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Tobacco

Japan Tobacco Group - Our parent company

Our parent company

• Japan Tobacco (JT) was established in 1985.

• In 1999 JT acquires the non-U.S. tobacco business 

of RJR Nabisco Inc. and Japan Tobacco 

International (JTI) is founded.

• JT Group includes the Japanese domestic and 

international tobacco businesses, as well as the 

processed food and pharmaceutical businesses

• JT Group has circa 55,000 employees worldwide, 

including JTI.

• Around 33% owned by the Japanese government, 

making it the largest shareholder.
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Processed Food

Pharmaceuticals
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Japan Tobacco International (JTI) today

We have employees in over 70 countries around the world

48,000
EMPLOYEES

425
OFFICES 

39
FINISHED GOODS AND 

TOBACCO-RELATED 

FACTORIES

8
RESEARCH &

DEVELOPMENT CENTERS

34
COUNTRIES WHERE WE 

SOURCE TOBACCO LEAF

110
NATIONALITIES
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JTI is truly international organization
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Over 110 nationalities Employee age groups

13.53%

11.23%

8.85%

5.93%

5.24%

55.33%

Filipino Russian Polish German Indonesian Others
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People and Culture

Our best-in-class people-centric practices are 

recognized by numerous global certifications.
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We also hold local certifications and awards in numerous 

countries, a testament to our successful people and culture 

practices and a source of pride for our employees.

This achievement showcases our commitment that every 

JTI employee should be able to work in a safe environment, 

thrive professionally and be their authentic selves at the 

workplace.

Other JTI Employer of Choice Certifications*

* Accredited locally in several countries

In 2022, we are recognized as a Global Top Employer for the 

eighth consecutive year by Top Employers Institute, with 

certifications in 66 countries. 
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DUE-DILIGENCE 
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JTI Due Diligence
Programa „Pažink Savo Verslo Partnerį“ (Know Your Business Partner)
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Due-Diligence tai procesas siekiant identifikuoti bei valdyti su verslo partneriais susijusias
rizikas.
„Pažink savo verslo partnerį“ programa suteikia JTI pagrindą užtikrinti, kad verslo klientų,
paslaugų tiekėjų ir tarpininkų atžvilgiu yra atliekami patikrinimai bei stebėsena (eng.
monitoring) siekiant išvengti rizikų susijusių su dalyvavimu nelegalioje prekyboje tabako
gaminiais, kyšininkavimu, sukčiavimu ar korupcijos schemomis.

JTI tikrina, kad visi mūsų verslo partneriai (žaliavų ir paslaugų tiekėjai, klientai ir t.t.), kurie
vienaip ar kitaip susiję su JTI verslu, yra tinkamai registruoti, turi visus reikiamus leidimus,
licencijas ir įgaliojimus platinti JTI tabako gaminius bei jų savininkai, direktoriai ar įgalioti
darbuotojai neturi sąsajų su nusikalstama ar kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant istorinius
faktus. Taip pat verslo partneriai, kuriems JTI patiki tiesiogiai arba netiesiogiai atstovauti savo
verslo interesus su valstybių / vyriausybių institucijomis, yra tikrinami siekiant eliminuoti /
minimizuoti bet kokias rizikas galimai susijusias su papirkimu ar korupcija.
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JTI Due-Diligence
Tikslas ir Atlikimo Procedūra
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Įmonės Due-Diligence procedūra nustato taisykles, kurios reglamentuoja deramą verslo
partnerių patikrinimo eigą, siekiant užtikrinti atitinkamą patikrinimų bei kontrolės lygį, kuris
yra proporcingas galimai verslo partnerio rizikai.

Due-Diligence patikrinimai atliekami pasitelkiant į pagalbą nepriklausomą trečiąją šalį (audito
kompaniją) ir gali būti 3 lygių (Background Check Investigation - BCI):

✓ BCI lygis 0: Tyrimo turinį sudaro tik informacijos paieška atviruose šaltiniuose anglų kalba
(verslo partnerio registracija, ekonominių sankcijų stebėjimo sąrašai, viešai skelbiami
teisėsaugos ir žiniasklaidos duomenys), apimantys tiesiogines ir netiesiogines ekonomines
sankcijas, neteisėtą prekybą, kyšininkavimą, korupciją, finansinius nusikaltimus,
aplinkosaugą, socialines ir valdymo rizikas.

✓ BCI lygis 1: BCI lygis 0 plius informacijos paieška vietine kalba.

✓ BCI lygis 2: BCI lygis 1 plius pilna informacijos paieška viešuose ir neviešuose šaltiniuose
apie verslo partnerį bei asocijuotus asmenis (akcininkus, direktorius, įgaliotus asmenis ir
pan.).
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JTI Due-Diligence
Atlikimo Procedūra
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Due-Diligence patikrinimai didelės rizikos rinkose arba didelės rizikos verslo partnerių atžvilgiu:
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JTI Due-Diligence
Atlikimo Procedūra
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Due-Diligence patikrinimaimažos rizikos rinkose:

Didelės rizikos rinkose arba didelės rizikos verslo partnerių Due-Diligence patikrinimai taip pat
apima informacijos paieškas apie verslo partnerio asocijuotus asmenys (savininkai turintys
≥20% įmonės akcijų, direktoriai, įgalioti darbuotojai, galutiniai naudos gavėjai ir pan.).

Mažos rizikos rinkose Due-Diligence patikrinimai atliekami tik verslo partnerio atžvilgiu.
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JTI Due-Diligence Politika
Verslo Partnerių Stebėsena
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Due-Diligence patikrinimas taip pat gali būti atliekamas siekiant įgyvendinti verslo partnerio
sertifikavimo procedūrą, jeigu tokia procedūra numatyta pagal nacionalinius ar tarptautinius
reikalavimus. Visi verslo partneriai, kuriems buvo atliktas BCI patikrinimas, yra automatiškai
įtraukiami į Nuolatinės Stebėsenos procesą.

Visi Due-Diligence patikrinimai yra atliekami Corporate Compliance padalinyje, kuris savo
ruožtu pateikia išsamaus patikrinimo ataskaitą. Jeigu nustatomi arba paaiškėja negatyvaus
pobūdžio duomenys susiję su verslo partnerio ar jo asocijuotų asmenų veiklos teisėtumu ar
sąžiningumu, Evaluation Committee vertina gautą informaciją bei priima sprendimą dėl verslo
partnerio tinkamumo tęsti verslo santykius su JTI.

JTI verslo partneris gali būti fizinis arba juridinis asmuo, su kuriuo JTI palaiko verslo santykius.
Tai gali būti klientas (distributorius), žaliavų bei paslaugų tiekėjas, kontraktinis gamintojas,
tabako augintojas (fermeris), tabako žaliavos prekybininkas, bankas ar bendruomenės
investicinis partneris.



Dėkoju už dėmesį


