
1.  Olemme sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta – Vastuullista varojen ja     
          asiakkuuksien hallintaa, ei riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
 
Antiloopin tavoitteena on hallita osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien sijoituksia vas-
tuullisesti, suojella ympäristöä sekä huolehtia kaikkien kiinteistöissämme asioivien terveydestä 
ja turvallisuudesta. 

Sijoitamme kiinteistöihin ja palveluihin ja kehitämme näitä. Vaikutamme kestävään kehitykseen 
energian ja materiaalien tehokkaan käytön kautta. Kehitämme kiinteistöjämme sekä toimintata-
pojamme siten, että kykenemme vähentämään energian ja raaka-aineiden kulutusta sekä jätteen 
määrää kiinteistöissämme. Kierrätämme myös kiinteistöissämme tuotetut jätteet tehokkaasti. 

Meillä on velvollisuus edesauttaa taloudellisten, ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten tavoit-
teiden saavuttamista nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi. 

2. Olemme vastuussa työntekijöidemme työhyvinvoinnista – Terveelliset, reilut ja asianmukaiset           
          työolosuhteet
 
Ketään ei saa kohdella epäoikeudenmukaisesti, vähättelevästi, suosivasti, häiriten tai hyljeksien 
rodun, etnisen taustan, ihonvärin, kansallisuuteen, uskonnon, ideologian, sukupuolen, iän, fyy-
sisten piirteiden, ulkomuodon tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Jokaisella on oikeus 
olla kohtaamatta minkäänlaista syrjintää tai häirintää Antiloopissa sekä Antilooppiin liittyvissä 
ulkoisissa suhteissa. 

3.  Olemme sitoutuneet vastuulliseen pääomanhallintaan 

Olemme sitoutuneet hallinnoimaan sidosryhmiemme pääomasijoituksia vastuullisesti. Tavoit-
teemme on kasvaa sidosryhmiemme etujen mukaisesti. Tunnistamme myös velvollisuutemme 
ja sitoumuksemme luotonantajiamme kohtaan.

4. Olemme sitoutuneet rehellisyyteen liiketoiminnassa 

Antilooppi ei tee liiketoimia, jotka voisivat rikkoa lakia tai yhtiön toimintaohjetta, suosituksia ja 
ohjeita palvelusten antamisen tai vastaanottamisen johdosta riippumatta siitä, että joitain liike-
toimia menetetään tämän seurauksena. Mitkään mahdolliset lisätuotot tai ansiot eivät oikeuta 
lahjontaan. 

Emme käytä sisäpiiritietoa henkilökohtaisen edun saavuttamiseksi tai muiden hyödyttämiseksi. 

Kunnioitamme kolmansien osapuolten voimassa olevia, oikeudellisesti päteviä immateriaalioi-
keuksia.



5. Olemme sitoutuneet kilpailemaan reilusti 
 
Antilooppi tukee vapaata markkinataloutta. Kilpailuoikeus on vapaan markkinan tärkein keino 
taata reilu ja rajoittamaton kilpailu. 

Emme hyväksy sellaista yhteistyötä varsinaisten tai mahdollisten kilpailijoiden välillä, mukaan 
lukien kirjalliset tai suulliset sopimukset, epäviralliset keskustelut tai “herrasmiessopimukset”, 
joiden tarkoituksena on rajoittaa kilpailua tai joilla voi olla sellainen vaikutus. 

Emme väärinkäytä määräävää markkina-asemaa.

6. Olemme sitoutuneet noudattamaan kansallisia ja EU:n kaupankäynnin rajoituksia ja pakotteita 
          päivittäisessä liiketoiminnassamme 

Emme tee liiketoimintaa pakotteiden kohteina olevissa maissa tai pakotteiden kohteena olevien 
henkilöiden tai yritysten kanssa riippumatta siitä, perustuvatko pakotteet kansalliseen, EU:n tai 
YK:n pakoteohjelmiin tai muihin soveltuviin ohjelmiin. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaik-
kia soveltuvia kaupankäynnin rajoituksia päivittäisessä liiketoiminnassamme.

7.  Olemme sitoutuneet yhteistyöhön viranomaisten kanssa sekä läpinäkyvään raportointiin 
 
Antiloopilla on sisäinen valvontajärjestelmä, jolla se pystyy tuottamaan asianmukaista dokumen-
taatiota sen keskeisistä liiketoimintaprosesseista, sekä vakiintuneet menetelmät, joilla varmisteta-
an liiketoiminnan kannalta olennaisten tietojen oikea ja täydellinen säilyttäminen kirjanpitoa 
varten.

Viestimme viranomaisille kaikki tiedot täydellisinä, avoimesti, virheettömästi, oikea-aikaisesti 
sekä ymmärrettävästi.

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi liittyen verotukseemme ja olemme sitoutuneita toimimaan 
liiketoimintaamme liittyvän kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden 
mukaisesti. Verot ja veroluonteiset maksut kerätään, raportoidaan ja maksetaan viiveettä. 

Antilooppi käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia veroasiantuntijoita varmistaakseen että sen 
veroliitännäiset asiat hoidetaan eettisesti ja läpinäkyvästi ja hakee kulloinkin, tarpeen mukaan, 
ennakkoratkaisua merkittävien liiketoimien veroliitännäisten asioiden oikeellisuuden varmista-
miseksi. 

Antilooppi edellyttää, että kaikki sen liike- ja yhteistyökumppanit, sekä niiden alikihankintaketjut 
ovat sitoutuneita harmaan talouden torjuntaan tilaajavastuulain mukaisesti.  


