Prohlášení Rady jednatelů společnosti MallPay s.r.o.
o nulové toleranci trestné činnosti
Declaration of the Board of Directors of MallPay s.r.o.
of zero tolerance towards any criminal activities

1.

Společnost MallPay s.r.o., IČO: 07093331, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170
00 Praha 7, (dále jen „MALLPay“) netoleruje žádnou formu trestné činnosti.
MallPay s.r.o., identification number: 07093331, with its registered office at U garáží 1611/1,
Holešovice, 170 00 Praha 7(hereinafter just “MALLPay“) does not tolerate any form of criminal
activity.

2.

MALLPay vykonává svou činnost vždy v souladu se všemi právními a etickými
požadavky a totéž očekává od svých obchodních partnerů.
MALLPay always performs its activities in accordance with all legal and ethical requirements and
expects the same approach from its business partners.

3.

MALLPay důsledně dbá na to, aby všichni její zaměstnanci a odpovědné osoby vždy
plně dodržovali obecně závazné právní předpisy, stejně jako vnitřní předpisy MALLPay.
Společnost MALLPay má zaveden systém pravidel zajišťujících předcházení,
odhalování, ale i reakci na případná porušení. Z těchto případných porušení MALLPay
vyvozuje odpovídající důsledky.
MALLPay consistently ensures that all its employees and responsible persons always act in
accordance with the applicable law, as well as with MALLPay's internal regulations. MALLPay
has implemented a system of rules ensuring prevention, detection and reaction to potential
infringements. MALLPay draws the appropriate consequences from such potential infringements.

4.

MALLPay se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění páchání
trestné činnosti a ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího ekonomického
postavení.
MALLPay fully supports the public interest to preclude and prevent crimes being committed and,
in this respect, accepts its social responsibility resulting from its economic importance.

V Praze/In Prague 12. 10. 2020
Za Radu jednatelů MALLPay/On behalf of the MALLPay Board of Directors
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