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Thoâng ñieäp töø

Toång Giaùm Ñoác ñieàu haønh taäp ñoaøn
Khi bạn đã là nhân viên của Oriflame, bất kể bạn đang làm
việc ở quốc gia nào và bạn đang đảm nhận vị trí gì, Cẩm
nang Quy tắc Ứng xử này đều được áp dụng cho bạn. Cùng
với các chính sách cũng như sách hướng dẫn, nó thiết lập
nên các quy tắc hướng dẫn chúng ta cách hành xử tại
Oriflame – với sự liêm chính và chuẩn mực lương tâm đạo
đức được đề cao hàng đầu. Khi Cẩm nang Quy tắc Ứng xử
hay các quy tắc không đề cập đến một trường hợp cụ thể
thì việc tuân thủ theo pháp luật hiện hành được yêu cầu
thực hiện.

lõi và những nguyên tắc hoạt động của chúng ta, được đề
cập trong Cẩm nang Quy tắc Ứng xử này.
Chúng ta có thêm nhiều đam mê hơn bao giờ hết khi mang
lại cho mọi người cơ hội trải nghiệm những sản phẩm của
chúng ta, xây dựng sự nghiệp, du lịch, kiếm tiền và làm đẹp.
Tinh thần kinh doanh của chúng ta giúp chúng ta luôn làm
tốt mọi việc và hướng đến sự xuất sắc. Nhưng vẫn còn rất
nhiều việc cần thực hiện và vẫn còn nhiều cách để chúng
ta hoàn thiện hơn những gì mình đang thực hiện. Chúng ta
thuộc cộng đồng Oriflame trên toàn thế giới và nếu chúng
ta luôn sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau, tôi tin rằng chúng ta sẽ
sớm đạt đến tầm nhìn lý tưởng đã đặt ra: “ Trở thành Công
ty Mỹ phẩm Bán hàng Trực tiếp Số 1 Thế giới”.

Cuốn cẩm nang này là một phần trong cam kết thỏa thuận
lâu dài của chúng ta để trở thành một công ty phát triển
bền vững thật sự. Chúng ta muốn được tin tưởng, được
chào đón và để thể hiện rằng chúng ta trung thực trong
mọi hành động. Đây thực sự là một trong những điều
chúng ta cảm thấy tự hào và muốn chia sẻ với cả thế giới.

Yours sincerely,

Thực hiện ước mơ vốn được hình thành từ rất lâu trong lịch
sử của công ty và là một phần trong bản sắc cốt lõi của
công ty. Sứ mệnh chung của chúng ta chính là thực hiện
những ước mơ của các Tư vấn viên, người tiêu dùng và
nhân viên; điều này được ủng hộ thông qua các giá trị cốt

Magnus Brannstrom,
Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn
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Neàn taûng hoaït ñoäng
tuân thủ. Ngay từ lúc bắt đầu là nhân viên của Oriflame, tất
cả nhân viên đều được yêu cầu phải xác nhận rằng họ đã
đọc, đã hiểu và họ sẽ tuân thủ các điều khoản của Cẩm nang
Quy tắc Ứng xử này.

Cẩm nang Quy tắc Ứng xử của nhân viên Oriflame định
hướng rõ ràng cách thức kinh doanh. Sứ mệnh và tầm nhìn,
các giá trị cốt lõi, các nguyên tắc điều hành, các hình thức
kinh doanh và cách chúng ta ứng xử với toàn cầu để xác định
rõ chúng ta là một công ty thật sự.
Tài liệu này là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng ta. Nó
được sử dụng để hỗ trợ và hướng dẫn chúng ta trong cả
những công việc hằng ngày cũng như đưa ra các quyết định
lớn hơn. Cẩm nang Quy tắc Ứng xử mang đến cái nhìn chung
về công việc của chúng ta và các chính sách, hướng dẫn sẽ
đi sâu hơn vào các chi tiết. Các quy định và chính sách công
ty có thể được tra cứu trong mạng nội bộ và một phần chính
sách có chọn lọc cũng được cung cấp trên một số website ra
bên ngoài. Tuân thủ các điều luật và điều lệ được áp dụng
triệt để. Đối với chúng ta tại Oriflame, việc tuân thủ pháp luật
là một điều bắt buộc tối thiểu và tất cả mọi hoạt động kinh
doanh đều dựa trên sự tôn trọng và tính trung thực.

Nếu chúng ta biết được một tình huống nào đó vi phạm điều
khoản trong bộ Quy tắc Ứng xử, đừng thờ ơ bỏ qua. Đó là
trách nhiệm của chúng ta, phải báo ngay cho cấp quản lý
trực tiếp; hoặc nếu vấn đề không được giải quyết, hãy trình
báo ngay cho cấp trên của quản lý. Các cấp quản lý Oriflame
được yêu cầu phải nhìn nhận và giải quyết các trường hợp
sai phạm một cách nghiêm khắc và xử lý dựa trên việc tuân
thủ các chính sách và giá trị của Oriflame. Chúng ta có thể
gửi thư điện tử về các mối bận tâm theo địa chỉ codeofconduct@oriflame.com. Tất cả các báo cáo đều được xử lý một
cách tuyệt mật. Oriflame sẽ không bao giờ buộc tội chống lại
hoặc xử phạt bất cứ cá nhân nào gửi báo cáo, khi có nghi
ngờ vi phạm hay vi phạm thật sự.

Chúng ta có một Cẩm nang Quy tắc Ứng xử riêng dành cho
các nhà cung cấp đối tác và một bộ riêng khác dành cho Tư
vấn viên của Oriflame. Điều này đảm bảo mọi người đều theo
sát các hoạt động của Oriflame và phương thức kinh doanh
mà chúng ta hướng đến. Những thông tin về các Cẩm nang
Quy tắc Ứng xử đó sẽ được tìm thấy ở cuối cuốn tài liệu này.

Cẩm nang Quy tắc Ứng xử không thể bao quát hết tất cả các
trường hợp có thể xảy ra, và nó không được tạo ra để thay
thế cho phán quyết chính trực của chính chúng ta và trách
nhiệm ra quyết định. Đây chính là nguồn hướng dẫn và hỗ
trợ. Khi một tình huống xảy ra nằm ngoài bộ Quy tắc Ứng xử,
hãy báo ngay cho quản lý trực tiếp của bạn.

Cẩm nang Quy tắc Ứng xử này được áp dụng cho toàn bộ
nhân viên Oriflame và bắt buộc tất cả mọi người đều phải

Cẩm nang Quy tắc Ứng xử ra đời để giúp Oriflame hoạt động
kinh doanh đúng hướng và mãi là công ty tầm cỡ quốc tế mà
chúng ta luôn tự hào.
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Nhöõng giaù trò coát loõi
Những giá trị cốt lõi này đã theo chúng ta ngay từ những ngày đầu. Đoàn kết, nhiệt huyết và
đam mê giúp chúng ta trở thành một công ty tầm cỡ quốc tế. Dù mọi người gặp chúng ta bất
kể nơi đâu, tại văn phòng hỗ trợ, tại các nhà máy hay bất kể trung tâm dịch vụ khách hàng nào
– họ sẽ được trải nghiệm những giá trị cốt lõi của chúng ta. Những giá trị đó nằm ngay trong
trái tim của mỗi chúng ta.

ĐOÀN KẾT

NHIỆT HUYẾT

ĐAM MÊ

Mọi người làm việc như là một phần
thuộc nhóm tích hợp – gồm Tư vấn
viên, Lãnh đạo và Nhân viên.

Mọi thứ đều có thể và chúng ta đều
có thể làm được.

Chúng ta hành động như thể là trung
tâm năng lượng tích cực, chúng ta
tích cực và nhất quán.

Chúng ta khuyến khích lẫn nhau để
chia sẻ và được lắng nghe.
Chúng ta tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
Bằng cách chia sẻ và tận hưởng niềm
vui, chúng ta nâng cao tất cả sự mong
đợi của mình và thực hiện những giá
trị dựa trên sự mong đợi đó.

Tinh thần “có-thể-làm-được” và sẵn
sàng để chiến thắng sẽ ảnh hưởng
đến những việc chúng ta làm.

Chúng ta tự hào về con người - Nhân
viên, Tư vấn viên và Lãnh đạo.

Chúng ta là những người lãnh đạo
gánh vác trách nhiệm.

Chúng ta hào hứng với các sản phẩm
làm đẹp và các cơ hội kinh doanh.

Chúng ta là những doanh nhân và là
những chuyên gia chân chính.

Chúng ta đam mê với sứ mệnh thực
hiện những ước mơ.
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“ Ñeå taän höôûng nhöõng thaønh coâng daøi laâu, chuùng ta caàn phaûi coù giaù trò
coát loõi beàn vöõng vaø moät söù meänh roõ raøng, ñoàng thôøi khoâng ngöøng
thích öùng caùc chieán löôïc vaø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa chuùng ta vôùi
moät theá giôùi thay ñoåi töøng ngaøy. ”
Jonas và Robert af Jochnick, Nhà đồng sáng lập Oriflame

Söù meänh vaø taàm nhìn
TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TA

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

TRỞ THÀNH CÔNG TY MỸ PHẨM
BÁN HÀNG TRỰC TIẾP SỐ 1

LÀ THỰC HIỆN NHỮNG ƯỚC MƠ

Những ước mơ rất thiết thực đối với chúng ta, và chúng ta
làm công việc kinh doanh biến những điều đó thành sự thật
cho mọi người. Chúng ta giúp người tiêu dùng và Tư vấn viên
gặt hái những ước muốn của họ, để họ có thể trở nên giàu
có hơn và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Hơn 45 năm qua, chúng ta đã thực hiện được hàng triệu ước
mơ, và giờ đây chúng ta đã có lực lượng bán hàng toàn cầu
với hơn 3 triệu Tư vấn viên Oriflame. Tầm nhìn của chúng ta
là trở thành Công ty Mỹ phẩm Bán hàng Trực tiếp Số 1, đây
cũng chính là tuyên bố về mục tiêu và đích đến của chúng
ta. Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng với sản phẩm của
chúng ta, cách vận hành kinh doanh, những giá trị và cam
kết – cùng với đội ngũ nhân viên tận tuỵ và tài năng, hệ
thống quản lý, Tư vấn viên độc lập và bản sắc văn hoá đặc
biệt - tất cả sẽ giúp chúng ta vươn đến tầm nhìn lý tưởng
này.

Là nhân viên, chúng ta làm việc để giúp các Tư vấn viên độc
lập của Oriflame thành công với công việc kinh doanh của
Oriflame và đạt được ước mơ cũng như mục tiêu của họ.
Điều này giúp công ty chúng ta phát triển và mở ra nhiều cơ
hội cho chúng ta phát triển và thăng tiến, thực hiện những
ước mơ nghề nghiệp của mỗi chúng ta. Với những sản phẩm
được truyền cảm hứng từ thiên nhiên cùng với việc áp dụng
những công nghệ, khoa học tiên tiến nhất, chúng ta thực
hiện những ước mơ của người tiêu dùng và Tư vấn viên –Đẹp
và Khỏe. Văn hóa của chúng ta là đặt con người và những
ước mơ của họ làm trọng tâm. Ước mơ của bạn là nguồn cảm
hứng của chúng tôi, và hãy biến nó thành sự thật.
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Naêm nguyeân taéc hoaït ñoäng
Năm nguyên tắc hoạt động chỉ rõ chúng ta phải hành động, suy nghĩ và làm
việc như thế nào. Hãy xem đây là một danh sách, cách thức chúng ta tiến hành
làm việc mỗi ngày.
TÌM KIẾM SỰ ĐƠN GIẢN VÀ CHI PHÍ HIỆU QUẢ

TÔN TRỌNG LẪN NHAU
• Thể hiện sự tôn trọng, quan tâm và chăm sóc đến mọi
thành viên, không phân biệt vị trí, chức vụ hay tính chất
công việc.
• Đối xử với mọi người công bằng và tôn trọng không phân
biệt giới tính, dân tộc, quốc gia, độ tuổi, khuynh hướng
tình dục, đảng phái chính trị, tôn giáo hay điều kiện thể
chất.
• Làm việc rõ ràng, trung thực và có đạo đức.
TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG
• Hòa mình với sự thay đổi của thế giới, chúng ta cần phải
dự đoán, hiểu và đáp ứng được các nhu cầu thay đổi cũng
như sự mong đợi của khách hàng (bao gồm cả Tư vấn viên
và Trưởng nhóm).
• Chúng ta cần nuôi dưỡng một nền văn hóa luôn chào
đón sự thay đổi và khuyến khích việc không ngừng học
hỏi.
YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG
• Đạt tiêu chuẩn công việc cao và thực hiện các cam kết
của chúng ta. Phát triển những sản phẩm với chất lượng
cao và phân phối với giá cả hợp lý.
• Cung cấp dịch vụ chất lượng và thực hiện công việc kinh
doanh một cách chuyên nghiệp trong tất cả các quy trình.
• Phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp giữa nhân viên, Tư
vấn viên, nhà cung cấp và nhà đầu tư.
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• Tìm kiếm giải pháp đơn giản cho các khó khăn phức
tạp.
• Duy trì cái nhìn thực tế, tránh tình trạng phân cấp và
chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn nhất.
• Cố gắng đạt được mục tiêu trong giới hạn chi phí và
thời gian.
THEO ĐUỔI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG
TRƯỞNG DÀI HẠN
• Chọn lợi ích lâu dài hơn là lợi nhuận ngắn hạn và
tìm kiếm những giải pháp dài hạn.
• Thực hiện theo tư cách của một công dân tốt, thể
hiện một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội.
• Tôn trọng thiên nhiên và cố gắng giảm thiểu tối đa
các tác động của chúng ta đối với môi trường.

QUY TẮC ỨNG XỬ

Moâi tröôøng laøm vieäc
ñaùng töï haøo
SỰ KHÁC BIỆT SẼ GIÚP CHÚNG TA TRỞ NÊN MẠNH HƠN

dưỡng và vun đắp cho một mối quan hệ tốt đẹp với đại diện
lao động của đồng nghiệp chúng ta. Chúng ta cam kết tôn
trọng tất cả các điều luật và quy định quốc tế về phương
thức giao tiếp với các hội đồng và đoàn thể lao động.

Là một công ty quốc tế vận hành khắp thế giới, Oriflame sở
hữu sự đa dạng và nét đa văn hóa một cách tự nhiên. Và sức
mạnh này cũng chính là phẩm chất mà chúng ta có được.
Sự đa dạng là điều thiết yếu cho sự thành công của chúng ta:
bằng cách kết nối những con người đến từ các nền văn hoá
và xã hội khác nhau, chúng ta có được những góc nhìn mới
và từ đó có thể cho ra đời những ý tưởng mới lạ. Nét đa văn
hoá của đội ngũ nhân lực chính là một trong những nguồn
tài sản quý báu nhất và là nguồn cảm hứng thật sự cho
chúng ta. Nó cho phép chúng ta am hiểu sâu sắc và đúng
đắn về tất cả các thị trường, tạo nên những sản phẩm tốt
nhất và mang lại các dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Sự phân biệt đối xử
Chúng ta chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Chúng ta
đảm bảo rằng mỗi cá nhân đều có các cơ hội như nhau cho
sự phát triển cá nhân cũng như nghề nghiệp bất kể giới tính,
dân tộc, quốc gia, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, đảng
phái tôn giáo, chính trị hay điều kiện thể chất.
Quy trình tuyển dụng của chúng ta chỉ tập trung chính vào
việc tìm đúng người cho đúng việc. Chúng ta tin rằng mỗi
nhân viên đều được đánh giá với ba yếu tố: thành tích, kinh
nghiệm và tiềm năng.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Chúng ta tôn trọng quyền con người và môi trường làm việc
phải đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên trong tất cả văn
phòng và nhà máy.

Quấy rối
Khi hành vi quấy rối xảy ra, chúng ta quyết không nhân
nhượng. Bất kể hình thức quấy rối nào, liên quan đến thể
chất, bằng lời nói hay không bằng lời nói đều không được
chấp nhận - Cho dù đó là hành vi không mong muốn của
bản năng tình dục, thói bắt nạt, liên tục hay hường xuyên
không chấp nhận một đồng nghiệp, hoặc bất kỳ hành vi thù
địch khác thì cũng không được chấp nhận.

Sức khỏe và an toàn
Sức khỏe và an toàn luôn là yếu tố hàng đầu và cực kỳ quan
trọng đối với Oriflame. Chúng ta có trách nhiệm tuân thủ các
tiêu chuẩn sức khỏe, an toàn của địa phương và quốc gia bất
cứ lúc nào. Chúng ta khuyến khích một cuộc sống lành mạnh
đối với tất cả nhân viên để duy trì một lực lượng lao động
khỏe mạnh. Địa điểm làm việc của chúng ta được xem xét để
sắp xếp an toàn và giảm thiểu những rủi ro an ninh cho
những người của chúng ta và những người làm việc với
chúng ta. Chúng ta đấu tranh cho một môi trường an toàn và
vững chắc.

Sự bảo mật
Bảo mật là mối quan tâm chính tại Oriflame. Chúng ta tôn
trọng luật lệ quy định về bảo mật quốc tế hoặc tại mỗi quốc
gia trong tất cả các hoạt động kinh doanh.
Quãng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của bạn
Làm việc tại Oriflame không phải lúc nào cũng dễ dàng – nó
có thể ở cường độ rất nhanh và đầy thử thách – nhưng nó
cũng là một trải nghiệm thật dễ chịu, nó giúp bạn phát triển
bản thân và nghề nghiệp. Đến nơi làm việc có thể là điều
bạn tìm kiếm mỗi ngày, một quãng thời gian thú vị và những
năm tuyệt vời trong sự nghiệp của bạn.

Điều kiện làm việc
Chúng ta cam kết tôn trọng tất cả các quy định và điều lệ về
luật lao động khả dụng, bao gồm mức lương tối thiểu và giờ
làm việc, không bao giờ tuyển dụng nhân viên dưới độ tuổi
lao động. Chúng ta phản đối gay gắt tất cả mọi hình thức lao
động cưỡng chế và lao động trẻ em, cũng như những hình
thức bóc lột sức lao động trẻ em và nhóm dân tộc thiểu số.
Tự do liên kết
Trong một môi trường đặc trưng bởi sự cởi mở và đối xử
công bằng, chúng ta tin rằng tất cả nhân viên đều có quyền
tự do liên kết; nghĩa là nhân viên của Oriflame luôn có quyền
tham gia hoặc không tham gia các đoàn thể, cũng như
quyền thương lượng trước tập thể. Chúng ta cố gắng nuôi
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Phöông thöùc kinh doanh
cuûa chuùng ta
TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

ĐẠI DIỆN

Được xem là một yêu cầu tối thiểu, Oriflame cam kết tuân thủ
hoàn toàn các yêu cầu hoặc quy định pháp lý và chuẩn mực
của ngành kinh doanh ở mọi quốc gia mà công ty hoạt động.
Thêm vào đó, chúng ta cam kết 10 Nguyên tắc của Hiệp ước
Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc (Nhân quyền, Lao động, Môi
trường và Chống tham những). Nếu pháp luật của một quốc
gia hay địa phương hoặc các tài liệu hướng dẫn quốc tế
không đưa ra các chỉ dẫn đầy đủ, chúng ta áp dụng các thủ
tục và chính sách riêng của Oriflame.

Trao tặng các vật phẩm có giá trị
Chúng ta công nhận quà tặng, đón tiếp khách, và các hoạt
động giải trí đôi khi là một phần quan trọng của công việc
kinh doanh, nhưng chúng ta cần cẩn trọng để bảo đảm rằng
những hành động này thích hợp và không bị hiểu nhầm
hoặc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Oriflame. Chúng ta
công nhận về sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia, nơi sẽ
có một số trường hợp mà công ty cần phải trao tặng những
phần quà có giá trị vừa phải, đặc biệt là trong các dịp lễ, như
là một phần của thông lệ trong kinh doanh. Theo đúng chính
sách Đại diện Toàn cầu của Oriflame, bất kỳ quà tặng, sự tiếp
đón khách, các hoạt động giải trí hoặc những vật phẩm đại
diện nào cũng phải thông qua sự phê duyệt của Phó Chủ
tịch Tập đoàn phụ trách tài chính hoặc Ủy Ban Pháp chế hoặc
Giám đốc Tài chính Tập đoàn nếu liên quan đến Phó Chủ tịch
Tập đoàn phụ trách tài chính. Nếu gặp yêu cầu đòi hỏi về quà
tặng, khoản tiếp khách, vui chơi giải trí hoặc bất kỳ yêu cầu
nào khác có giá trị như một điều kiện kinh doanh, nhân viên
phải lập tức báo cáo cho Vùng hoặc Phó Chủ tịch Tập đoàn
phụ trách tài chính, đồng thời từ chối yêu cầu này.

NÓI KHÔNG VỚI TỆ NẠN HỐI LỘ
Nhân viên của Oriflame không được phép biếu tặng hoặc
nhận quà tặng giá trị với bất kỳ đối tượng nào vì mục đích để
đạt được hoặc duy trì một lợi ích kinh doanh không công
bằng. Quà tặng có thể là những ví dụ sau nhưng không giới
hạn như tặng tiền mặt hoặc quà cho các thành viên trong gia
đình, sự xóa nợ, sự vay mượn, giải trí, ăn uống và du lịch, các
đóng góp về mặt chính trị hoặc đóng góp mang tính từ
thiện, cơ hội kinh doanh và chăm sóc y tế.
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phải lập tức báo cáo cho Phó giám đốc Tài chính khu vực
hoặc nhóm, đồng thời từ chối yêu cầu này.
Các sự kiện, việc khoản đãi hoặc hoạt động giải trí có liên
quan đến nhân viên đều phải được đảm bảo không làm ảnh
hưởng hoặc hủy hoại danh tiếng của công ty chúng ta. Hãy
luôn nhớ rằng tất cả chúng ta đều là Đại sứ của Oriflame.

quản lý các Tư vấn viên khác). Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan
đến nguyên tắc này cũng phải được công bố phê duyệt bởi Ủy
Ban Pháp chế.
GIAO DỊCH NỘI BỘ

Chúng ta phải bảo đảm việc tuân thủ tất cả các chuẩn mực,
nguyên tắc, luật pháp và thông lệ trong việc báo cáo kế toán
và tài chính. Với cương vị là nhân viên, chúng ta cũng phải
bảo đảm rằng không có khoản chi trả nào sử dụng cho các
mục đích khác so với những mục đã được miêu tả đầy đủ và
chính xác trong sổ sách ghi nhận của Oriflame. Không có tài
khoản không được tiết lộ hoặc không được ghi lại được
thành lập với bất cứ mục đích nào. Không được tạo ra các
hạng mục sai hoặc giả trong sổ sách ghi nhận của Oriflame.
(Oriflame’s books and records). Các quỹ cá nhân không được
phép sử dụng để hợp thức hóa bất kỳ điều khoản cấm nào
trong tài liệu này.

Tại Oriflame, chúng ta ban hành những hạn chế trong phương
thức và thời điểm nhân viên được cho phép giao dịch cổ phần
Oriflame. Những hạn chế này liên quan đến các quy định về
giao dịch nội gián và tiêu chuẩn hành vi.
Tin tức nội bộ là những thông tin có khả năng gây ảnh hưởng
đến giá cổ phiếu nhưng chưa được công bố, chẳng hạn như
những thông tin nằm trong báo cáo mỗi quý chưa được công
bố. “Người nội bộ” là những người có quyền truy cập những
thông tin này. Không nhân viên nào được phép giao dịch mua
bán cổ phiếu trong giai đoạn giữ kín thông tin trước khi công
bố báo cáo theo quý hoặc báo cáo của năm.
Những thành viên nội bộ thường trực, chẳng hạn như thành
viên Ban Quản trị và Quản lý cấp cao, cần cẩn trọng tuân theo
những quy định hạn chế khác được quy định riêng ngoài
những quy định chung này. Những thành viên nội bộ thường
trực và các thành viên gia đình thân thuộc của họ phải báo cáo
trực tiếp lên Giám đốc Tài chính hoặc Hội quan hệ đầu tư khi
có ý định mua hoặc bán cổ phần. Các nhân viên khác của
Oriflame không thuộc thành viên nội bộ thường trực có thể tự
do giao dịch mua bán cổ phiếu mà không cần báo cáo trước,
nhưng phải tuân theo nguyên tắc và chính sách không giao
dịch trong thời gian giữ kín thông tin trước khi công bố báo
cáo. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc điểm nào đó không chắc
chắn về vấn đề này, hãy tìm đến quản lý trực tiếp của mình
hoặc Ủy ban quan hệ đầu tư của Oriflame để được tư vấn.

CHỐNG ĐỘC QUYỀN/ CẠNH TRANH

TRUYỀN THÔNG

Tại Oriflame, chúng ta thực hiện việc kinh doanh theo đúng
luật chống độc quyền/ cạnh tranh, điều này áp dụng cho
toàn bộ nhân viên của Oriflame. Những điều luật này ngăn
cấm mọi sự giao ước hoặc thỏa thuận giữa các đối thủ với
mục đích nhằm hạn chế sự cạnh tranh (giao ước về giá cả, thị
trường, khách hàng, khác biệt giá cả giữa các thị trường,
v.v...). Những điều luật này phức tạp nhưng việc nắm bắt và
tuân thủ là điều quan trọng tất yếu đối với các nhân viên
tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp cùng bất kể đối thủ thật sự
hay tiềm năng của Oriflame.

Là một công ty kinh doanh đẳng cấp quốc tế lấy sự trung thực
và tin tưởng trong quan hệ làm nền tảng, truyền thông là lĩnh
vực tất yếu đối với Oriflame. Chúng ta cam kết việc đối xử công
bằng, giao tiếp cởi mở và trách nhiệm giải trình – Những
nguyên tắc đã luôn tăng cường và tiếp sức cho mọi hoạt động
của chúng ta.
Tuân theo Chính sách Truyền thông chung, các phương thức
truyền thông của chúng ta nên tăng cường sự tin tưởng về
công ty và thương hiệu, cũng như đề ra cách đối phó với mọi
rủi ro có thể dẫn đến việc mất lòng tin. Mục đích cuối cùng của
chúng ta là tạo ra giá trị cổ đông. Do đó, cách tiếp cận trong
lĩnh vực truyền thông cần mang tính chủ động, công khai,
chính xác, và nhanh chóng với các thông tin cần thiết luôn sẵn
sàng.
Với cương vị là một công ty đã được niêm yết trên sàn chứng
khoán, chúng ta phải đảm bảo rằng phương thức truyền thông
của mình tuân theo các giới hạn được đặt ra trên sàn giao dịch
chứng khoáng Bắc Âu naSDaQ OMX. Nghĩa là chỉ khi được
quyền, nhân viên mới có thể tiết lộ thông tin tài chính của
Oriflame, hoặc những thông tin có thể làm ảnh hưởng đến việc
giao dịch cổ phiếu nhưng chưa được công bố.
Quản lý ở tất cả các cấp có trách nhiệm phổ biến các thông tin
nội bộ cho phòng ban của mình, do đó được yêu cầu phải luôn
cập nhật đầy đủ và kịp thời các khái niệm, mục tiêu và chiến
lược kinh doanh của Oriflame

Nhận các vật phẩm có giá trị
Nhân viên có thể nhận và giữ những món quà có giá trị phù
hợp với chính sách và thông lệ kinh doanh của Oriflame,
miễn là những quà tặng này không gây ảnh hưởng đến việc
đánh giá công việc kinh doanh.
Nhân viên không được nhận quà tặng, các khoản thanh toán,
các khoản hoàn trả, các hoạt động giải trí và những thứ có
giá trị khác có thể dẫn đến việc chịu áp đặt phải thực hiện
hoặc không thực hiện một việc nào đó.
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Việc ký kết kinh doanh với bất kỳ hãng nào thuộc sở hữu,
quản lý , hoặc thuê mướn một nhân viên Oriflame hay đối
tượng có quan hệ thân thiết với nhân viên Oriflame (họ hàng
hoặc bạn bè) đều có thể gây nên xung đột về lợi ích, do đó
cần phải được công bố cho công ty biết.
Việc có được lợi ích tài chính không được tiết lộ với bất kỳ
công ty nào đang làm hoặc tìm cách kinh doanh với
Oriflame, hoặc đó là đối thủ của Oriflame, đều tạo thành
xung đột lợi ích. Tuy nhiên, sở hữu dưới 1% cổ phần có niêm
yết không coi là vi phạm chính sách này. Khi trường hợp
xung đột về lợi ích phát sinh, nhân viên có nghĩa vụ trình bày
lợi ích với Oriflame và tự rút khỏi quy trình quyết định lien
quan đến trường hợp này. Bất kỳ sự biến đồi nào liên quan
đến nguyên tắc này cũng phải được phê duyệt bởi Phó giám
đốc Tài chính của Khu vực hoặc nhóm, hay Giám đốc tài
Chính nếu Phó giám đốc Tài chính có liên quan.
Nhân viên của Oriflame và họ hàng thân thiết (gồm vợ/
chồng, anh chị em, cha mẹ hoặc con) không thể làm Trưởng
nhóm của Oriflame ( Trưởng nhóm là những Tư vấn viên

BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Trong thế giới số hoá, phần lớn mọi thông tin của công ty đều
được lưu giữ và lưu chuyển theo phương thức điện tử
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tự động. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu quả của hệ
thống và phương thức truyền thông, nhưng đồng thời cũng
tạo ra rất nhiều thử thách về mặt bảo mật thông tin.
Bảo vệ dữ liệu và hệ thống của Oriflame cũng như bảo đảm
hoạt động trực tuyến và các thiết bị ngoại vi khác phản ánh
đúng các giá trị của công ty chính là lợi ích của mỗi người
trong chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm chắc chắn rằng hệ
thống thông tin của công ty được sử dụng một cách hiệu
quả, có đạo đức và đúng luật, chỉ sử dụng cho mục đích kinh
doanh hoặc những hoạt động liên quan khác. Tương tự như
vậy, những tài sản như máy tính xách tay và thông tin lưu trữ
bên trong cũng phải được sử dụng và bảo vệ cẩn trọng. Là
một nhân viên, hãy nhớ rằng bạn là người chịu trách nhiệm
cho mọi giao dịch trên máy tính dưới mã ID và mật khẩu của
mình. Máy tính xách tay và những thiết bị lưu trữ khác không
bao giờ được để không an toàn.

Mỗi khi nhân viên sử dụng hệ thống thông tin và thư điện tử
của Oriflame, tất cả các tên miền và hộp mail đều đại diện
cho công ty thông qua các hoạt động của chúng. Do đó bạn
cần phải sử dụng chúng có đạo đức và đúng luật, tuân theo
các giá trị và chính sách của công ty.
Để bảo đảm sự tuân thủ chặt chẽ, đồng thời bảo vệ lợi ích
của Oriflame, cũng như khách hàng và những người khác,
Oriflame có quyền truy cập và công bố (nếu cần thiết) các
biên bản ghi nhận về việc sử dụng điện thoại, thư điện tử,
Internet và dữ liệu từ máy tính của nhân viên trong giới hạn
cho phép của pháp luật địa phương.
Mọi thành viên của Oriflame đều được yêu cầu phải tuân thủ
các quy định pháp lý về vấn đề bản quyền và các hợp đồng
sử dụng phần mềm độc quyền. Nếu không, Oriflame và nhân
viên có liên quan sẽ bị phạt theo luật dân sự hoặc hình sự. Tất
cả các nguyên tắc chi tiết về mặt bảo mật thông tin tại
Oriflame được trình bày trong mục chính sách toàn cầu.
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Höôùng tôùi coâng ty
phaùt trieån beàn vöõng
Oriflame cam kết ngày càng phát triển bền vững hơn. Chúng
ta tập trung vào việc xây dựng và phát triển kinh doanh với
tinh thần trách nhiệm cao, chung tay nhằm giảm thiểu tối đa
các ảnh hưởng xấu đến môi trường, gia tăng các phúc lợi xã
hội phát sinh từ hoạt động của chúng ta. Song song cùng
việc thực hiện tiến trình này mỗi ngày, chúng ta nhận thức
được đây là cả một hành trình lâu dài và vẫn còn rất nhiều
vấn đề cần được giải quyết triệt để.

vấn đề về môi trường luôn được cân nhắc trong mọi quyết
định kinh doanh chính của công ty, đồng thời quan điểm về
chu kỳ cuộc sống luôn được tích hợp trong quá trình phát
triển sản phẩm.
Chúng ta làm việc liên tục nhằm giảm thiểu các tác động
đến môi trường, đồng thời tăng cường thông tin phát triển
bền vững của tất cả sản phẩm, dịch vụ và sự kiện, cũng như
chủ động đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm và thành
phần mang tính vững bền hơn. Để thực hiện được những
điều này, công ty đã cam kết một số mục tiêu được đề ra
nhằm sử dụng nguồn cung cấp các thành phần chính một
cách vững bền, hạn chế các ảnh hưởng đến sự thay đổi khí
hậu, tối ưu hoá lượng nước sử dụng và giảm thiểu tối đa
lượng chất thải. Những mục tiêu này áp dụng cho tất cả mọi
hoạt động của Oriflame, bao gồm các sự kiện, hạ tầng sản
xuất, văn phòng và các trung tâm phân phối.

Chúng ta tự hào với việc mang đến cơ hội cho rất nhiều
người để giúp họ thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt
đẹp hơn. Thông qua những cơ hội kinh doanh, chúng ta cam
kết đem lại cho hàng triệu Tư vấn viên của Oriflame khả năng
để cải thiện cuộc sống của mình và tạo sức ảnh hưởng tích
cực trong những cộng đồng mà chúng ta hoạt động. Ngoài
việc mang đến việc làm và cơ hội kinh doanh cho mọi người,
Oriflame còn có một bề dày lịch sử ấn tượng trong việc cam
kết hỗ trợ cộng đồng ở những nơi mà công ty hoạt động, tại
địa phương, khu vực cũng như toàn cầu. Để hoạt động hiệu
quả, tất cả mọi hoạt động cộng đồng của Oriflame đều được
quy về chung một tổ chức: Quỹ Từ thiện Oriflame. Với Quỹ Từ
thiện Oriflame, mục đích của chúng ta là giúp đỡ những trẻ
em và phụ nữ trẻ gặp khó khăn tại cộng đồng, những nơi mà
công ty hoạt động, bằng cách khởi xướng các định hướng
giáo dục để đem đến cơ hội thay đổi cuộc sống cho họ được
tốt hơn và giúp họ thực hiện ước mơ. Để hỗ trợ cộng đồng,
tất cả nhân viên của Oriflame đều được khuyến khích tham
gia vào các dự án tình nguyện địa phương và các hoạt động
gây quỹ, trong đó, mỗi nhân viên sẽ được một ngày nghỉ
phép để thực hiện các hoạt động tình nguyện và từ thiện tại
địa phương.

Ngoài ra, Oriflame còn cam kết nâng cao nhận thức, khuyến
khích việc tham gia và huấn luyện nhân viên cũng như Tư
vấn viên về các vấn đề liên quan đến sự duy trì tính bền vững
của môi trường.
Oriflame sẽ tham gia đối thoại thường xuyên với những nhà
đầu tư liên quan để bảo đảm rằng công ty luôn duy trì trách
nhiệm với mọi tiến trình được thông báo có liên quan đến
những xu hướng và thay đổi mới xuất hiện trong vấn đề môi
trường. Tiến trình thực hiện những mục tiêu hướng tới sự
duy trì tính bền vững của môi trường sẽ được theo dõi, xem
xét và báo cáo thường xuyên theo các mục tiêu và cam kết
đề ra.

Qua những sản phẩm của mình chúng ta cam kết mang đến
vẻ đẹp và sự khoẻ mạnh cho người tiêu dùng trên khắp thế
giới, khi nghiên cứu công thức và thiết kế sản phẩm, chúng
ta luôn cố gắng sử dụng các thành phần và nguyên liệu phù
hợp với các chính sách về môi trường mà chúng ta đã đề ra,
đó chính là nguồn gốc tự nhiên, tính phục hồi và không gây
nguy hại cho môi trường. Chúng ta tiến hành việc khảo sát
tính khả thi khi thiết kế, sản xuất và kiểm tra sản phẩm để
bảo đảm rằng tất cả sản phẩm đều an toàn cho con người và
cả môi trường.

TÔN TRỌNG CON NGƯỜI VÀ NHÂN QUYỀN
Tại Oriflame chúng ta cam kết trách nhiệm trong mọi hành
động và tôn trọng tất cả mọi người chịu sự ảnh hưởng từ
hoạt động của chúng ta - nhân viên trên toàn thế giới, đội
ngũ Tư vấn viên của Oriflame, các nhà thầu phụ trong chuỗi
cung ứng và dĩ nhiên, khách hàng mua sản phẩm của chúng
ta.
Oriflame tôn trọng và ủng hộ các nguyên tắc bảo vệ nhân
quyền quốc tế và cố gắng tránh các trường hợp có thể bị
xem là tiếp tay cho việc lạm dụng nhân quyền. Chúng ta ủng
hộ các nguyên tắc thuộc Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân
Quyền và Công ước Cơ bản của Tổ chức Lao Động Quốc tế,
đồng thời chủ động tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên
Hiệp Quốc.

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG
Oriflame cam kết sự tôn trọng đối với môi trường khi thực
hiện công việc kinh doanh. Chúng ta sẽ liên tục đánh giá và
phát triển sự nhận thức về ảnh hưởng của công ty lên hệ
sinh thái tự nhiên của trái đất. Chúng ta chắc chắn rằng các
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Traùch nhieäm phaûi tuaân thuû
Là một công ty toàn cầu, chúng ta hoạt động tại hơn 60 quốc
gia khắp thế giới, vì vậy chúng ta cần tuân thủ pháp luật địa
phương, những nguyên tắc và quy định của mỗi thị trường.
Các chính sách về pháp lý của chúng ta đã đưa ra một khuôn
khổ rõ ràng giúp chúng ta luôn đi theo một định hướng
đúng đắn khi thực hiện công việc kinh doanh. Nếu bạn có
bất cứ thắc mắc hoặc có điểm nào không chắc chắn, hãy
tham chiếu chính sách, tài liệu này hoặc gặp thành viên của
phòng pháp lý để được tư vấn.

Các vấn đề liên quan có thể được báo cáo dưới một địa chỉ
thư điện tử đặc biệt nào đó không tiết lộ nhân thân của bạn.
Địa chỉ thư điện tử codeofconduct@oriflame.com thuộc sở
hữu của Hội đồng Pháp chế. Bản báo cáo được lưu giữ tuyệt
mật. Oriflame sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi trả
thù nào đối với cá nhân đóng góp báo cáo có tính xây dựng,
bất kể là trường hợp sai phạm thật sự hoặc chỉ mới ở mức độ
khả nghi.
Chúng ta luôn ưu tiên việc giải quyết thiệt hại hoặc sự chấn
thương bắt nguồn từ những sai phạm trong Quy tắc Ứng xử.
Nếu việc sai phạm đe doạ đến sự an toàn của nhân viên hoặc
khách hàng, bước đầu tiên sẽ là vô hiệu hoá những mối nguy
hiểm tiềm ẩn. Những ví dụ khác về việc sai phạm bao gồm
quà tặng hoặc hình thức giải trí không hợp lý, hành vi cư xử
không phù hợp trong môi trường làm việc hoặc hành động
tiết lộ các thông tin bảo mật.

Ngoài những chính sách liên quan đến pháp luật, tuân theo
Quy tắc Ứng xử tại Oriflame là điều bắt buộc đối với mọi
nhân viên. Các cấp quản lý của Oriflame cần phổ biến Quy
tắc Ứng xử cho các phòng ban, tổ chức của mình. Các quản
lý cũng có trách nhiệm thực hiện những nguyên tắc này một
cách gương mẫu. Tất cả mọi thành viên của Oriflame có trách
nhiệm tuân theo Quy tắc Ứng xử, đồng thời báo cáo những
trường hợp sai phạm lên cấp trên nếu phát hiện ra.

Oriflame có các biện pháp kỷ luật tương ứng với mức độ
nghiêm trọng của các hành vi sai phạm Quy tắc Ứng xử.
Những sai phạm nhỏ và lần đầu sẽ chịu khiển trách nhẹ;
trong khi đó những sai phạm lớn hơn có thể dẫn đến nhiều
hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí là quyết định cho thôi việc.
Với những trường hợp sai phạm quá nặng làm ảnh hưởng
tiêu cực đến Oriflame, đội ngũ Tư vấn viên, người tiêu dùng,
nhân viên và đối tác kinh doanh của Oriflame, công ty được
quyền sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh tiếng
và bảo vệ công ty từ việc bị tiết lộ tình hình liên quan đến tài
chính.

PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO KHI PHÁT HIỆN SAI PHẠM
Quy trình báo cáo đã được phát triển để giúp bạn nếu phát
hiện ra sự vi phạm trong Quy tắc Ứng xử mà bạn phát hiện
ra. Bước đầu tiên là báo cáo lên quản lý trực tiếp, nếu không
thể, báo cáo lên cấp trên của quản lý trực tiếp. Ngoài ra, nhân
viên cũng có thể báo cáo bằng cách gửi thư điện tử đến
codeofconduct@oriflame.com.
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Quy taéc öùng xöû
daønh cho Nhaø cung caáp
Baûn toùm löôïc

Tại Oriflame chúng ta tin rằng mỗi tổ chức cũng như cá nhân đều có các trách nhiệm đạo đức và xã
hội như nhau. Tại bất cứ nơi nào chúng ta hoạt động kinh doanh, chúng ta đều cam kết sẽ tuân thủ
pháp luật hiện hành cùng với các các quy định và mục đích trong Cẩm nang Quy tắc Ứng xử dành
cho nhà cung cấp nhằm đảm bảo rằng tất cả những nhà cung cấp của Oriflame tuân theo các tiêu
chuẩn được quốc tế công nhận. Vì vậy, nó bao gồm tất cả những yêu cầu căn bản liên quan đến
nhân quyền, lao động, môi trường và việc chống tham nhũng.
Tuân thủ các điều khoản của Cẩm nang Quy tắc Ứng xử là một phần của các điều khoản tiêu chuẩn
khi chúng ta hợp tác cùng các nhà cung cấp. Nó được thiết kế để áp dụng chủ yếu cho các nhà
cung cấp trực tiếp và thầu phụ của họ; tuy nhiên, chúng ta vẫn khuyến khích các nhà cung cấp
thực hiện Quy tắc Ứng xử ngay tại tuyến đầu trong chuỗi cung ứng giá trị của họ.
Bản hoàn chỉnh của Cẩm nang Quy tắc Ứng xử dành cho nhà cung cấp có thể được tìm thấy trên
mạng nội bộ hoặc trang web của công ty
http://corporate.oriflame.com
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Quy taéc öùng xöû
vaø quy chuaån ñaïo ñöùc
daønh cho tö vaán vieân
Baûn toùm löôïc

Oriflame là thành viên thuộc Liên đoàn Hiệp hội Bán hàng Trực tiếp Thế giới (WFDSA) và Hiệp hội
Bán hàng Trực tiếp châu Âu (SELDIA). Mục tiêu của WFDSA và SELDIA là xúc tiến ngành công nghiệp
này bằng cách áp dụng chuẩn mực ứng xử cao nhất thông qua việc nâng cao sự tập trung về vấn
đề đạo đức cho toàn ngành. Một công ty với nhiều tai tiếng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành kinh
doanh. Và phải mất rất nhiều năm mới làm thuyên giảm được các ảnh hưởng tiêu cực gây ra bởi
những công ty này đối với ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp trên toàn thế giới.Là một công ty
thành viên, Oriflame tuân thủ chặt chẽ các Quy tắc Ứng xử đề ra bởi SELDIA và WFDSA.
Các nguyên tắc thuộc Quy tắc Ứng xử và Quy chuẩn Đạo đức của Oriflame được đưa ra nhằm bảo
đảm tất cả các Tư vấn viên của Oriflame luôn duy trì được những chuẩn mực yêu cầu ở mức cao
nhất. Nguyên tắc hướng dẫn cơ bản dành cho đội ngũ Tư vấn viên của Oriflame chính là đối xử
công bằng với người khác như khi đối xử với chính mình, đồng thời truyền tải cơ hội từ Oriflame
một cách chuyên nghiệp và chân thành. Những Tư vấn viên của chúng ta được yêu cần phải đọc
qua, đồng ý và tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý của quốc gia mà họ hoạt động kinh doanh
Oriflame.
Quy chuẩn Đạo đức dành cho Tư vấn viên hiện có trên trang web của công ty
http://corporate.oriflame.com.
Quy tắc Ứng xử dành cho Tư vấn viên có thể bao gồm thêm một số điều khoản riêng của từng
quốc gia và hiện có tại công ty các nước sở tại.
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Öôùc mô cuûa baïn
Nguoàn caûm höùng cuûa chuùng toâi
Chuùng toâi tin vaøo nhöõng öôùc mô
Chúng ta tin vào ước mơ, ước mơ luôn mang tính cá nhân và riêng biệt. Ước mơ và mục tiêu bao giờ cũng
đẹp, cũng đáng trân trọng. Sứ mệnh của Oriflame là thực hiện những ước mơ. Sứ mệnh đó là những việc
chúng ta làm mỗi ngày vì tất cả mọi người trên toàn thế giới. Bạn có đang ước mơ không? Bạn có đang theo
đuổi những mục tiêu? Chúng tôi hoan nghênh những ước mơ của bạn.

Chuùng toâi tin vaøo veû ñeïp
Chúng ta tin rằng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng cũng giống như ai cũng có ước mơ của riêng mình! Thông
qua các sản phẩm làm đẹp tuyệt vời được sáng tạo ở Thụy Điển, hàng triệu người đã được trao cơ hội để làm
cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi bạn đẹp bạn cảm thấy yêu cuộc sống. Và tình yêu cuộc sống cho bạn niềm tin
chinh phục ước mơ.

Chuùng toâi tin vaøo veû ñeïp
Công việc của chúng ta khởi đầu từ ước mơ của bạn. Chính những ước mơ của bạn cho chúng ta nguồn cảm
hứng. Chúng ta khuyến khích mọi người hãy ước mơ, hãy đặt mục tiêu cho riêng mình. Và chúng ta luôn
đồng hành cùng bạn. Văn hóa của chúng ta dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta lắng nghe
bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một cộng đồng tươi đẹp và thực hiện những ước mơ trên toàn cầu.
Bạn có muốn thực hiện ước mơ của mình? Chúng ta thực hiện!
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