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Objetivos

Âmbito e Aplicação

As Regras de prevenção, deteção e investigação da fraude (adiante
referidas por Regras) deﬁnem objetivos chave, princípios e regras de
abordagem de fraudes na Krka, d. d., Novo mesto e das suas subsidiárias
(adiante referida por Krka). Deﬁnem igualmente as funções e
responsabilidades dos empregados da Krka no que respeita à prevenção,
deteção e investigação da fraude.

As Regras aplicam-se a todos os empregados da Krka, que devem agir em
conformidade com as mesmas em todas as suas relações com a Krka e
com quaisquer outras entidades legais ou singulares (adiante referidas por
terceiros).

As Regras baseiam-se nos regulamentos e nas recomendações
aplicáveis, assim como no Código de Conduta da Krka que deﬁne os
princípios e as regras de Conduta, as boas práticas do negócio e as
normas da Krka.
Os objetivos da Krka em relação à gestão da fraude são as seguintes:
 Reduzir o risco de fraude, utilizando o princípio da tolerância zero;
 Consciencializar os empregados sobre potenciais fraudes e métodos
de gestão de fraude;
 Formar empregados sobre a sua responsabilidade na deteção de
riscos de fraude e respetivo reporte;
 Melhorar e gerir constantemente os sistemas de controlo interno
relacionados com a prevenção e deteção de fraude;
 Fornecer recursos adequados para a prevenção, deteção e
investigação da fraude;
 Respeitar consistentemente os regulamentos, as linhas gerais de
orientação e os códigos relevantes;
 Preocupação com a investigação adequada e atempada de suspeitas
de fraude;
 Assegurar o anonimato dos informadores;
 Proteger a reputação e o património da Krka.
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Qualquer empregado da Krka e terceiros podem reportar suspeitas de
fraude em conformidade com estas Regras.
As Regras deﬁnem princípios de base e estão em conformidade com os
regulamentos aplicáveis, relacionados com a fraude e corrupção, com as
linhas gerais de orientação, com as normas de conduta internacionais e
com as regras internas da Krka. Os empregados devem ter isto sempre em
consideração durante a execução do seu trabalho e das operações de
negócio da Krka.
As subsidiárias da Krka são obrigadas a aderir às disposições destas
Regras, tendo em consideração eventuais requisitos nacionais mais
exigentes.
Todos os empregados devem familiariza-se com o conteúdo destas
Regras, quer através dos sistemas de e-learning ou de eCampus (Nota da
Tradutora: Universidades online?) ou através de um outro método
apropriado. Os empregados devem estar devidamente informados sobre
as alterações às Regras. Os novos empregados devem familiarizar-se
com o conteúdo destas Regras quando assumirem as suas posições de
trabalho.

Codigo de Conduta Krka
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Proibição de Tratamento Injusto
e de fraude.

Controlo da Gestão de Fraudes

Todo o tratamento injusto e fraude, deﬁnidos nos regulamentos
apropriados são proibidos. Trata-se especiﬁcamente das seguintes
ações:

As atividades de controlo da gestão da fraude são implementadas em toda
a estrutura organizacional da Krka. Foram implementadas para assegurar a
qualidade, a transparência, a segurança e o desempenho.
Baseiam-se em regulamentos externos e internos, normas, boas práticas
de negócio, códigos, sistemas de aprovação de documentos, capacitação
e responsabilização, etc. As atividades de controlo também visam a
prevenção da fraude, a consciencialização e o reporte dos deveres dos
empregados, assim como a descoberta, deteção e investigação da fraude.

• Corrupção, signiﬁca o abuso de uma posição de modo a ganhar
vantagens pessoais ou vantagens para terceiros. As ações podem ter um
ﬁm corruptivo quando se promete ou se dá uma vantagem com a intenção
de encorajar ou de recompensar a violação de uma determinada conduta,
ou quando se aceita uma vantagem como pagamento de determinada
conduta.
• Fraude é qualquer ato não ético e ou ilegal que visa ganhar uma
vantagem ilegal ou injusta e que causa danos à Krka ou a terceiros. Por
exemplo, a fraude inclui engano, ocultação ou violação da conﬁança,
reporte ﬁnanceiro fraudulento, etc. A fraude é perpetrada quando um
indivíduo ou pessoas ou empresas agem intencionalmente com vista a
ganhar vantagens consideráveis, primeiro sob a forma de dinheiro e posse
de património ou com vista a alcançar interesses ilegais que prejudiquem
a Krka ou terceiros. As pessoas ou empresas podem tentar evitar a
liquidação dos seus ativos ou a perda de serviços e proteger vantagens
pessoais ilegalmente, agindo de modo fraudulento.
• Suborno, signiﬁca pedir, aceitar, prometer, oferecer, dar ou angariar a
aceitação de vantagens, consideradas como um incentivo a uma
atividade ilegal e não ética ou a quebra de conﬁança.
• Conﬂito de interesses, signiﬁca uma situação que permita ou instigue
condutas que levam à corrupção ou a atos ilegais. Num conﬂito de
interesses, as pessoas costumam confrontar-se com uma escolha entre
os deveres e as exigências da sua posição proﬁssional e seus interesses
pessoais.
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A Krka estabeleceu um ambiente de controlo que permite a gestão de
riscos chave estratégicos e operacionais, a identiﬁcação e gestão
atempada dos fatores que podem comprometer o alcance dos objetivos
deﬁnidos no manual de Estratégia de Desenvolvimento e Qualidade da
Krka. As atividades de controlo individual também estão relacionadas com
a gestão de fraude.
O Registo de Risco da Krka inclui a apresentação exaustiva de todos os
riscos possíveis. É complementado pelo Plano de integridade. A Krka
integra a gestão de risco em todos os seus processos de negócio.
Utilizamos um vasto número de normas de procedimentos operacionais e
outras instruções internas que deﬁnem as atividades de controlo e as
responsabilidades pelas operações ininterruptas do negócio e a redução
do risco.
Estão especiﬁcadas abaixo as responsabilidades relacionadas com a
prevenção, detenção e investigação da fraude por níveis de gestão da
sociedade.
O Conselho de Administração da Krka, d. d., Novo mesto assegura e
possibilita o estabelecimento de um ambiente de controlo adequado para a
manutenção do valor do património e da reputação da Sociedade. O

Codigo de Conduta Krka
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Conselho de Administração nomeia um Chefe do Gabinete de
Conformidade que também é responsável pela prevenção, deteção e
investigação da fraude.

Procedimentos e Atividades
de Gestão da Fraude

Os deveres e as Responsabilidade do Chefe do Gabinete de
Conformidade incluem:
 Avaliação do risco de fraude;
 Propor sistemas de controlo interno de prevenção, deteção e
investigação da fraude;
 Lidar apropriadamente com as suspeitas de fraude reportadas e
proteger os informantes;
 Informar, educar e consciencializar os empregados acerca do
conteúdo destas Regras;
 Manter um registo de reportes e da documentação relacionada com as
investigações de suspeitas de fraude;
 Apresentar relatórios ao Conselho de Administração relacionados com
prevenção, deteção e investigação da fraude;
 Trabalhar com proﬁssionais externos e com organismos responsáveis
pela aplicação da lei.

Os procedimentos e as atividades recaem sobre três categorias:
prevenção, deteção e investigação da fraude. Foco principal na gestão de
fraudes. As atividades de deteção da fraude são igualmente importantes,
no entanto, a investigação da fraude no caso de suspeitas graves de
fraude recaem sobre a jurisdição de proﬁssionais qualiﬁcados e de
instituições relevantes.

Deveres e responsabilidade dos diretores das divisões, departamentos
e serviços independentes incluem:
 Avaliar o risco de fraude nas áreas relevantes sob a sua competência;
 Implementar um sistema de controlo eﬁcaz para a gestão de fraude;
 Seguir o princípio da tolerância zero contra quaisquer formas de
fraude;
 Cooperar com o Chefe do Gabinete de Conformidade no exercício de
atividades apropriadas quando a suspeita de fraude se refere à sua
unidade organizacional.
Os deveres e responsabilidades de cada empregado incluem:
 Agir honestamente e com integridade, em conformidade do Código de
Conduta da Krka e com todos os regulamentos relevantes;
 Reportar eventos e transações que podem indiciar potenciais fraudes;
 Salvar e proteger quaisquer evidências de potenciais fraudes;
 Seguir o princípio da tolerância zero contra quaisquer formas de fraude.
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As atividades regulares da gestão de fraudes incluem a melhoria dos
controlos internos para a redução do risco, adotando e alterando regras e
instruções internas.
A Krka assegura a gestão de conﬂitos de interesse através de normas e
regras de procedimentos operacionais que reduzem o risco e previnem
conﬂitos de interesse que podem manchar a reputação da Krka.
A Krka assegura que todas as relações com o campo médico são levadas
a cabo em conformidade com os regulamentos e linhas gerais de
orientação aplicáveis e que as possibilidades ocorrência de conduta ilegal
estão a ser reduzidas. Os associados executam o seu trabalho em
conformidade com os regulamentos e estão devidamente formados para
promover os produtos.
A educação e formação dos empregados são fundamentais para o êxito
da gestão de fraudes. Os programas de formação da Krka, os avisos
publicados internamente e os quadros informativos asseguram um nível
de informação adequado, com base no qual os empregados são capazes
de detetar potencias fraudes ou atividades especíﬁcas suscetíveis de
conﬁgurar fraudes.

Codigo de Conduta Krka
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Reporte de Suspeitas de Fraude

Procedimento de Reporte

Quando um empregado da Krka deteta qualquer ato suspeito de fraude
deve informar o seu superior. Se a natureza ou as circunstâncias da
suspeita de fraude não o permitirem o acima exposto, deve o empregado
informar os Serviços Jurídicos ou o Chefe do Gabinete de Conformidade.
As suspeitas de fraude também podem ser reportadas anonimamente. O
e n d e re ç o d e e - m a i l p a r a re p o r t a r s u s p e i t a s d e f r a u d e é
compliance.ofﬁcer@krka.biz .

O Chefe do Gabinete de Conformidade, em cooperação com os Serviços
Jurídicos, constitui uma equipa especial para tratar dos reportes recebidos.
Além do Chefe do Gabinete de Conformidade, a equipa pode ser
igualmente composta por dois ou quatro empregados de várias unidades
organizacionais que possuam competências especíﬁcas para a
investigação de suspeitas de fraude. A equipa trata dos casos de suspeita
de fraude, investiga as suas causas e sugere medidas corretivas e
preventivas. As investigações de fraudes são conduzidas pelos
empregados com competências especíﬁcas e - se necessário - também
por proﬁssionais externos e agentes responsáveis pela aplicação da lei.

Se o informante não desejar permanecer no anonimato, pode reportar a
suspeita de fraude por telefone:
 Chefe do Gabinete de Conformidade: +386 7 331 26 00
 Chefe dos Serviços Jurídicos: +386 7 331 95 95

A Krka compromete-se a tratar os dados do informante de forma
conﬁdencial e proﬁssional e com o devido cuidado, bem como a proteger
devidamente o informante contra medidas retaliatórias.

O informador que reporta a suspeita de fraude de boa fé e sem intenções
prejudiciais ﬁca protegido contra ações retaliatórias; recebe apoio
apropriado e pode ser informado dos resultados do seu reporte. Os dados
do informante devem merecer tratamento conﬁdencial. Quaisquer atos
retaliatórios deverão ser tratados como uma quebra grave do Código de
Conduta da Krka.
O Chefe do Gabinete de Conformidade deve manter um registo dos
reportes recebidos, dos procedimentos aplicados e das atividades
relacionadas com o reporte.
Com base nos resultados da investigação, o Chefe do Gabinete de
Conformidade propõe uma das seguintes opções às unidades
organizacionais relevantes e, se necessário, ao Conselho de
Administração:
 O reporte de suspeita de fraude é infundado e não é necessária
investigação adicional;
 O reporte da suspeita de fraude tem fundamentado, são necessárias
medidas internas, tais como sanções, e melhoramento dos procedimentos
de controlo;
 O reporte da suspeita de fraude tem fundamento e é necessária
investigação adicional pelos empregados com competências especiais,
pelos proﬁssionais externos ou pelos agentes responsáveis pela aplicação
da lei.
As suspeitas de fraude são investigadas em conformidade com a
legislação local aplicável.
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Disposições Transitórias e Finais
O Conselho de Administração da sociedade adota as Regras. As Regras
estão publicadas na intranet (Krkanet) e no portal público da Krka.
Na data da entrada em vigor destas Regras, expiram as Regras de
prevenção, deteção e investigação da fraude de 7 de dezembro 2015
assim como a Política de prevenção, deteção e investigação da fraude de
7 de dezembro 2015.
Estas Regras devem ser revistas de dois em dois anos e alteradas, se
necessário.
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