Εκείνο που αποτελεί την πολιτική της Universal είναι ότι η Universal και οι θυγατρικές της,
όπως και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και αντιπρόσωποι της, εν γνώσει τους
δεν θα παρέχουν ταμπάκο σε ουδέν φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ιδιώτη που απασχολείται με την
κατασκευή, διανομή ή πώληση παραποιημένων προϊόντων ταμπάκο παραεμπορίου. Ο
οιοσδήποτε που παραβιάζει την εν λόγω πολιτική, ή που εν γνώσει του εξουσιοδοτεί, επιτρέπει ή
παραβλέπει την παραβίαση της εν λόγω πολιτικής από οιονδήποτε, θα υπόκειται σε αυστηρές
πειθαρχικές κυρώσεις.
Έχει ενταθεί η προσοχή του δημοσίου και της βιομηχανίας προς την παράνομη κατασκευή, διανομή
και πώληση παραποιημένων καταναλωτικών προϊόντων ταμπάκου, ιδιαιτέρως τσιγάρων. Τα
«Παραποιημένα προϊόντα ταμπάκου παραεμπορίου» αποτελούν τα προϊόντα ταμπάκου τα οποία
πωλούνται φέροντας την εμπορική επωνυμία άλλου ατόμου ή εταιρείας με σκοπό την παραπλάνηση
των πελατών σχετικά με την ποιότητα ή την προέλευση του προϊόντος.
Διάφοροι νόμοι του αστικού και ποινικού δικαίου καθιστούν παρανομία την εν γνώσει συνδρομή η
συμμετοχή στην κατασκευή ή παροχή παραποιημένων προϊόντων. Ενώ, η εταιρεία Universal, ως μία
εταιρεία που εμπορεύεται φύλλα καπνού, δεν πωλεί καταναλωτικά προϊόντα καπνού, εντούτοις όμως
ζημιώνεται από τα εν λόγω παραποιημένα προϊόντα διότι η επιχείρησή μας εστιάζεται στην
εξυπηρέτηση εταιρειών των οποίων οι καθιερωμένες εμπορικές φίρμες προϊόντων ταμπάκο αποτελούν
τον κύριο στόχο του παραεμπορίου παραποιημένων προϊόντων.
Για την υποστήριξη της πολιτικής εναντίον των παραποιημένων προϊόντων παραεμπορίου, η
Universal έχει θεσπίσει μια διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να επαληθεύει ότι οι πελάτες μας
δεν ασχολούνται με το παραεμπόριο και ότι οι αντιπρόσωποί μας δεν υποστηρίζουν, εν γνώσει τους,
το παραεμπόριο. Η Universal θα διεξάγει επίσης περιοδικές αναθεωρήσεις συμμόρφωσης, που θα
συμπεριλαμβάνουν την επαλήθευση της διαδικασίας ελέγχου του πελάτη/αντιπροσώπου, και την
εποπτεία ων οιονδήποτε συγκεκριμένων εξελίξεων στον τομέα του παραεμπορίου που πέφτουν στην
αντίληψή μας, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κυβερνητικών επαφών και μέσω των
υπαλλήλων και πελατών. Όλοι οι πελάτες και οι αντιπρόσωποί μας, και τώρα και μελλοντικά θα
ενημερώνονται σχετικά με τους όρους της πολιτικής μας και θα ενθαρρύνονται να μας ενημερώνουν
για τις καινούργιες εξελίξεις στον τομέα του παραεμπορίου.
Η Universal σκοπό έχει να διαθέτει μία αποτελεσματική πολιτική εναντίων του παραεμπορίου. Οι
πάντες εντός της οικογενείας της Universal οφείλουν να εξετάζουν τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω
πολιτικής για την οιανδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή, δραστηριότητα ή συμπεριφορά με την οποία
απασχολούνται. Οι οιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες που σχετίζονται με την εν λόγω πολιτική
πρέπει να απευθύνονται στο Νομικό Τμήμα της Universal, όπως και το Νομικό Τμήμα πρέπει να
ενημερώνεται για την οιανδήποτε παραβίαση της εν λόγω πολιτικής.

