
Fast Retailing Group İş Davranış Kuralları

2018.03.01

Genel Kurallar

 Geçerlilik

Fast Retailing Davranış Kuralları (bundan böyle "CoC" olarak anılacaktır) tüm firma çalışanlarının takip etmesi gereken
ve bir davranış standartları serisi olarak görev yapacak temel kuralların yazılı bir derlemesidir.

 Uygulanabilirlik

CoC, (1) Fast Retailing Co., Ltd., ve (2) doğrudan veya dolaylı olarak Fast Retailing Co., Ltd. tarafından sahip
olunan %50'den fazla oy hakkının bulunduğu bağlı şirketleri, (hep birlikte bundan böyle "Fast Retailing Group" olarak
anılacaktır) ve (3) Sözleşme ile Fast Retailing Group Şirketinin CoC'sine uymayı kabul etmiş taraflar ile (üst seviye
yöneticiler ve çalışanlar dahil) bunların yönetim kurulu üyeleri, icra sorumluları ve çalışanlar için geçerlidir.

 Yönetim ve Sorumluluklar ile ilgili Dikkat edilecek Noktalar

1) Herhangi bir Fast Retailing Group şirketi kendi yönetim kurulu üyelerine, icra sorumlularına ve çalışanlarına
CoC'yi ihlal edecek herhangi bir iş emri veya iş talimatı vermeyecektir.           

2)  Fast Retailing Group şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri ile icra sorumluları CoC'ye uyulması konusunda 
liderlik edecek ve etkin şirket yapısını geliştirecek ve baştan sona eğitim verilmesini sağlayacaklardır.        Yasal bir
ihlal veya CoC'nin başkaca bir şekilde ihlali söz konusu olduğunda, durumu derhal analiz edecekler ve
tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri baştan sona alacaklardır.

3) Yönetim Kurulu Üyeleri, icra sorumluları ve çalışanların CoC'nin ihlal edildiğini fark etmesi durumunda, bunu
derhal amirlerine ve bünye içerisindeki danışma departmanlarına bildireceklerdir (Fast Retailing Group Danışma 
Hattı).        

4) Fast Retailing Group şirketleri bildirimde bulunma veya bireye danışmanlık verme ile ilgili mahremiyetin
korunmasını tamamen sağlayacaklardır.      Ayrıca, bildirimde bulunan veya danışan bir bireye misilleme
yapılmasını kesinlikle yasaklayacak ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuz davranışa izin vermeyeceklerdir.    

 Revizyonlar ve Prosedür

1)  Revizyonlar   

・ Bu CoC düzenli olarak toplumda, şirketin operasyonlarında ve Coc'nin uygulanma şeklinde meydana gelen
değişikliklere dayalı olarak zaman zaman tekrar gözden geçirilecek ve revize edilecektir.

2)  Prosedür        

・ CoC Temel Prensipleri ile Genel Kurallardaki revizyonlar ve iptaller CoC Başkanı tarafından taslak olarak
hazırlanacak ve Hukuk işlerinden Sorumlu İcra Sorumlusu ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır.   

・ CoC Kılavuzlarındaki revizyonlar ve iptaller CoC Başkanı tarafından taslak olarak hazırlanacak ve Hukuk
İşlerinden Sorumlu İcra Sorumlusu ile CoC Komitesi tarafından onaylanacaktır.       


