Als medewerker van de onderneming of een van haar dochterondernemingen of filialen,
wordt van u geëist dat u bij het werk te allen tijde EERLIJK, ETHISCH en met INTEGRITEIT
handelt. Hieronder volgen de minimumeisen:

Naleving van de wet:
Het is het beleid van de onderneming om zaken te doen met inachtneming van alle toepasselijke wetten. Van u wordt geëist dat u de wetten en
voorschriften die betrekking hebben op uw werk kent en naleeft.
Belangenverstrengeling:
Ieder belang dat u verhindert objectief en effectief te werken, moet worden vermeden. U mag geen zaken doen op een manier die u
persoonlijk of een familielid voordeel geeft, tenzij uw manager dit heeft goedgekeurd.
Geschenken en entertainment:
U mag geen kostbare of anderszins ongepaste geschenken en entertainment geven of ontvangen in verband met uw werk. U mag af en toe
uitnodigingen geven en ontvangen, mits er een zakelijk doel mee wordt gediend, en het een redelijk bedrag betreft in een passende omgeving.
Arbeidsvoorwaarden:
U dient uw collega's te respecteren en hen te behandelen zoals u verwacht behandeld te worden. Discriminatie en treiteren worden niet
getolereerd. Ook intimiderend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag worden niet getolereerd. Het bezit, gebruik en de verkoop van
drugs of alcohol op het werk is verboden. U hebt recht op een veilige werkomgeving en u dient elke omstandigheid te melden die uw
veiligheid of die van een collega in gevaar brengt.
Eerlijke concurrentie:
U dient de toepasselijke antitrust- en andere mededingingswetten te kennen en na te leven. Prijsafspraken, manipulatie van offertes, toewijzen
van markten en ander concurrentiebeperktend gedrag zijn niet toegestaan. Er wordt van u verwacht dat u krachtig maar eerlijk op de markt
concurreert.
Bedrijfsmiddelen:
Alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van elektronische apparatuur en bestanden, dienen beschermd en voor bedrijfsdoeleinden gebruikt te worden.
Smeergeld:
U mag geen smeergeld of andere gunsten aanbieden in ruil voor voorkeurbehandeling van de onderneming. Aan ambtenaren en privéklanten
mogen geen extravagante geschenken, entertainment, niet-verdiende korting of krediet worden aangeboden in ruil voor zakendoen met onze
onderneming. Doe geen zaken met personen waarvan men weet of vermoedt dat ze zich bezighouden met illegale zaken. Zakelijke transacties
waarmee aanzienlijke hoeveelheden kasgeld zijn gemoeid, zijn verboden.
Vertrouwelijkheid:
U mag vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van de onderneming niet aan derden onthullen, tenzij deze onthulling legitieme zakelijke
doeleinden heeft en er vooraf een geheimhoudingsovereenkomst door de ontvangende partij is aangegaan. Als u twijfelt of informatie
vertrouwelijk of bedrijfseigen is, raadpleeg dan uw leidinggevende of het management alvorens deze te onthullen.
Milieu:
De onderneming zet zich ervoor in om alle toepasselijke wetten en voorschriften betreffende milieubescherming na te leven. Er wordt van u
verwacht dat u dit ook doet en dat u iedere omstandigheid meldt die hiermee in strijd is of tot een overtreding kan leiden.
Boekhouding:
Financiële rapporten dienen nauwkeurig, volledig en tijdig te zijn en de positie van de onderneming weer te geven.
Melden van overtredingen:
U wordt aangemoedigd om elke vermoede overtreding van elk van de bovenstaande punten van de gedragscode te melden. Meldingen
kunnen worden gedaan aan het management, uw leidinggevende, de personeelsafdeling, de juridisch adviseur, de Chief Financial Officer
of de auditcommissie van AMSTED, of de the Corporate Compliance Officer, hetzij telefonisch 0800-7-3607, of via e-mail,
Helpline@amsted.com. Aan wie of hoe u meldingen doet hangt af van de omstandigheden en hoe vertrouwd u zich voelt. Represailles
tegen iemand die te goeder trouw een melding doet, zijn niet geoorloofd.
Het is het beleid van de onderneming om zaken te doen met inachtneming van alle toepasselijke wetten. Van u wordt geëist dat u de
wetten en voorschriften die betrekking hebben op uw werk kent en naleeft.
U.S. en Canada ................. 877-4Amsted (877-426-7833)
Australië ............................ 1-800-01-6885
België ................................ 0800-7-3607
China ................................. 10-800-711-0835, 10-800-110-0779
Frankrijk ............................ 0800-90-8988
Duitsland ........................... 0800-186-0593

Italië .................................. 800-787288
Mexico ............................... 001-888-708-0793
Rusland .............................. 866-490-3244
Zuid-Afrika ........................ 0800-997-354
Spanje ................................ 900-99-1072
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