
Въведение

Като  една  от  водещите  Български  компании  за  облекло,  а  също  така  и  широко 
известна  модна  марка  в  Европа,  АРДА-РУСЕ  се  асоциира  с  елегантен  стил  и 
изключителна  линия  в  продължение  на  над  80 години.  Запазен  знак  на  нашата 
работа  е  създаването  на  дамска  мода  от  най-високо  качество  и  неуморното 
дефиниране на стандартите в дизайна, материалите, изработката и технологията. 
Освен това, с присъствието си на световната сцена, АРДА-РУСЕ е не само еталон за 
устойчиво  качество  –  фирмата  отговаря  на  международните  и  националните 
стандарти за добър и отговорен мениджмънт. В Етичния кодекс налагаме правила за 
поведение, базирани на етичните норми, закона и нашите корпоративни ценности, и 
те  са  задължителни  за  всички  в  компанията.  Спазването  на  нашите  основни 
принципи и фирмената ни отговорност към нашите клиенти, инвеститори, служители 
и обществото са се превърнали в неделима част от корпоративната стратегия на 
АРДА и ключов двигател на успеха. 

Корпоративни ценности

Почтеност и Корпоративна отговорност

Корпоративните ценности на АРДА се крепят от два основни стълба: 

Почтеност 

Зачитането на закона и на правната система има висок приоритет за АРДА. 
Всеки  служител  трябва  да  бъде  отдаден  на  идеята  да  провежда  бизнеса  на 
компанията според етичните норми и  действащите закони и  разпоредби.  Нашата 
мисия е посредством отговорни действия и споделяне на знание да не допускаме 
корупционни практики, измами и други закононарушения. Ние очакваме от всички 
наши служители, клиенти и външни трети лица, с които имаме бизнес отношения, да 
се  отнасят  към  всеки  аспект  на  съвместната  работа  с  уважение,  почтеност  и 
етичност.

Корпоративна отговорност

Отговорно изпълнение означава да отговориш на очакванията и да спазваш обещанията си. 

АРДА  вярва  в  опазването  на Човешките  права,  честността,  толерантността, 
почтеността и отговорността  във  всички  аспекти  на  бизнеса.  Нашата  най-важна 
задача е да мотивираме служителите си и да култивираме техния колективен дух, да 
ги  окуражаваме  да  постигат  както  лични,  така  и  екипни  цели.  Ние  уважаваме 
персоналното достойнство, правото на личен живот и всички човешки права и не 
толерираме  никаква  форма  на  дискриминация,  тормоз,  обиди  на  основание  на 



етнически  произход,  раса,  пол,  национална  принадлежност,  религия  и  възгледи, 
инвалидност, сексуална ориентация, или възраст. Ние в АРДА сме водени от нашата 
корпоративна  отговорност  по  отношение  на  клиентите  и  инвеститорите  ни. 
Поставяме си дългосрочни цели, за да отговорим на техните изисквания и очаквания, 
тъй като успехът на нашите клиенти е и наш успех. В същото време ръководството 
на АРДА е посветено и на изпълнението на своя социален дълг и осъзнато е поело 
отговорност  към  околната  среда.  С  оглед  намаляването  на  ресурсите  и 
последствията от това за идните поколения, да бъдеш устойчив производител и да 
съхраняваш  ресурсите  е  от  изключително  значение.  Поради  тази  причина,  ние 
желаем да бъдем добър пример за опазването на околната среда, етичните норми и 
стандартите за безопасност.


