
Fast Retailing Group Code of Conduct

Direvisi 1 Maret

Peraturan Dasar

 Intisari

Fast Retailing Code of Conduct (seterusnya akan disebut CoC) adalah pengejawantahan aturan dasar yang harus kita patuhi secara

tertulis dan merupakan pegangan dalam bersikap.

 Jangkauan Pelaksanaan

CoC berlaku pada direktur, komisaris dan seluruh karyawan di 1. Fast Retailing Co. Ltd dan 2. Anak perusahaan yang 50% atau

lebih sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun melalui perantara (selanjutnya 1 dan 2 disebut Fast Retailing Group) ,  (tanpa

membedakan ikatan kerja. selanjutnya sama), serta berlaku untuk 3.  Pihak-pihak lain yang mempunyai kontrak dengan

perusahaan-perusahaan Fast Retailing Group yang menyetujui isi CoC baik yang terlibat menandatangani perjanjian maupun direksi

dan karyawan lainnya.

 Tanggung jawab dan hal yang harus diperhatikan mengenai

penerapan hal ini

1) Setiap perusahaan yang tergabung dalam Fast Retailing Group  tidak boleh memberikan perintah atau arahan yang

bertentangan dengan isi CoC kepada direktur, komisaris dan karyawan.

2) Setiap direktur dan komisaris Fast Retailing Group harus mematuhi CoC serta berusaha membangun dan memelihara

struktur internal perusahaan yang efektif, dan melaksanakan pendidikan secara komprehensif. Serta, jika ditemukan

pelanggaran hukum termasuk pelanggaran CoC maka akan sesegera mungkin menyelidiki, menganalisa dan mengambil

tindakan yang tepat untuk menanganinya serta semaksimal mungkin mengambil tindakan pencegahan terulangnya hal

tersebut.

3) Jika direksi, komisaris serta karyawan menemukan pelanggaran CoC maka segera laporkan atau konsultasikan kepada atasan

atau pusat konsultasi dalam perusahaan (Fast Retailing Group Hotline)

4) Setiap perusahaan yang merupakan anggota Fast Retailing Group akan melindungi semaksimal mungkin informasi pribadi

pelapor atau pihak yang berkonsultasi. Serta, melarang tindakan ancaman terhadap pelapor atau pihak yang berkonsultasi,

dan tidak mengizinkan sama sekali adanya tindakan intimidasi dengan alasan tersebut.

 Revisi dan Prosedur Administrasi

1) Revisi

 CoC direvisi dan ditinjau secara berkala berdasarkan perubahan masyarakat, aktifitas manajemen dan pelaksanaan

operasional CoC.

2) Prosedur Administrasi

 Penghapusan dan revisi peraturan dasar dan peraturan umum CoC akan diputuskan melalui rapat direksi setelah

disetujui oleh ketua dewan CoC, komisaris di bidang hukum dan compliance.

 Penghapusan dan revisi pedoman CoC akan diputuskan melalui rapat direksi setelah disetujui oleh ketua dewan CoC,

komisaris di bidang hukum dan compliance.


