Очаквания на ADM по отношение на доставчиците
ADM осъзнава, че добрите взаимоотношения с доставчиците са от изключително значение за нашия успех и се стреми да
насърчава взаимоизгодни делови взаимоотношения, основани на най-високите стандарти на етично поведение. Ние
избираме внимателно доставчиците си, за да гарантираме, че те споделят нашия ангажимент за почтеност. От доставчиците
на ADM се очаква да извършват по всяко време деловата си дейност по честен и етичен начин, в съответствие с всички
приложими закони и нормативни разпоредби. Освен това, от доставчиците се очаква да разбират и да се подчинят на
следните принципи.

 Подкупи – ADM забранява каквато и да е форма на корупция и очаква същото от своите доставчици. Това означава, че
доставчиците не трябва да предлагат или приемат подкупи, плащания на процент или други неетични плащания, когато
контактуват със държавни служители или други фирми. Доставчиците трябва винаги да спазват Закона на САЩ за
чуждестранни корупционни практики, както и всички местни антикорупционни закони, забраняващи подкупите в търговската
и държавната сфера. ADM изисква от доставчиците да участват старателно в процеса на преглед, преди да влязат във
взаимоотношения с държавни служители от името на компанията.

 Бизнес и финансови отчети – Ние очакваме от доставчиците да поддържат точни счетоводни книги, записи и сметки,
свързани с техния бизнес с ADM. Доставчиците трябва да поддържат счетоводни записи за всички плащания (включително
подаръци, храна, развлечения, или всичко останало, което има стойност), направени от името на ADM или от фондове,
предоставени от ADM. При поискване доставчиците трябва да предоставят копие от тези счетоводни записи на ADM. Може
да се наложи доставчиците да съхраняват някои документи, свързани с безопасността на храните и с проследимостта на
продуктите (съпоставяне на произхода).

 Бизнес подаръци, храна и развлечение – Доставчиците трябва да избягват да предлагат на служителите на ADM
пътувания, храна или скъпи подаръци. Допустимо е да се предлага обикновена храна по време на бизнес срещи или малки
знаци на благодарност с номинална стойност. Подаръци, свързани с пари в брой или еквивалентни на тях, като подаръчни
карти с парична стойност са забранени.

 Конфликти на интереси – Служителите на ADM не трябва да имат по отношение на доставчиците никакъв финансов
интерес или уговорки, свързани с наемане на работа, които могат да представляват или да изглежда, че представляват
конфликт, като служителите са задължени да действат в най-добрия интерес на ADM. Ако служител на доставчика има
семейни връзки (съпруга, дете, родител, брат или сестра, баба или дядо, свекър или свекърва, зет или снаха, внук, местен
партньор) със служител на ADM, или други връзки със служител на ADM които могат да представляват конфликт на
интереси, доставчикът трябва да разкрие този факт пред ADM или да се убеди, че служителят на ADM го е направил.
Приятелствата между доставчиците и служителите на ADM са неизбежни и допустими, но не трябва да се използват за
оказване на влияние върху деловите решения.

 Човешки права и отговорност към околната среда – Ние очакваме, че доставчиците ще уважават свободата на
участието в профсъюзи и колективните трудови договори, ще поддържат социо-културното многообразие и и равните
възможности на работното място, както и че ще насърчат здравословната и безопасна работна среда за всички участници.
Доставчиците трябва също да се придържат към законите, свързани с работното време, надниците, трафика на хора, както и
с недопускането на труд на непълнолетни лица и принудителен труд. От доставчиците се очаква да извършват деловата си
дейност в съответствие с ангажиментите, поети от ADM по отношение на околната среда.

 Защита на информацията – От доставчиците се очаква да съхраняват по защитен начин и да осигуряват
конфиденциалност на информацията на ADM, получена като част от деловите отношения с нея. Освен това доставчиците не
трябва да споделят с никого в ADM, информация, свързана с други компании, ако доставчикът има договорно или правно
задължение да не споделя тази информация.

 Безопасност и качество на продуктите – Ние очакваме от доставчиците предоставяне на продукти и услуги, които са
безопасни, подходящи за задоволяване на договорените и представени технически характеристики, и отговарящи на всички
приложими закони и разпоредби.

 Търговски санкции – ADM очаква от своите доставчици да спазват законите и разпоредбите, свързани с търговските
санкции на държавите, в които извършват делова дейност. Във връзка със съвместната им делова дейност с ADM,
доставчиците трябва да се въздържат от участие в транзакции страни или държави, които са обект на санкции (освен ако
Правният отдел на ADM не е разрешил нещо друго), или да използват друга страна за извършване на дейности, които не
могат законно да се извършат директно поради забрана, наложена от търговски санкции.

 Съобщаване за възможни нередности – Доставчиците могат да отправят въпросите си или да съобщят за проблеми на
ADM по пощата: P.O. Box 1470, Decatur, IL, USA 62525; по имейл: compliance@adm.com; по телефона: +1-800-637-5843, вътр.
4929; или онлайн: www.theadmwayhelpline.com. Съобщенията могат да бъдат анонимни, ако това е позволено от закона.

