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The Code of Conduct for the WÖRWAG Pharma Group 

 

Preamble 

 

The WÖRWAG Pharma Group is an international company with the values 

of a family business. With its range of products, WÖRWAG Pharma is 

focused on long-term and sustainable business. One of our great strengths 

is that we are still a family business that accepts responsibility, despite all 

our growth. 

 

People are at the heart of everything we do. This, in a nutshell, has been 

the starting point and basis of all WÖRWAG Pharma's activities. We attach 

special importance to values which do not show up in the balance sheet.  

 

Accepting responsibility, commitment to performance and identification with 

our company as well as humanity and closeness are what make us who we 

are. Our employees should be able to act independently and make 

decisions and exercise influence at their own initiative.  

 

It is by consistently adhering to and living these values in practice that it has 

been possible for our company to expand throughout the world. We are 

proud of our company's history. We have grown from a local chemist's shop 

Кодекс корпоративної етики групи компаній «Вьорваг 

Фарма Груп» 

Преамбула 

 

«Вьорваг Фарма Груп» - це міжнародна компанія з цінностями 

сімейного бізнесу. Завдяки асортименту продукції компанія Вьорваг 

Фарма орієнтована на довготривалий та стабільний бізнес. Одна з 

наших найбільших переваг полягає в тому, що ми – сімейна компанія, 

що бере на себе відповідальність, попри все на наше зростання. 

 

Люди – це основа всього, що ми робимо. Іншими словами, люди є 

відправним пунктом і основою всіх видів діяльності компанії «Вьорваг 

Фарма». Ми надаємо особливе значення цінностям, які не можна 

побачити в балансових звітах. 

 Прийняття відповідальності, відданість справі та ототожнення себе з 

компанією, а також людяність і близькість – це ті речі, що роблять нашу 

компанію такою, якою вона є сьогодні. Наші співробітники мають 

можливість діяти самостійно, приймати рішення та ініціювати зміни з 

власної ініціативи 

Саме завдяки постійному дотриманню цих цінностей та втіленню їх в 

життя наша компанія змогла розширитися по всьому світу. Ми 

пишаємося своєю історією. Ми виросли з місцевої аптеки у Штутгарті-
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in Stuttgart-Zuffenhausen to become a global specialist for biofactors. Our 

objective is to develop products with proven effectiveness and outstanding 

quality which are beneficial to people's health and their quality of life.   

 

We must also protect our company if we wish to ensure our ongoing success 

well into the future.  

Responsible, ethically correct and lawful conduct is essential for the success 

of WÖRWAG Pharma. The reputation we have worked hard to build among 

our customers, shareholders and business partners, our employees and 

among the general public can be seriously damaged by a single violation. 

 

This is why the company management has adopted this Code of Conduct. 

It is binding for all WÖRWAG Pharma employees. The Code of Conduct 

should help its users to recognize risks and consequently avoid breaking 

the law. It also assigns tasks and duties and thereby clarifies who is 

responsible for what.  

 

Compliance@WÖRWAGPharma 

Compliance means conforming to external and internal rules. These rules 

may be imposed from outside by law or regulations or be defined internally 

in the form of programs, processes and controls. Responsible, ethically 

Цуффенхаузені до міжнародного експерта з біофакторів. Наша мета – 

розробка препаратів із доведеною ефективністю та надзвичайною 

якістю, які покращують здоров’я людей та якість їхнього життя. 

 

Якщо ми прагнемо забезпечити постійний  успіх у майбутньому, ми 

маємо захищати нашу компанію.  

Відповідальна, коректна з етичної точки зору та законна поведінка має 

важливе значення для успіху компанії «Вьорваг Фарма». Репутація, яку 

ми кропіткою працею здобули серед наших клієнтів, акціонерів, ділових 

партнерів, наших співробітників та серед широкої громадськості, може 

зазнати серйозної шкоди навіть від одного порушення.  

Саме тому керівництво компанії схвалило цей Кодекс корпоративної 

етики. Він є обов’язковим для всіх співробітників «Вьорваг Фарма». 

Кодекс корпоративної етики призначений для того, щоб допомогти 

користувачам розпізнавати ризики та, таким чином, уникати порушення 

законодавства. У ньому також міститься інформація про завдання та 

обов’язки, роз’яснюється відповідальність співробітників 

Дотримання правил у компанії «Вьорваг Фарма» 

Дотримання правил передбачає виконання зовнішніх і внутрішніх 

правил. Ці правила можуть бути продиктовані ззовні законодавством 

або нормативними актами, чи можуть бути встановлені у компанії у 

вигляді програм, процесів та засобів контролю. Основою успіху компанії 
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correct and lawful action is as elementary for the success of WÖRWAG 

Pharma as is our customer orientation and the quality of our products. 

 

Compliance is a key factor in securing the ongoing success of the company. 

Lawful behavior protects employees, managers and the organization behind 

them against risks. Knowledge of the compliance risks and laws is also 

essential in making the right decision whenever there may be uncertainty. 

In order to detect compliance risks and any potentially unlawful behavior as 

early as possible, WÖRWAG Pharma enables its employees and business 

partners to report compliance breaches in confidence at  

compliance@woerwagpharma.com  

 

 

 

 

 

Anonymous reporting is also possible and will be followed up on as 

stringently as reports given in person. 

WÖRWAG Pharma has created the position of a group compliance officer 

in order to anchor compliance rules in the group. WÖRWAG Pharma 

encourages all its employees to notify breaches of the Code of Conduct to 

«Вьорваг Фарма» є відповідальні, коректні з етичного погляду та 

правомірні дії, як і наша орієнтованість на потреби клієнта та якість 

наших виробів 

Дотримання правил є основним елементом забезпечення тривалого 

успіху компанії. Законні дії захищають від ризиків працівників, керівників 

та організації, на які вони працюють. Знання ризиків, пов’язаних із 

дотриманням правил та законів також має важливе значення для 

прийняття правильного рішення у випадках, коли існує будь-яка 

невизначеність. Для того, щоб заздалегідь виявити ризики, пов’язані з 

дотриманням правил, та будь-яку потенційно протизаконну поведінку, 

компанія «Вьорваг Фарма» надає можливість своїм працівникам та 

діловим партнерам звітувати про відповідні порушення в 

конфіденційному порядку шляхом відправлення повідомлення на 

електронну адресу:  

compliance@woerwagpharma.com 

 

Анонімні повідомлення також приймаються та опрацьовуються так 

само ретельно, як і повідомлення, надані персонально. 

Компанія «Вьорваг Фарма» створила посаду «спеціаліст з дотримання 

правил» для контролю дотримання правил у компанії. Компанія 

«Вьорваг Фарма» закликає всіх своїх співробітників повідомляти про 

порушення Кодексу корпоративної етики керівникам компанії «Вьорваг 

mailto:compliance@woerwagpharma.com
mailto:compliance@woerwagpharma.com
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the WÖRWAG Pharma Management Team, the group compliance officer or 

to the compliance officers in the national organizations. 

All WÖRWAG Pharma employees are required to comply personally with 

the laws which apply in their area of work. Managers are also required to 

take all the necessary measures to avoid the law being broken in the areas 

for which they are responsible. Managers are responsible for any legal 

offences which could have been avoided had proper supervision been 

provided. All employees must carry out their tasks in a way which does not 

damage the reputation of WÖRWAG Pharma among customers, partners 

and the general public.  

 

This Code of Conduct defines the legal framework within which we operate. 

It defines the underlying principles for our conduct within the WÖRWAG 

Pharma Group and the relationship with our partners and the public. It 

defines the principles guiding our business activities and expresses our 

corporate values. 

These general rules of conduct are the binding yardstick and framework for 

the behavior of all our employees. We expect all our employees to ask for 

confidential advice and help when they are confronted with decisions 

involving ethical or legal issues or if they become aware of conduct in their 

area of work which they consider to be difficult or questionable. The 

Фарма», місцевому спеціалісту з дотримання правил або спеціалістам 

із дотримання правил з інших країн у організації. 

Усі співробітники компанії «Вьорваг Фарма» зобов’язані особисто 

дотримуватися законодавства, що застосовується у сфері виконання 

їхніх обов’язків. Керівники також зобов’язані вживати всіх необхідних 

заходів для уникнення порушень законодавства у сферах, за які вони 

несуть відповідальність. Керівники несуть відповідальність за будь-які 

юридичні правопорушення, яких можна було уникнути за належного 

контролю. Усі співробітники мають виконувати свої завдання так, щоб 

не завдати шкоди репутації компанії «Вьорваг Фарма» серед клієнтів, 

партнерів та громадськості. 

Цей Кодекс корпоративної етики встановлює правові рамки 

функціонування компанії. Він визначає основні принципи нашої 

поведінки в межах «Вьорваг Фарма Груп» та відносин з нашими 

партнерами та громадськістю. Даний Кодекс визначає принципи, на 

яких базується наша діяльність, та виражає наші корпоративні цінності. 

Ці загальні правила поведінки є обов’язковими до виконання та 

основою поведінки всіх наших співробітників. Ми очікуємо, що всі наші 

працівники звернуться за порадою та допомогою при прийнятті рішень 

щодо етичних або юридичних питань, або якщо їм стане відомо про 

складні чи сумнівні випадки. Звертатися можна до керівників «Вьорваг 
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WÖRWAG Pharma Management Team, the group compliance officer and 

the compliance officers in the national organizations can be contacted. 

 

Guarantee of product safety and product quality 

The safety and quality of products has top priority. Our products are 

manufactured with great care and are subject to strict quality management 

controls. We observe our products on the market. We take note of any 

information about safety failings and/or quality and examine it carefully. If 

necessary we inform the responsible authorities and initiate any measures 

needed for the protection of our customers. 

 

 

Fair competition 

WÖRWAG Pharma is committed to fair competition. No measures may be 

adopted which are unfair and suitable for the purpose of fixing or agreeing 

on prices. This includes dividing territories or customers or exchanging 

information with competitors about supplier relationships, terms and 

conditions, capacities, market strategies or bidding behavior. 

 

International markets 

WÖRWAG Pharma sells its products in many countries around the world. 

As its products are made in different countries, they have to cross several 

Фарма», місцевого спеціаліста з дотримання правил і спеціалістів із 

дотримання правил з інших країн у організації. 

 

Гарантія безпеки та якості препаратів 

Безпека та якість препаратів є найвищим пріоритетом. Виробництво 

нашої продукції передбачає особливу ретельність та суворий контроль 

якості. Ми контролюємо наші вироби, які потрапляють на ринок. Ми 

звертаємо увагу на будь-які повідомлення про недоліки щодо безпеки 

та/або якості та уважно вивчаємо їх. За необхідності, ми інформуємо 

компетентні інстанції та ініціюємо будь-які заходи, необхідні для 

захисту наших клієнтів. 

 

Справедлива конкуренція 

Компанія «Вьорваг Фарма» є прибічником чесної конкуренції. Жодні 

заходи, які є нечесними та мають на меті зафіксувати чи узгодити ціни, 

є неприпустимими. До таких заходів належать поділ територій та 

клієнтів, обмін інформацією з конкурентами щодо відносин з 

постачальниками, строків та умов їх роботи, обсягів, ринкових 

стратегій, принципів ціноутворення, тендерів 

Міжнародні ринки 

Компанія «Вьорваг Фарма» здійснює продаж своїх препаратів у 

багатьох країнах світу. Оскільки продукція виробляється в різних 
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borders on their way to their final destination. Export and import laws as well 

as customs regulations must always be strictly complied with. 

 

 

Conduct at the workplace/ 

 Safety at work 

Public perceptions of WÖRWAG Pharma are determined by the behavior of 

each and every employee. For this reason we expect appropriate and 

respectful behavior towards colleagues, suppliers' employees and 

customers as well as other business partners. 

Equal rights 

We are committed to treating each other with respect. We do not tolerate 

discrimination or harassment. We honor performance and cooperative 

behavior with no regard for age, origin, sex or race. We evaluate work output 

objectively with no regard for political commitment, religion, physical 

constitution or sexual identity. Our work with supervisors, colleagues and 

employees is characterized by fairness, respect, team spirit and openness. 

These principles also apply to our conduct with regard to external partners.  

We respect and support the protection of international human rights 

within our sphere of influence. We reject forced labor, child labor and 

all practices in which people are exploited.  

країнах, на шляху до кінцевого пункту призначення перетинається 

декілька кордонів. Закони про експорт та імпорт, а також митні правила 

завжди мають суворо дотримуватися 

 

Правила поводження на робочому місці/ Безпека на 

робочому місці 

Сприйняття громадськістю компанії «Вьорваг Фарма» визначається 

поведінкою кожного окремого працівника. Саме тому ми очікуємо 

належної та шанобливої поведінки стосовно колег, клієнтів, 

постачальників, а також інших ділових партнерів. 

Забезпечення рівних прав 

Ми прагнемо ставитися один до одного з повагою. У нас немає місця 

дискримінації та переслідуванню. Ми поважаємо працю та поведінку, 

що базується на принципах співпраці, без огляду на вік, походження, 

стать і расову приналежність. Ми оцінюємо результати роботи 

незалежно, незважаючи на політичні погляди, релігію, фізичні 

параметри та статеву приналежність. Наша робота з керівниками, 

колегами та підлеглими характеризується чесністю, справедливістю, 

повагою, командним духом та відкритістю. Цих принципів ми також 

дотримуємося у відносинах із зовнішніми партнерами. Ми поважаємо 

та підтримуємо норми міжнародного права захисту прав людини в 
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No narcotics and no alcohol at the workplace 

 

We always act professionally and appropriately. Our work calls for clear 

thinking and often for quick responses; this is essential for the safety of our 

colleagues and consumers. Alcohol and narcotics impair an employee's 

ability to work. For this reason, the consumption of alcohol and narcotics at 

the workplace is strictly prohibited. 

 

Health and safety 

The WÖRWAG Pharma Group encourages awareness of safety and health 

issues in order to protect the life and health of its employees. For this reason 

smoking at the workplace is not permitted. 

All companies in the WÖRWAG Pharma Group are committed to a safe and 

productive working environment for their employees and must comply with 

health and safety laws. 

 

Protection of corporate assets 

The material and intellectual property of the WÖRWAG Pharma Group must 

be protected against loss, theft and misuse. Our corporate values are 

межах сфери впливу компанії. Ми не визнаємо примусової праці, 

дитячої праці та будь-яких дій, що передбачають експлуатацію людини. 

Заборона вживати наркотичні засоби і алкоголь на робочому 

місці 

Ми завжди діємо професійно та належним чином. Наша робота вимагає 

неупередженого мислення і швидкого реагування; це має суттєве 

значення для безпеки наших колег і клієнтів. Алкоголь і наркотичні 

засоби чинять негативний вплив на працездатність. З цієї причини 

споживання алкоголю та наркотичних засобів на робочому місці суворо 

заборонено. 

Здоров’я та безпека 

Для захисту життя та здоров’я своїх працівників компанія «Вьорваг 

Фарма Груп» заохочує свідоме ставлення до безпеки та здоров’я. З цієї 

причини куріння на робочому місці не дозволяється.  

Усі компанії «Вьорваг Фарма Груп» повинні прагнути до створення 

безпечного та продуктивного робочого середовища для своїх 

працівників та мають дотримуватися законодавства у сфері охорони 

здоров’я та безпеки. 

Захист корпоративного майна 

Матеріальна та інтелектуальна власність «Вьорваг Фарма Груп» має 

бути захищена від втрат, крадіжок і протиправного використання. Наші 

корпоративні цінності засновуються на ідеях і творчому потенціалі 
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derived from the ideas and creative potential of the people committed to the 

company's success, now and in the past. Knowledge management has 

sustained this added value successfully over many years. Inventions, 

patents, names, brands and other know-how are all of special value. These 

intangible assets are of inordinate financial importance for the future of our 

company and we protect them accordingly. We are committed to respecting 

the tangible and intangible property of third parties and reject the sourcing 

of information through illicit channels.  

Company property and facilities 

We respect the company's property and facilities and treat them with care. 

Assets and money may not be used for illegal purposes. We use the 

equipment made available to us by the company, e.g. telephones, company 

cars and computers, in compliance with local WÖRWAG Pharma Group 

guidelines. Equipment made available for the use of company employees 

and the data stored on them are the property of the company. Inappropriate 

use of computers is not permitted. Work e-mail addresses may not be used 

for private purposes. 

 

Non-disclosure 

We attach great value to protecting confidential information. Business 

secrets and future knowledge may not be passed on to third parties or, 

worse still, made public without legal safeguards. These include documents, 

людей, які в теперішньому та минулому віддані успіху компанії. 

Протягом багатьох років управління знаннями було успішною опорою  

цих цінностей. Особливу цінність мають винаходи, патенти, назви, 

бренди та інші ноу-хау. Ці нематеріальні цінності мають надзвичайне 

фінансове значення для майбутнього нашої компанії, і ми захищаємо їх 

відповідним чином. Ми поважаємо матеріальну та нематеріальну 

власність третіх сторін і не користуємося інформацією, отриманою з 

незаконних джерел. 

Власність і об’єкти компанії  

Ми поважаємо власність та об’єкти компанії та ставимося до них з 

обережністю. Заборонено використання активів і фінансів у 

протиправних цілях. Ми використовуємо обладнання, надане 

компанією, наприклад, телефони, машини, що належать компанії, та 

комп’ютери відповідно до місцевих правил компанії «Вьорваг Фарма 

Груп». Обладнання, надане працівникам компанії, та дані, що 

зберігаються на цьому обладнанні, є власністю компанії. 

Забороняється неналежне використання комп’ютерів. Робочі 

електронні адреси не можна використовувати для особистих цілей. 

Збереження конфіденційності даних  

Ми надаємо велике значення захисту конфіденційної інформації. 

Комерційні таємниці та потенційні знання не можуть передаватися 

третім сторонам або оприлюднюватися без правових гарантій. Це 
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facts, data and knowledge relating to profit figures, new products, ideas for 

research and development, business- or marketing strategies, customer 

insider information, private information, investments and shareholdings, 

manufacturing processes and internal guidelines and procedures as well as 

all information which is not publicly accessible but which is of great value to 

the WÖRWAG Pharma Group or its competitors. No employee may misuse 

the intellectual property and business information of the WÖRWAG Pharma 

Group for his or her own purposes. All employees are expected to keep data 

and information confidential and to protect it against unauthorized access 

by third parties.  

 

 

Confidential information about our company is very sensitive and may not 

be disclosed even after a contract has been terminated. Only if such 

confidentiality would have a disproportionally disadvantageous impact on a 

former employee's career may he or she ask to be released from this 

obligation. The relevant employee must assert and substantiate such claim 

to WÖRWAG Pharma. 

Reporting 

All information which is made publicly available must be lawful and meet 

international standards. Information may in principle only ever be 

communicated to the public by authorized employees. Anyone who claims 

стосується документів, фактів, даних і знань стосовно показників 

прибутку, нових продуктів, ідей для досліджень та розробок, 

маркетингових або бізнес-стратегій, конфі-денційної інформації 

клієнтів, персональних даних, інвестицій та пакетів акцій, технологічних 

процесів та внутрішніх інструкцій і процедур, а також будь-якої 

інформації, яка не є загальнодоступною, але  має цінність для групи 

компаній «Вьорваг Фарма Груп» або її конкурентів. Співробітникам 

забороняється зловживати інтелектуальною власністю та діловою 

інформацією групи компаній «Вьорваг Фарма Груп» в особистих цілях. 

Очікується, що всі працівники зберігатимуть дані та інформацію 

конфіденційно та захищатимуть її від несанкціонованого доступу 

третіми особами. 

Конфіденційна інформація про нашу компанію представляє таємницю 

та не підлягає розголошенню навіть після припинення дії договору. 

Тільки якщо така конфіденційність чинитиме непропорційно негативний 

вплив на кар’єру колишнього працівника, він може вимагати звільнення 

від цього зобов’язання. Відповідний працівник має підтвердити та 

обґрунтувати таку претензію до «Вьорваг Фарма». 

Звітність 

Будь-яка інформація, що оприлюднюється, повинна бути законною та 

відповідати міжнародним стандартам. Інформація повинна 

оприлюднюватися тільки уповноваженими на це працівниками. Будь-
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to represent WÖRWAG Pharma in public without authorization does so as 

a private person. Corporate Compliance at the company's headquarters 

must be involved immediately in response to any inquiries received from 

investigative authorities (e.g. police, tax investigators, public prosecutors). 

 

 

 

Data protection 

Private data about employees which is held by the company must be 

protected against unauthorized access by third parties as required by law. 

WÖRWAG Pharma employees who have access to personal data owing to 

the kind of work they are doing must ensure that such data is protected.  

 

 

Collaboration with customers, suppliers and business partners 

 

Business relationships with our customers, suppliers and business partners 

are shaped by ethical conduct. We manage our company with openness, 

honesty and with ethical responsibility. Our actions are driven by fairness, 

good faith and integrity. We say what we mean and we do what we say.                                                 

This is also what we expect from all employees and all those with whom we 

do business. 

яка особа, яка публічно заявляє, що вона представляє «Вьорваг 

Фарма», не маючи на це відповідного повноваження, робить це як 

приватна особа. Необхідно негайно залучати відділ з корпоративного 

дотримання правил центрального офісу компанії для надання 

відповідей на будь-які запитання з боку слідчих органів (поліції, слідчих 

у сфері податків, прокурорів) 

 

Захист персональних даних 

Персональні дані працівників, якими володіє компанія, мають бути 

захищені від несанкціонованого доступу третіми особами відповідно до 

законодавства. Працівники «Вьорваг Фарма», які мають доступ до 

персональних даних у зв’язку з характером їх роботи, повинні 

забезпечувати захист таких даних. 

 

Співпраця з клієнтами, постачаль-никами та діловими 

партнерами 

Ділові відносини з нашими клієнтами, постачальниками та діловими 

партнерами базується на етичній поведінці. Управління компанією 

здійснюється відкрито, справедливо та з відповідальністю щодо 

дотримання етичних норм. У наших діях ми керуємося справедливістю, 

добросовісністю та чесністю. Наші слова відображають наші думки і ми 

завжди дотримуємося зобов’язань.  



  

 

_____________________________________________________________________________________________________________        _________ 
 

 

11 
 

 

Avoiding conflicts of interest 

We do not maintain personal relationships with customers, suppliers or 

competitors who might influence our decisions in the name of WÖRWAG 

Pharma. 

Our employees avoid conflicts between their private interests and those of 

the company. We do not allow our decisions to be guided by private interests 

or personal relationships. Relationships which result in purely personal 

tangible or intangible advantages must not be allowed to influence the 

conclusion of contracts orthe continuation or termination of a business 

relationship. This shall also apply to any potential conflicts of interest. 

 

In this context, employees may only take on any other additional work with 

the prior approval of WÖRWAG Pharma. This applies in particular to other 

additional work undertaken for suppliers and customers and with companies 

which are competitors of WÖRWAG Pharma. This also applies to equity 

holdings of more than 10%.  

 

The company management's approval is required in advance for any 

transactions with companies in which a WÖRWAG Pharma employee, his 

or her spouse, partner or close relative holds shares or exercises a 

Такої поведінки ми очікуємо від усіх працівників та усіх наших партнерів. 

Уникнення конфлікту інтересів  

Ми не підтримуємо відносин з клієнтами, постачальниками чи 

конкурентами, які можуть впливати на наші рішення від імені компанії 

«Вьорваг Фарма». 

Наші співробітники мають уникаюти зіткнення своїх особистих інтересів 

з інтересами компанії. Ми не допускаємо, щоб наші рішення залежали 

від приватних інтересів чи особистих відносин. Відносини, які 

спрямовані на отримання особистих матеріальних чи нематеріальних 

вигод, не повинні впливати на укладання договорів, продовження чи 

припинення ділових відносин. Це також стосується будь-яких 

потенційних конфліктів інтересів. 

У цьому контексті працівники можуть виконувати будь-які інші додаткові 

роботи за умови попереднього схвалення «Вьорваг Фарма». Це 

особливо стосується інших додаткових робіт, що виконануються для  

постачальників і замовників, а також конкурентів компанії «Вьорваг 

Фарма». Це також стосується участі в установчому капіталі, яка 

перевищує 10%. 

Будь-які види робіт з компаніями, в яких працівник компанії «Вьорваг 

Фарма», його чоловік/дружина, партнер або близький родич володіє 

акціями або займає керівну посаду, потребують попереднього 

схвалення компанії. Це також стосується залучення співробітником 
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management function. This also applies to the private contracting of 

business partners of WÖRWAG Pharma by an employee. 

All employees must disclose any existing conflicts of interest affecting them 

to their supervisors.  

Corruption and bribery 

All forms of personal advantage or preferential treatment for individuals, in 

the form of favors linked to the awarding, acceptance or performance of a 

contract, are impermissible. In this sense, favors refer to any personal 

advantage to which the recipient has no entitlement. These may be, for 

example, gifts or invitations. WÖRWAG Pharma employees will not 

influence a potential customer by granting favors in association with the 

awarding of a contract. Employees will also not accept any gifts or favors 

which might influence their own business decisions. In this case it is 

irrelevant whether a decision is actually or is intended to be influenced by 

the granting of the favor. Even the appearance of such influence must be 

avoided. 

 

Gifts and invitations may only be accepted and granted if this is required as 

a gesture of politeness by general business practice. National laws and 

practices must be respected and complied with.  

 

 

компанії приватних підприємців, які є діловими партнерами «Вьорваг 

Фарма». 

Всі працівники повинні повідомляти своїх керівників про будь-які 

існуючи конфлікти інтересів, які мають відношення до них 

Корупція та хабарництво 

Неприйнятними є будь-які види особистої вигоди або преференційного 

ставлення до приватних осіб у вигляді надання послуг, пов’язаних із 

укладанням, прийняттям або виконанням договору. У цьому контексті 

переваги передбачають будь-яку особисту вигоду, на яку отримувач не 

має права. Це можуть бути, наприклад, подарунки або запрошення. 

Співробітникам компанії «Вьорваг Фарма» не дозволено впливати на 

потенційного клієнта, надаючи переваги у зв’язку з укладанням 

контракту. Співробітники також не повинні приймати жодних подарунків 

або послуг, які можуть вплинути на ділові рішення. У цьому випадку не 

має значення, чи надання такої вигоди фактично впливає на рішення 

чи спрямоване на справляння такого впливу. Слід уникати навіть 

видимості такого впливу. 

Подарунки та запрошення можна надавати та отримувати тільки тоді, 

коли вони вимагаються загальною діловою практикою як прояв 

ввічливості. Слід поважати національні закони та звичаї та 

дотримуватися них. 
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Money may never be offered, given, demanded or accepted as a gift. 

Neither gifts nor any other form of favor may be granted to holders of public 

offices.  

Decisions about business transactions with our business partners are based 

exclusively on neutrally assessable facts, such as quality, price and 

performance. These decisions will not be influenced by gifts, donations, 

bribery or corruption. The principles of honesty and integrity must be upheld 

in all our business activities. 

Money laundering 

In order to counteract money laundering, assets may only be acquired 

through legal channels. In this respect no cash payments may be received 

in principle. Sizeable cash payments, i.e. payments of over €10,000, may 

only be accepted with the approval of the company management. 

Anonymous business transactions are prohibited. Suspicious business 

partners and/or transactions must be reported to the compliance officer or 

company management. 

 

Social responsibility 

Environmentally friendly business practices 

We are committed to sustainable entrepreneurship. We comply  with 

applicable environmental laws and regulations. We are committed to 

improving environmental performance by supporting the transfer of know-

Гроші ніколи не слід пропонувати, надавати, вимагати або приймати у 

якості подарунка. Забороняється надавати подарунки чи будь-які інші 

вигоди особам, що займають державні посади.  

Рішення щодо ділових угод з нашими бізнес-партнерами базуються 

виключно на нейтрально оцінюваних фактах, як наприклад, якості, ціні 

та характеристиках. На такі рішення не повинні впливати подарунки, 

пожертвування чи хабарі. Принципів чесності слід дотримуватися в усіх 

сферах нашої діяльності. 

Відмивання грошей 

Для протидії відмиванню грошей майно (активи) може бути придбано 

лише через законні канали. У зв'язку з цим отримання готівки 

забороняється. Великі за розміром грошові платежі (понад 10 000 євро) 

допустимі лише зі згоди керівництва компанії. Укладання анонімних 

угод забороняється. Про підозрілих ділових партнерів та/або угоди слід 

повідомляти спеціаліста з дотримання правил або керівництво 

компанії. 

 

Соціальна відповідальність 

Діяльність, що не шкодить оточуючому середовищу 

Ми прихильники сталого підприємництва. Ми дотримуємося 

відповідного законодавства та правил про охорону навколишнього 

природного середовища. Ми постійно покращуємо екологічні показники 
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how, best practices and technology. We do all we can to minimize the impact 

of our business practices on the environment as far as possible. We achieve 

this goal by using energy and water resources economically, by making 

careful use of consumables in our everyday work, by avoiding air pollution, 

and by limiting our use of packaging and production of waste. 

 

 

Contribution to sustainable economic and social development 

Our social responsibility is focused on the other parties in our supply chain 

as well as all other aspects concerning our business. In our interactions with 

other parties (suppliers, customers, consumers, employees and the wider 

community) we ensure that the social activities of the WÖRWAG Pharma 

Group effectively support improvements (taking account of local conditions) 

and are beneficial for the company and the wider community. We expect our 

suppliers to work to achieve systematic improvements in the social, 

environmental and ethical quality of their products and production, and we 

support them in their efforts to achieve this. 

 

 

 

 

 

діяльності шляхом сприяння передачі ноу-хау, оптимальних практик і 

технологій. Ми вживаємо усіх заходів для  мінімізації впливу нашої 

ділової діяльності на довкілля, наскільки це можливо. Ми досягаємо цієї 

мети, використовуючи енергетичні та водні ресурси з економією, 

ощадливо використовуючи витратні матеріали у нашій повсякденній 

роботі, контролюючи рівень забруднення повітря, і обмежуючи наше 

використання пакувальних матеріалів та утворення відходів 

Сприяння сталому економічному та соціальному розвитку 

Наша соціальна відповідальність зосереджена на інших учасниках 

процесу постачання, а також на всіх інших аспектах, що стосуються 

нашого бізнесу. Під час взаємодії з іншими сторонами 

(постачальниками, клієнтами, споживачами, працівниками та більш 

широкою громадськістю) ми піклуємося про те, щоб соціальна 

діяльність «Вьорваг Фарма Груп» ефективно сприяла поліпшенню (з 

урахуванням місцевих умов) та була корисною для компанії та широкої 

спільноти. Ми очікуємо, від наших постачальників докладання зусиль 

для досягнення систематичного покращення соціальної, екологічної та 

етичної якості їх продукції та виробництва, і ми підтримаємо їх зусилля, 

спрямовані на досягнення цієї мети. 
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Implementation of and compliance with these rules 

Any infringement of the rules set forth here may be financially damaging for 

our company, its reputation or both. Individual employees may also become 

liable for damages or even criminal prosecution. In this respect it is 

extremely important that these provisions are complied with. Managers and 

employees who breach the law, internal regulations or this Code of Conduct 

must expect disciplinary or possibly legal consequences. 

 

 

 

If you have any questions or are uncertain about anything, please contact 

your supervisor or the responsible compliance officer.  

 

Please talk with us. It is about protecting our company! 

 

 

The Management Board of WÖRWAG Pharma Group 

Впровадження цих правил та їх дотримання 

Будь-яке порушення правил, викладених в цьому Кодексі, може 

призвести до фінансових втрат для нашої компанії, завдати 

негативного впливу на репутацію компанії, або ж мати обидва наслідки 

одночасно. Окремі працівники також можуть притягуватися за завдання 

шкоди до фінансової відповідальності, або навіть кримінальної 

відповідальності. У зв’язку з цим дотримання цього Кодексу є 

надзвичайно важливим. Керівники та працівники, що порушують 

законодавство, внутрішні правила або цей Кодекс, повинні очікувати 

дисциплінарних або правових наслідків 

Якщо у вас виникли будь-які запитання або ви маєте будь-які сумніви, 

зверніться до вашого керівника або відповідального спеціаліста з 

дотримання правил 

Будь ласка, спілкуйтеся з нами. Йдеться про захист нашої компанії! 

 

 

Керівництво компанії «ВЬОРВАГ ФАРМА Фарма Груп» 

 


