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Bizim əsas biznes məqsədimiz müştərilərə aşağıdakılar üçün dəstək olmaqdır:

Biz nə edirik

Kimin üçün işləyirik

Biz öz biznes fəaliyyətlərində yüksək legitimlik və dürüstlük standartlarını nümayiş etdirən
müştərilərlə işləyirik. Müştərilərimizi qəbul etməzdən və bu əlaqələri davam etdirmədən əvvəl, biz
müştərinin qanuni və tənzimləyici öhdəliklərinə əməl etmək niyyətində olduğuna əmin olmaq
istəyirik və bu baxımdan aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirmiş olacağıq:

Maraqların Toqquşmasının qarşısının alınması

Biz öz fərdi mülahizəmizin müstəqil şəkildə həyata keçirilməsinə və VLM-in maraqlarına uyğun
olaraq öhdəliklərimizi yerinə yetirmək məsuliyyətimizə mane olan və ya müdaxilə edə biləcək hər
hansı investisiya, maraq və ya iş birliyindən imtina edirik.

Korrupsiyaya ilə Mübarizə Qanunlarına Uyğunluq

Hüquq firması olaraq biz müxtəlif antikorrupsiya qanunlarına əməl etməliyik. Bu qanunlar
hökumətlər və hökumət rəsmiləri ilə qarşılıqlı əlaqələrimizə şamil edilir. Onlar həmçinin bizim
müştərilər və tədarükçülərlə münasibətlərimizi, eləcə də adımızdan fəaliyyət göstərən üçüncü
tərəflərin sövdələşmələrini əhatə edir.

öz qanuni və normativ öhdəliklərini və hüquqlarını dərk etmək;
qəbul etdikləri biznes qərarlarında qanuni cəhətdən effektiv olmaq üçün işlərini planlaşdırmaq;
müvafiq daxili nəzarət və düzgün maliyyə təminatlarına əsaslanaraq, uyğunluq öhdəlikləri,
korporativ, kommersiya və maliyyə riskləri daxil olmaqla, öz bizneslərində hüquqi riskləri idarə
etmək. 

müştərinin nüfuzu və onun fəaliyyəti;
müştəriyə nəzarət və təsir mexanizminin kimdə olduğu və istənilən maliyyə marağı və ya ödənişin
qanuniliyi;
idarəetmənin düzgünlüyü; 
müvafiq etik, peşəkar və tənzimləyici tələblər;
digər əlaqələr və potensial maraq toqquşmalarının zəruri idarə edilməsi.



Hüquqşünaslar olaraq, biz məxfi məlumatlara sahibik. Müştərilərimizin bizə olan inamı böyük
ölçüdə onların bizimlə bölüşdükləri məxfiliyi qoruya biləcəyimizə və qoruyacağımıza olan güvənə
əsaslanır. Eyni zamanda, işimizi yerinə yetirmək üçün bir çoxumuz VLM-in məxfi, şəxsi
məlumatlarını əldə etmiş oluruq. Bu cür müştəri və VLM məlumatlarını (və bəzi hallarda işgüzar
tərəfdaşlar və təchizatçılar tərəfindən təqdim olunan məlumatı) məxfi saxlamaq və qorumaq bizim
məsuliyyətimizdir, onun açıqlanmasına VLM tərəfindən xüsusi icazə verildiyi və peşəkar məsuliyyət
qaydalarına uyğun olaraq icazə verilən hallar istisna olmaqla, mövzu və ya qanunla tələb olunur.

Məxfi Məlumatların qorunması

İş yerində davranış

Bir firma olaraq, biz müsbət, təhlükəsiz, müxtəlif və inklüziv iş mühiti yaratmaq və qorumaq
öhdəliyi götürürük. Bir-birimizlə necə davranacağımızla bağlı gözləntilərimiz var və bəzi davranış
növləri VLM-də qəbuledilməzdir. Bura təqib, ayrı-seçkilik, məhdudlaşdırmaq, kənar şəxslərin
məsuliyyəti, problem və ya şikayətlərin necə qaldırılacağı və baxılacağı və pozuntuların nəticələri
daxildir. VLM qeyri-münasib davranışa ciddi yanaşır və hər kəs iş yerindəki gözləntilərimizlə, o
cümlədən bu Kodeksdə qeyd olunanlarla tanış olmalıdır.

Biz necə işləyirik

Biz yerli qanunlara uyğun hərəkət edirik, həmin qanunların tələblərinə uyğun olaraq lazımi
məlumatları təqdim edirik, mümkün olan ən yüksək texniki standartları tətbiq etməyə və
düzgünlük və obyektivliyin peşəkar standartlarına riayət etməyə çalışırıq. Bizim işimiz Davranış
Kodeksimizə uyğun olaraq həyata keçirilir:

Hüquq firması olaraq biz məhkəmələrin və fəaliyyət göstərdiyimiz büroların etik standartlarını başa
düşməli və onlara əməl etməliyik.
Bütün məsləhətlər qanunla etibarlı əsaslarla dəstəklənməlidir. Bizim işimiz qanunun bütün
aspektləri, o cümlədən anomaliyalar, fərqli şərhlər və s. üzrə məsləhət verməkdir. Çox vaxt qanun
müxtəlif şərhlərə açıqdır və bunlar həmişə müştəri ilə müzakirə edilməlidir. Müştəri hüquqi dəstək
olması şərti ilə "əlverişli" və ya "aqressiv" kimi qəbul edilə bilən bir mövqe tuta bilər.
Hüquqi məsləhət tam açıqlanmamış məlumatlar üzərindən olmamalıdır. 
Məsləhət müştəri barəsində məlum olan fakt və hallar nəzərə alınmaqla verilməlidir.
Məsləhət həmişə daha geniş risklərin, o cümlədən müştərimizin hərəkətlərinin başqaları tərəfindən
necə qiymətləndirilə biləcəyinin müzakirəsini əhatə etməlidir.
Biz məsləhətçiyik, rəhbər və ya tərəf müqabili deyilik.


