
1.1.   Firma wilderoben sa pri výkone obchodnej činnosti a napĺňaní jej obchodných 
cieľov snaží mať pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie ako celok. 

1.2.   Určenie opatrení a postupov, ktoré firma prijme alebo neprijme v snahe mať 
pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie ako celok, je výlučne na 
rozhodnutí riaditeľa firmy. 

1.3.   V rámci záväzku firmy pozitívne vplývať na spoločnosť a na životné prostredie 
ako celok, riaditeľ bez obmedzení zváži dôsledky akéhokoľvek konania alebo 
nečinnosti firmy na: 

1.3.1.záujmy zamestnancov firmy; 
1.3.2.záujmy zákazníkov a dodávateľov firmy; 
1.3.3.komunitné a spoločenské faktory vrátane a najmä tých, ktoré sú relevantné 

pre každú komunitu, v ktorej firma pôsobí alebo kde sa nachádzajú jej 
dodávatelia a zákazníci; 

1.3.4.vplyv podnikania a prevádzky firmy na lokálne a globálne prostredie; a 
1.3.5.krátkodobé a dlhodobé záujmy firmy; 
(faktory uvedené vyššie a akékoľvek ďalšie faktory, ktoré riaditeľ v tejto súvislosti 
zohľadní, sú pre účel tejto ústavy definované ako „Záujmy zainteresovaných 
strán“ a každý z nich ako „Záujem zainteresovanej strany“). 

1.4.   Pre účely plnenia svojich povinností voči firme, a najmä povinností riaditeľa 
konať v záujme firmy, sa od riaditeľa nevyžaduje, aby prihliadal na prospech 
akéhokoľvek konkrétneho Záujmu zainteresovanej strany alebo skupiny 
Záujmov zainteresovaných strán ako dôležitejších než iné. 

1.5.   V záujme vylúčenia pochybností, riaditeľ nemá žiadnu povinnosť voči osobám 
iným ako firma wilderoben pri zohľadnení povinností stanovených v tejto 
ústave, a nič vyjadrené alebo implicitné v tejto ústave, nie je určené na 
umožnenie alebo uznanie akéhokoľvek práva alebo dôvodu konania voči, zo 
strany alebo pre akúkoľvek osobu (s výnimkou firmy). 

1.6.    Všetky zainteresované strany (alebo prípadní noví členovia firmy) berú na 
vedomie a súhlasia s tým, že zahrnutie snahy o tvorbu pozitívneho vplyvu na 
spoločnosť a životné prostredie ako celok do cieľov firmy môže ovplyvniť 
finančnú situáciu firmy a každý takýto vplyv môže mať pozitívne alebo 
negatívne dôsledky. 
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