lucru?
R: Nu. Biletele scumpe încalcă
politica CBRE privind cadourile și
divertismentul și supune compania
la un risc reputațional. Ar trebui să
refuzați politicos și fără echivoc atunci
când vi se oferă un cadou exagerat
și să răspundeți în scris cu un „nu”
dacă acesta este oferit prin e-mail sau
mesagerie vocală.

Mita este o infracțiune în majoritatea țărilor și
presupune sancțiuni grave, inclusiv amenzi și
închisoare. Este interzis să oferiți sau să plătiți mită
(direct sau indirect prin intermediul unei terțe părți)
către oficiali guvernamentali, clienți sau furnizori.
Nici nu trebuie să acceptați vreodată mită sau o
recompensă ilegală. Chiar și un mic cadou sau un
gest de recunoștință poate fi ilegal sau văzut ca o
modalitate de a obține sau păstra o afacere sau de a
obține un avantaj necuvenit. De asemenea, ar trebui
să vă justificați toate cheltuielile și să vă asigurați
că puteți oferi copii de rezervă, dacă vi se solicită.
Păstrarea unor registre și înregistrări corecte și bine
documentate este esențială pentru atenuarea riscului
de corupție.
Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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STANDARDELE CBRE DE
CONDUITĂ ÎN AFACERI

Introducere

Combaterea comportamentului
corupt și necinstit

Respect

Integritate

Excelență

Concluzie

Sancțiuni guvernamentale și
combaterea spălării banilor

Concurență loială

Luarea deciziilor legate de corupție

Uneori, delictele pot părea corecte, ca atunci când
o mică plată nelegitimă ar ajuta un proiect să nu
rămână în urmă. Dar nu este niciodată decizia
corectă. Aveți responsabilitatea personală de a
rezista participării la orice formă de corupție și
de a raporta încălcări. Încălcarea acestor reguli,
indiferent dacă este intenționată sau nu, ar putea
duce la consecințe grave pentru dvs. și CBRE.

Servicii

Glosar
Brandingul echipei

PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR LEGATE DE CORUPȚIE
A existat o cerere, o ofertă sau o promisiune de a plăti sau de a oferi ceva de valoare.
Va influența aceasta în mod necorespunzător, indiferent dacă este solicitată, oferită sau promisă
direct sau indirect prin intermediari,
• orice act sau inacțiune sau decizie sau non-decizie a destinatarului în calitatea sa oficială,
•

La ce să aveți grijă

îl va determina pe destinatar să acționeze sau să se abțină de la a acționa către îndeplinirea
atribuțiilor sale,

•

va asigura un avantaj necorespunzător,

•

•

va obține sau menține afaceri,

•

va împinge destinatarul să își utilizeze influența cu o terță parte (inclusiv o entitate
guvernamentală) pentru a afecta sau influența orice act sau inacțiune, sau decizia sau nondecizia unei astfel de părți terțe sau

•

va „recompensa” un destinatar după faptă pentru că a afectat sau a influențat orice act sau
inacțiune, sau decizie sau non-decizie a unei terțe părți?

Cereri de donații către organizații
de caritate sau organizații care pot
fi afiliate cu oficiali guvernamentali,
partide politice, clienți, furnizori sau
membri ai familiilor lor

•

Cereri neobișnuite, exagerate și ieșite
din comun pentru cadouri, ospitalitate
sau călătorii

•

Plăți suplimentare pentru acțiuni
guvernamentale de rutină, cum
ar fi prrocesarea documentelor,
eliberarea autorizațiilor etc. sau pentru
accelerarea procesului normal sau a
procedurii

•

Plăți menite drept stimulare
sau compensație pentru
tratamentul preferențial sau orice
alt tip de activitate comercială
necorespunzătoare

NU
Nu este o încălcare

Însă dacă nu vă este
deloc clar, consultați
o persoană autorizată
pentru aprobare,
Standardele de
conduită în afaceri și
politica globală 6.16
(anticorupție) înainte
de a continua.

DA
Raportați

•

Vorbiți cu supraveghetorul sau managerul dvs.

•

Contactați un membru al conducerii superioare, al departamentului care
se ocupă de angajați, al celui de etică și conformitate sau al celui juridic

•

Trimiteți un e-mail către Șeful Biroului de Conformitate

•

Depuneți un raport online sau telefonic (în mod anonim dacă este
permis de legislația locală) utilizând Linia de asistență privind etica
CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Concurență loială
Concurența loială este benefică pentru afaceri
și pentru clienții noștri, stimulând inovația și
îmbunătățind serviciile. Legislația antitrust și
cea privind concurența asigură un sistem de
piață liberă echitabil și competitiv în care nicio
companie nu are monopolul asupra unui produs
sau serviciu.

Ce trebuie să evitați?
•

Încheierea de acorduri formale sau
informale cu concurenții pentru a
măslui prețurile, a aranja licitații sau a
restricționa furnizarea de bunuri sau
servicii

CBRE respectă legile antitrust din fiecare
jurisdicție în care operăm. Concurăm în mod
corect și avem politici care guvernează activitățile
noastre cu concurenții, clienții și furnizorii. Vi
se cere să respectați cu strictețe legile antitrust
și de concurență și reglementările interne
corespunzătoare. Încălcările includ pedepse severe,
inclusiv amenzi și închisoare pentru angajați
individuali.

•

Schimbul de informații sensibile
din punct de vedere competitiv cu
concurenții

•

Abuzarea de o poziție potențială de
dominare a pieței

•

Crearea unui mediu de piață care
descurajează libera concurență

•

Împărțirea pieței în funcție de teritoriu,
baza de clienți etc.

Unele dintre cele mai grave acuzații antitrust
implică întâlniri informale cu concurența în
timpul întâlnirilor și evenimentelor din industrie.
Aveți grijă. Legile antitrust sunt complexe și pot
varia în funcție de țară și stat. Orice contact cu
concurența poate crește riscurile privind legea
concurenței. Căutați întotdeauna îndrumare atunci
când aveți dubii.

•

Impunerea de restricții clienților sau
furnizorilor

•

Intrarea în unele fuziuni și achiziții
care contravin legilor antitrust

Î: C
 unosc pe cineva care lucrează
pentru unul dintre concurenții
CBRE. El m-a sunat pentru a
întreba despre a lucra împreună
pentru a măslui prețurile pentru cea
mai recentă licitație de proiect. El
spune că CBRE poate avea acest
contract, dar numai dacă promitem să-i
lăsăm să îl câștige pe următorul. Ar
trebui să fiu de acord?
R: Nici măsluirea prețurilor nici aranjarea
unei licitații nu sunt permise. Ar trebui
să refuzați și să raportați această
problemă către departamentul care
se ocupă de angajați, cel de etică și
conformitate sau cel juridic sau la Linia
de asistență privind etica CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Sancțiuni guvernamentale și
combaterea spălării banilor
CBRE este o companie globală și este guvernată
de legile comerciale internaționale din SUA și de
reglementări comparabile din alte țări. Aceste legi
ne interzic să facem afaceri cu criminali, teroriști,
părți interzise și entități care spală bani încercând
să ascundă fonduri ilicite sau să îi sprijinim.
Trebuie să știți întotdeauna cu cine faceți afaceri și
să respectați legile aplicabile privind combaterea
spălării banilor și a finanțării antiterorismului
și să acceptați doar fonduri din surse legitime.
Sancțiunile pentru încălcarea legilor comerciale
pot fi severe.
Dacă aveți îndoieli cu privire la persoana sau
entitatea care deține sau controlează clientul sau
furnizorul dvs. sau sursa fondurilor sau scopul
tranzacției, trebuie să vă contactați managerul sau
supraveghetorul sau Linia de asistență privind
etica CBRE.

Ce trebuie să faceți?
•

Trebuie să efectuați întotdeauna
procedura necesară Cunoașterea
clientului și verificarea antecedentelor
anti-spălare de bani pentru fiecare client
cu care aveți de-a face..

•

Asigurați-vă că fiecare furnizor cu care
lucrați este integrat în mod formal.

•

Confirmați că clientul sau furnizorul
există și că fondurile sale provin din
surse legitime.

•

Acordați o atenție deosebită clienților sau
furnizorilor care sunt controlați de oficiali
guvernamentali sau de o persoană cu
expunere politică.

•

Aveți grijă la potențialele semnale de
alarmă, cum ar fi persoanele fizice
sau companiile care apar pe listele de
sancțiuni guvernamentale sau de părți
interzise.

•

Cunoașteți motivele economice sau
comerciale din spatele tranzacției.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Brandingul echipei
Recunoaștem că profesioniștii, grupurile și
echipele noastre își poziționează expertiza și
experiența drept avantaj competitiv. Cu toate
acestea, când vine vorba de marca noastră,
consecvența este esențială. Reprezentarea
consecventă a mărcii ne ajută să câștigăm afaceri
prin diferențierea mărcii CBRE de concurență
și reflectă expertiza și profesionalismul pe care
clienții noștri le așteaptă.
Afirmațiile false, înșelătoare și reprezentările
inexacte pot afecta negativ marca noastră. Trebuie
să vă străduiți în toată munca și interacțiunile
dvs. în numele CBRE să protejați reputația mărcii.
Echipele de marketing CBRE vă pot ajuta cu
informații suplimentare despre protocoalele și
politicile de marketing care pot diferi în funcție de
regiune, divizie și țară pentru a aborda legile sau
reglementările locale.

Cum ar trebui să ne reprezentați
marca
•

Includeți sigla CBRE pe toate materialele de
marketing.

•

Identificați linia de afaceri pe care o
reprezentați.

•

Respectați legile aplicabile și orice grupuri
de reglementare, cum ar fi liniile directoare
publicitare de la agențiile imobiliare locale.

•

Respectați recomandările mărcii CBRE
atunci când vă comercializați serviciile.

CĂUTARE CUVINTE CHEIE:

Standarde de conduită
în afaceri

Î: S
 unt un nou stagiar de vânzări
în echipa pentru piețe de capital.
Directorul meu senior mi-a cerut
să dezvolt un raport de piață pentru
clienții noștri. L-am intitulat „CBRE
Bandos Real Estate Investment” și
am schimbat sigla CBRE în bleumarin
pentru a ieși în evidență. Sunt permise
aceste modificări?
R Nu. Raportul dvs. trebuie să reflecte
cu exactitate linia de afaceri cu
care sunteți asociat. Ar trebui să
verificați legile imobiliare locale
privind marketingul, publicitatea și
reprezentarea. Și ar trebui să verificați
dacă sigla și marca CBRE din raportul
dvs. respectă liniile directoare stabilite
în portalul de marcă CBRE.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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STANDARDELE CBRE DE
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Menținerea siguranței
tuturor
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Excelență
Ne concentrăm
necontenit pe
crearea de rezultate
pozitive pentru
clienții, angajații și
acționarii noștri.

În centrul succesului nostru se află valoarea
noastră de Excelență. Aceasta stabilește un cadru
de standarde care ne angajează și ne motivează
să obținem cele mai bune rezultate pentru
toate componentele noastre, cu o performanță
superioară consecventă și un comportament etic.

Menținerea siguranței tuturor
CBRE oferă un loc de muncă sigur și sănătos.
Succesul nostru în îndeplinirea acestei obligații
depinde de contribuția dvs. în a minimiza șansele
de accidentare la locul de muncă prin respectarea
legea și a politicii CBRE și folosind o judecată
sănătoasă. Politicile, programul și standardele
noastre privind sănătatea, siguranța și mediul
înconjurător asigură că aveți resurse, instruire și
profesioniști dedicați pe conturile clienților și la
sediile biroului nostru pentru a vă sprijini pe tot
parcursul zilei de lucru.
Pe lângă faptul că are bune practici de mediu,
CBRE se angajează să minimizeze impactul
nostru asupra mediului și să îi ajute pe clienții
noștri să facă același lucru. Ne recunoaștem
responsabilitatea de a fi buni administratori
ai mediului și de a îmbunătăți calitatea vieții
angajaților noștri și a comunităților în care
trăim și lucrăm.

Ce trebuie să faceți?
•

Respectați toate legile locale de sănătate,
siguranță și mediu.

•

Monitorizați și îmbunătățiți continuu siguranța la
locul de muncă.

•

Raportați orice situație nesigură care amenință
siguranța sau sănătatea oricui la locul de muncă
sau dăunează mediului.

•

Raportați accidentele la locul de muncă,
indiferent de gravitate.

•

Nu lucrați niciodată sub influența alcoolului,
a drogurilor sau a altor substanțe care vă
afectează capacitatea de a lucra în siguranță și
eficient.

Î: S
 unt managerul de proiect pentru
construcția unui spațiu de birouri.
În timpul unei verificări structurale,
am observat câteva defecte care ar
face continuarea lucrărilor să fie nesigură.
Nu vreau să pun în pericol proiectul
menționând aceste defecte clientului.
Ce ar trebui să fac?
R: Siguranța oamenilor are prioritate. Ar trebui
să raportați imediat clientului și managerului
dvs. orice constatare care ar putea
compromite sănătatea și siguranța altora.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Respectarea confidențialității
CBRE gestionează date cu caracter personal în fiecare zi. Să ne asigurăm de respectarea drepturilor de
confidențialitate ale persoanelor și să păstrăm încrederea angajaților și clienților noștri sunt priorități
de top. Vă cerem să respectați un set de principii esențiale de confidențialitate - pilonii noștri privind
confidențialitatea datelor - ori de câte ori colectați, utilizați sau prelucrați date cu caracter personal pentru
a vă asigura că CBRE se implică în practici legale, de respectare a confidențialității la nivel global.
Depinde de fiecare angajat să pună în practică în mod proactiv principiile de bază ale confidențialității
CBRE, astfel încât acestea să fie încorporate permanent în modul în care desfășurăm activitatea. Pentru a
vă ajuta să înțelegeți datele cu caracter personal și pentru mai multe îndrumări cu privire la respectarea
politicii noastre de confidențialitate a datelor, contactați Biroul Global de confidențialitate a datelor al
CBRE.

Patru piloni ai Confidențialității Datelor

1

2

3

4

ASIGURAȚI
TRANSPARENȚA

REDUCEȚI LA MINIMUM
COLECTAREA DATELOR
ȘI ACCESUL LA
ACESTEA

SECURIZAȚI
DATELE

ȘTERGEȚI
DATELE

Securizați datele personale
utilizând criptarea și
protecția prin parolă.

Ștergeți datele personale
atunci când nu mai sunt
necesare.

Fiți transparent cu privire la
datele personale pe care
CBRE le colectează și la
modul în care intenționăm
să le folosim.

Reduceți la minimum
colectarea datelor cu
caracter personal și limitați
accesul pe baza necesității
de a cunoaște.

Î: S
 unt membru al departamentului
pentru angajați În timp ce lucram
la instrumentul de planificare a
compensațiilor CBRE, am observat
că am acces la numele, titlurile posturilor
și datele de compensare ale angajaților
dintr-o regiune și linie de afaceri în afara
responsabilității mele. Ce ar trebui
să fac?
R: Ar trebui să raportați acest lucru și
orice alte incidente de confidențialitate
potențiale către Centrul de operațiuni
de securitate al CBRE. Accesul dvs.
la aceste informații este o divulgare
accidentală a datelor cu caracter
personal, care poate declanșa obligații
de raportare și necesită acțiuni prompte
pentru a limita accesul strict în baza
principiului necesității de a cunoaște.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Păstrarea și eliminarea evidențelor comerciale, a datelor și a
e-mailurilor
Creați și gestionați sute de documente și mesaje de e-mail în cursul normal al activității și
nenumărate puncte de date din bazele de date. Unele dintre documentele și datele dvs. sunt
considerate evidențe comerciale, dar majoritatea sunt evidențe non-comerciale.
Toți angajații CBRE sunt responsabili pentru a ajuta la menținerea evidențelor comerciale pentru a
îndeplini cerințele noastre comerciale, operaționale și legale și de reglementare, reducând în același
timp costurile și riscurile asociate stocării inutile și excesive a informațiilor.

Ce trebuie să faceți?
Evidențe
comerciale
Evidențe
non-comerciale

√ Păstrați-le în conformitate cu programul de păstrare a evidențelor specific
fiecărei țări7

× Ștergeți-le imediat ce și-au atins scopul și nu mai au valoare comercială
√ Arhivați e-mailurile importante
• Legate de un proiect care are valoare în ultimele 90 de zile

E-mail8

Î: L
 ucrez într-o bază de date cu
previziunile anuale și pe cinci ani
ale CBRE privind impozitul pe
numerar și calculele efective ale
ratei de impozitare bugetate pentru
ultimii cinci ani. Aș dori să descarc
datele ultimului an într-o foaie de calcul
și să le trimit prin e-mail către contul
meu de stocare în cloud personal ca o
copie de rezervă. Există îngrijorări din
punct de vedere al politicilor CBRE?
R: Da. În primul rând, anumite date și-au
depășit perioada de păstrare și ar
trebui distruse în siguranță. În al doilea
rând, angajaților le este interzis să
trimită prin e-mail date CBRE către
conturile de e-mail personale și de
stocare. Toate datele CBRE trebuie să
rămână în mediul CBRE.

• Oferă dovezi ale unor evenimente sau decizii de afaceri importante
• Sunt necesare din motive de reglementare sau financiare

× Nu arhivați e-mailurile care nu sunt importante (Exemple: planuri de prânz,
buletine informative de la organizații de afaceri)

Dacă sunteți manager sau supraveghetor
Dacă un angajat care vă este subordonat părăsește CBRE, aveți un anumit interval de timp, stabilit
de politicile noastre, în care să accesați și să arhivați orice e-mail din căsuța de e-mail Outlook
înainte ca acesta să fie șters definitiv.

Dacă aveți acces la Intranetul angajaților CBRE, puteți găsi programul pe pagina globală de păstrare a evidențelor și de informare. Fiecare program
listează categoriile de evidențe comerciale și durata de păstrare a fiecărei categorii înainte de distrugere.
8
Mesajele lăsate în căsuța de e-mail Outlook sau în folderele de mesaje trimise vor fi șterse automat după 90 de zile.
7

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Utilizarea sistemelor noastre de
comunicații electronice
Sistemele noastre de comunicații electronice,
cum ar fi accesul la internet, e-mailul, mesageria
vocală și serviciile de telefonie, sunt instrumente
esențiale care susțin afacerea noastră. Sunteți
responsabil pentru utilizarea acestor sisteme
și rețele sociale într-o manieră profesională,
respectuoasă, sigură și legală, în conformitate cu
valorile și politicile noastre RISE.
Nu comunicați și nu faceți nicio postare pe rețelele
sociale fără o analiză atentă a modului în care
comunicarea sau postarea afectează reputația
și obligația CBRE de a păstra confidențialitatea
anumitor informații și modul în care acestea pot fi
interpretate de public.
Când utilizați rețelele sociale, reprezentați marca
noastră și trebuie să ne mențineți reputația.
Conduita necorespunzătoare, schimbul de
informații confidențiale, hărțuirea, utilizarea
excesivă a sistemelor companiei pentru chestiuni
personale și fraudele sunt tratate la fel, indiferent
dacă sunt comise online sau personal. Indiferent
de platformă sau mediu, aceste activități nu vor fi
tolerate. Gândiți înainte să postați ceva.

Î: S
 unt mândru de performanța
CBRE și mă aștept să crească
prețul acțiunilor noastre datorită
câștigurilor noastre serioase și a
unei fuziuni care se așteaptă să fie
încheiată în trimestrul următor. Pot să
postez pe rețelele sociale despre acest
lucru?
R: Nu. Partajarea de informații materiale,
care nu sunt publice este ilegală și
încalcă politica CBRE și Standardele
de conduită în afaceri.

Ce trebuie să faceți?
•

Fii respectuos și sensibil față de public,
precum și față de orice companie, grup
sau persoană menționată în comunicare
sau postare.

•

Atunci când interacționați pe rețelele
sociale, stabiliți în mod clar că opiniile și
declarațiile dvs. vă pot fi atribuite numai
dvs. și nu companiei.

•

Nu dezvăluiți informații confidențiale sau
protejate ale CBRE sau ale clienților
noștri.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Marketing electronic
Marketingul direct livrat de către sau în numele
CBRE trebuie să respecte legile și reglementările
aplicabile, care variază în funcție de țară, regiune
și stat. Aceste legi afectează modul în care puteți
efectua apeluri, trimite mesaje text, prin poștă,
e-mail sau fax clienților și clienților potențiali.
Nerespectarea legilor și reglementărilor legate
de marketingul electronic poate expune CBRE, pe
dvs. și pe clienții noștri la amenzi de reglementare
semnificative, procese și/sau prejudicii
reputaționale..

Ce trebuie să evitați?
•

Trimiterea electronică de materiale de
marketing direct nesolicitat și nedorit

•

Folosirea de publicitate sau conținut
înșelător sau fals care încalcă drepturile
de proprietate intelectuală ale altei părți

•

Apeluri de telemarketing către numere
de telefon din orice registru de apelare

•

Efectuarea de apeluri telefonice utilizând
sisteme de apelare automată

•

Achiziționarea sau utilizarea listelor
de generare de clienți potențiali de la
terți fără asigurare că listele au fost
compilate și distribuite în conformitate cu
legile aplicabile

Î: Încerc să dezvolt afacerea CBRE
și o terță parte mi-a oferit să-mi
vândă o listă cu clienți potențiali
și informațiile de contact ale
acestora. Aș dori să trimit materiale
de marketing și rapoarte de cercetare
care ar putea fi de interes pentru acești
potențiali clienți prin e-mail și apoi să
continui cu un apel telefonic. Pot să fac
acest lucru?
R: Nu, nu fără o verificare suplimentară
a antecedentelor pentru a obține
o siguranță rezonabilă, printre alte
cercetări, că lista potențialilor clienți a
fost compilată și poate fi utilizată de
CBRE, în conformitate cu legislația
aplicabilă. O astfel de verificare
a antecedentelor poate include
verificarea faptului că persoanele de
pe listă au consimțit la colectarea și
divulgarea datelor lor personale, nu
au renunțat anterior la primirea de
comunicări de marketing de la CBRE
și nu s-au înregistrat în nicio listă de
persoane ce nu doresc să fie apelate.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Participarea la afaceri publice și
politice
Sunteți încurajați să participați la chestiuni
politice, educaționale și politice care vă afectează
viața, comunitatea și afacerile. Aceste activități
necesită uneori vorbitul în public, publicarea de
articole de opinie sau acordarea de interviuri către
presă. Atunci când luați parte la aceste activități,
nu trebuie să vă prezentați niciodată gândurile
și opiniile ca fiind ale CBRE. Cu toate acestea, vă
rugăm să rețineți că reprezentați CBRE tot timpul
și că ar trebui să exercitați o bună judecată pentru a
evita prejudicierea reputației CBRE sau a relațiilor

Ce trebuie să știți?
•

9

Nu utilizați numele sau sigla CBRE,
nu participați la un interviu sau nu
vă identificați ca angajat CBRE fără
permisiunea prealabilă a liderului liniei
de piață sau de afaceri, a directorului
de alianță sau al Departamentului de
comunicare corporativă.

•

Nu spuneți nimic „neoficial”.

•

Nu „scurgeți” nicio informație
confidențială despre CBRE sau clienți.

•

Nu dezvăluiți informații despre client.

cu clienții.
Dacă sunteți un lider de piață local sau regional,
ar trebui să utilizați o judecată sănătoasă atunci
când participați la activități externe. Poziția dvs.
în cadrul companiei înseamnă că aproape orice
spuneți sau faceți ar putea fi atribuit CBRE.

Contribuții politice și lobby
Contribuțiile politice corporative și lobby-ul
guvernelor sau al oficialilor acestora sunt strict
reglementate în majoritatea țărilor. Prin urmare,
CBRE interzice în general utilizarea fondurilor
companiei pentru contribuții politice.9 CBRE se va
implica în afaceri publice numai printr-un proces
foarte controlat și cu aprobarea Departamentului
juridic.

Aprobări oficiale
CBRE interzice altora să folosească numele nostru
în orice tip de promovări publice, inclusiv anunțuri
publice, comunicate de presă, reclame, interviuri
sau materiale de marketing digitale sau tipărite.
Dacă vi se solicită de către un client sau partener
de afaceri o aprobare oficială în numele CBRE,
ar trebui să contactați în scris directorul general
de comunicare corporativă pentru o exceptare de
la regulă. Exceptările nu sunt garantate și pot fi
revocate în orice moment.

Numele și sigla CBRE diferențiază câștigarea de
noi afaceri, un far pentru atragerea talentelor
și un simbol al valorii. Prin urmare, munca și
interacțiunile dvs. în numele CBRE ar trebui
gândite cu atenție pentru a proteja numele și
marca CBRE.

Î: E
 u și echipa mea am folosit același
furnizor pentru servicii de tipărire
de mai bine de două decenii. Am
aflat recent că au sigla CBRE și o
declarație postată pe site-ul lor web.
Nu le-am oferit niciodată o declarație
și nici permisiunea de a folosi sigla
CBRE. Ce ar trebui să fac?
R: Deși echipa dvs. are o relație
îndelungată cu acest furnizor, CBRE
nu a aprobat utilizarea numelui nostru
sau a siglei. În plus, declarația este
înșelătoare. Trebuie să contactați
furnizorul și să solicitați eliminarea
identității mărcii și a declarației.

De exemplu, politica SUA 6.17: Contribuții politice.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Asigurarea că partenerii noștri de afaceri împărtășesc valorile noastre
CBRE are un Cod de conduită pentru furnizori pentru a se asigura că furnizorii noștri de servicii și alți
furnizori împărtășesc valorile noastre.
Codul de conduită pentru furnizori stabilește cerințele etice, legale, de mediu și de responsabilitate
socială pentru furnizorii noștri din întreaga lume. În consecință, abordează corupția, practicile comerciale
neloiale, confidențialitatea datelor și securitatea informațiilor, conflictele de interese, drepturile omului în
contextul practicilor de angajare, preocupările de sănătate și siguranță legate de ocuparea forței de muncă,
cadourile oferite de furnizori, precum și cerințele privind respectarea mediului și sustenabilitatea. Nu se
dorește a fi o listă exhaustivă, ci mai degrabă o imagine de ansamblu la nivel înalt a cerințelor. Este esențial
pentru selectarea și păstrarea furnizorilor.
Este esențial pentru selectarea și păstrarea furnizorilor. Furnizorii noștri trebuie, de asemenea, să respecte
Codul nostru de conduită pentru furnizori.

Ce trebuie să știți?

Rolul special al managerilor

•

Toate companiile și departamentele
CBRE la nivel global care utilizează
furnizori trebuie să includă și/sau să
facă referire la Codul de conduită
al furnizorilor în toate contractele
furnizorilor și comenzile de cumpărare.

Dacă angajați terți în numele CBRE, sunteți
responsabil pentru:
•

Efectuarea unei verificări temeinice a
antecedentelor înainte de a integra furnizorul
și identificarea și rezolvarea corectă a
oricăror semnale de alarmă

Toate companiile și departamentele
CBRE ar trebui să monitorizeze în
mod rezonabil respectarea Codul de
conduită al furnizorilor de către aceștia
și să ia măsurile adecvate cu privire la
nerespectarea acestuia.

•

Confirmarea existenței unei justificări
comerciale adecvate pentru angajarea
furnizorului

•

Compensarea furnizorului în mod
proporțional cu serviciile sale

•

Asigurarea conformității cu politicile
companiei a condițiilor de plată

•

Documentarea corectă a serviciilor pe care
furnizorul le oferă CBRE

•

Punerea în aplicare a unor controale pentru a
asigura funcționarea corectă a serviciilor

•

Puteți accesa politicile CBRE și alte informații
importante la care se face referire în această
secțiune pe Intranetul angajaților CBRE.
CĂUTARE CUVINTE CHEIE:

Standarde de conduită
în afaceri

Î: U
 n angajat al unui furnizor CBRE
mi-a spus că a fost obligat să
lucreze ore suplimentare depășind
limita legală, că beneficiile nu i-au
fost plătite integral și nu și-a primit
salariul la timp. Ce ar trebui să fac?
R: Ar trebui să raportați această
preocupare prin oricare dintre opțiunile
de raportare, inclusiv Linia de asistență
privind etica CBRE. Este posibil ca
furnizorul să comită infracțiuni ce țin
de sclavia modernă și este obligația
dumneavoastră să ridicați această
problemă..

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Concluzie
Deși Standardele noastre de conduită în afaceri nu pot anticipa fiecare situație pe care ați putea să o întâlniți în activitatea dvs. de afaceri la CBRE, aplicarea principiilor sale
vă poate ajuta să luați decizii corecte în majoritatea cazurilor. Când aveți nevoie de îndrumare sau asistență suplimentară, știți unde puteți căuta informații sau ajutor.
Apreciem sprijinul dvs. continuu pentru Standardele de conduită în afaceri și Programul de etică și conformitate.

Întrebați înainte de a acționa
•

Este legal?

•

Este sigur?

•

Urmează politica companiei?

•

Este lucrul corect de făcut?

•

Cum ar fi perceput de clienții noștri, massmedia sau comunitățile noastre?

Rețineți aceste reguli
•

Cunoașteți politicile și standardele companiei
și legile care se aplică poziției dvs.

•

Nu uitați niciodată să respectați aceste
standarde.

•

Dacă nu sunteți sigur, întrebați pe cineva
care știe.

Există resurse disponibile
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire
la „lucrul corect care trebuie făcut” sau la
comportamentul cuiva la locul de muncă, vă
încurajăm să întrebați supraveghetorul sau
managerul. Dacă nu vă simțiți confortabil să faceți
acest lucru, vă rugăm să vă exprimați îngrijorarea
prin multe alte opțiuni de raportare disponibile:
•

departamentul care se ocupă de angajați, cel
de etică și conformitate sau cel juridic

• Șeful Biroului de Conformitate
• Linia de asistență privind etica CBRE

Comunicarea cu SEC și alte entități
guvernamentale
Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare din aceste
Standarde de conduită în afaceri sau altui acord cu
CBRE sau politica CBRE, puteți comunica, coopera
sau depune o acuzație sau o plângere la Comisia
pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) sau la orice
altă entitate guvernamentală sau de aplicare a legii
cu privire la posibile încălcări ale oricărei cerințe
legale sau de reglementare și puteți face dezvăluiri,
inclusiv furnizarea de documente sau alte informații
oricărei entități guvernamentale care sunt protejate
de dispozițiile privind avertizorii din orice lege sau
reglementare aplicabilă fără notificarea sau aprobarea
CBRE, atâta timp cât ( 1) astfel de comunicări și
dezvăluiri sunt în concordanță cu legea aplicabilă
și (2) informațiile dezvăluite nu au fost obținute
printr-o comunicare care a fost supusă privilegiului
avocat-client (cu excepția cazului în care dezvăluirea
acelor informații ar fi permisă de un avocat în
conformitate cu legea federală aplicabilă, regulile de
conduită a avocaților sau în alt mod). CBRE nu vă va
limita dreptul de a primi un premiu pentru furnizarea
de informații în conformitate cu prevederile
privind avertizorii de integritate din orice lege sau
reglementare aplicabilă către SEC sau orice altă
agenție guvernamentală. Orice prevedere a oricărui
acord între CBRE și orice angajat sau fost angajat care
este în contradicție cu limbajul de mai sus sau care
poate limita capacitatea unei persoane de a primi un
premiu în conformitate cu prevederile de avertizare
ale legii aplicabile este considerată nevalidă și nu va
fi pusă în aplicare de CBRE.

Modificări și derogări
Este posibil ca aceste Standarde de conduită în
afaceri să fie modificate ocazional. Orice rectificare,
modificare sau derogare de la orice prevedere a acestor
Standarde de conduită în afaceri pentru directori
sau directori executivi trebuie aprobată de consiliul
de administrație al CBRE. Orice astfel de rectificare,
modificare sau derogare va fi dezvăluită prompt
în conformitate cu legile, regulile și reglementările
aplicabile (inclusiv regulile bursiere).

Pentru informații suplimentare,
vă rugăm să contactați:
Laurence H. Midler
Vicepreședinte executiv, consilier general
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com
Elizabeth E. Atlee
Vicepreședinte senior, consilier general adjunct
și Ofițer șef pentru etică și conformitate
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

Standardele de conduită în afaceri sunt disponibile în 34 de limbi. Toți
angajații sunt responsabili să citească, să înțeleagă și să urmeze îndrumările
acestor Standarde. Standardele de conduită în afaceri nu acoperă toate
legile, regulile sau reglementările aplicabile și nu oferă răspunsuri la toate
întrebările. Când aveți dubii, trebuie să folosiți o judecată bună și să căutați
îndrumări cu privire la linia corectă de conduită. Standardele de conduită
în afaceri nu constituie un contract de muncă sau o garanție a continuării
angajării. Acestea sunt în beneficiul exclusiv al CBRE și al angajaților săi și
nu pot fi folosite sau invocate de nicio altă parte.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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Glosar
TERMEN

DEFINIȚIE

Combaterea
spălării banilor

Se referă la legile, reglementările și procedurile menite să împiedice infractorii să mascheze fondurile obținute ilegal ca venituri legitime.

Mită

O ofertă sau o plată de orice valoare, cum ar fi bani, cadouri, divertisment sau favoruri, cu intenția de a influența destinatarul să-și utilizeze
în mod greșit poziția pentru a face ceva ilegal sau necinstit pentru dvs.

Evidențe
comerciale

Înregistrează o decizie semnificativă de afaceri și trebuie respectată pentru a respecta obligațiile legale, contractuale, de raportare
financiară sau de reglementare. Conținutul determină dacă este o evidență comercială, și nu formatul sau locația sa. (Exemple: contracte,
înregistrări de audit, înregistrări de licențiere și evaluări)

Rețea de
calculatoare

Rețeaua sau sistemele de calculatoare CBRE includ, dar nu se limitează la acestea, rețelele locale (LAN) și cele extinse (WAN), sistemele
server, centrele de date și toate sistemele controlate CBRE.

Marketingul direct

Orice comunicare transmisă de sau în numele CBRE, fie ea singură sau în bloc, care (1) face publicitate sau promovează un produs,
serviciu, poziție sau eveniment pe bază de taxă oferit de CBRE sau (2) promovează CBRE în orice mod. Marketingul direct nu include
comunicările cu scopul unic de a facilita sau furniza o actualizare a unei tranzacții, a unui serviciu sau a unui eveniment pe bază de taxă.10

Dispozitiv

Calculatoare desktop, laptopuri, notebook-uri, unități de stocare, smartphone-uri sau orice alt dispozitiv similar utilizat pentru a accesa
rețelele companiei sau activele informaționale.

Marketing
electronic

Marketingul electronic nu este limitat la e-mailuri. Acesta include alte forme de instrumente de marketing online, cum ar fi transmiterea
prin fax, comunicare web sau online, mesaje text, bloguri, forumuri de discuții, Wiki, transmisiuni radio sau video pe internet, rețele
profesionale sau comunitare și site-uri de partajare a informațiilor, apeluri telefonice și social media.

Criptare

O funcție matematică care protejează informațiile făcându-le ilizibile pentru toată lumea, cu excepția celor care au cheia pentru a le
decoda.

Legea privind
practicile de
corupție în
străinătate

O lege federală a Statelor Unite care interzice cetățenilor și entităților americane să mituiască oficiali guvernamentali străini în beneficiul
intereselor lor comerciale.

Traficul de ființe
umane

O formă de sclavie modernă care implică obligarea sau constrângerea unei persoane să ofere muncă sau servicii sau să se angajeze în acte
sexuale comerciale împotriva voinței sale.

10
În S.U.A., comunicațiile necomerciale, cum ar fi alertele, știrile din industrie și solicitările de contribuții caritabile nu sunt considerate marketing direct. În Uniunea Europeană, solicitările de caritate / strângeri de fonduri și orice lucru care
promovează CBRE ar fi considerate marketing direct.

Puneți o întrebare sau raportați o abatere Linia de asistență privind etica CBRE.
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STANDARDELE CBRE DE
CONDUITĂ ÎN AFACERI

Introducere

Respect

Integritate

Servicii

Excelență

Concluzie

Glosar

Glosar
TERMEN

DEFINIȚIE

Tehnologia
informației

Toate echipamentele informatice și suporturile de stocare (fixe sau detașabile).

Tranzacții bazate
pe informații
privilegiate

Practica ilegală de tranzacționare la bursă în propriul avantaj prin accesul la informații confidențiale.

Active necorporale

Activele necorporale ale companiei includ proprietatea intelectuală și informații confidențiale și protejate, cum ar fi mărci comerciale,
planuri de afaceri și de marketing, informații salariale și date și rapoarte financiare nepublicate etc.

Recompense
ilegale

O formă de luare de mită negociată. O recompensă ilegală este o plată ilegală destinată compensării pentru tratament preferențial sau
orice alt tip de servicii necorespunzătoare primite. Recompensa ilegală poate fi bani, un cadou, credit sau orice altceva de valoare.

Cunoașterea
clientului

Procesul de identificare și verificare a identității clientului sau a furnizorului.

Sclavie modernă

Exploatarea altor persoane în scopuri personale sau comerciale, inclusiv recrutarea, adăpostirea, transportul, furnizarea sau obținerea
unei persoane pentru muncă forțată prin folosirea forței, a fraudei sau a constrângerii.

Evidențe noncomerciale

Versiuni duplicat ale aceluiași document și alte informații neesențiale. Majoritatea documentelor sunt evidențe non-comerciale. (Exemple:
schițe, corespondență, agende vechi sau invitații la întâlniri)

Date personale

Orice date (indiferent de format) care singure sau în combinație cu alte date disponibile în mod rezonabil, pot identifica direct sau indirect
sau pot fi utilizate pentru a identifica o persoană. (Exemple: numele, data nașterii, informațiile de contact, numerele de identificare și adresele
de e-mail, precum și sexul, starea civilă și opiniile de la și despre o persoană)

Persoană cu
expunere politică

O persoană care este înrudită sau se află în strânsă legătură cu oficialii guvernamentali și poate influența deciziile acestora.

Active corporale

Activele corporale ale companiei includ proprietăți, echipamente, materiale, tehnologie etc.
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