Verwachtingen van ADM-leveranciers
ADM beseft dat gezonde betrekkingen met leveranciers belangrijk zijn voor ons succes en streeft naar de bevordering van zakelijke
betrekkingen die wederzijds voordeel bieden en die zijn gebaseerd op de hoogste normen voor ethisch gedrag. Wij kiezen onze
leveranciers zorgvuldig om er voor te zorgen dat ze zich net als wij inzetten voor integriteit. Van leveranciers van ADM wordt
verwacht dat ze altijd eerlijk en ethisch zakendoen en alle geldende wetten en voorschriften naleven. Bovendien wordt er van
leveranciers verwacht dat ze de volgende beginselen begrijpen en zich hieraan houden.

 Omkoping - ADM verbiedt elke vorm van corruptie en verwacht hetzelfde van haar leveranciers. Dit betekent dat
leveranciers geen steekpenningen, smeergeld of ongepaste betalingen mogen aanbieden of accepteren, wanneer ze
zakendoen met een overheidsfunctionaris of met een ander bedrijf. Leveranciers moeten altijd voldoen aan de
Amerikaanse Wet Op Buitenlandse Corruptiepraktijken en aan alle plaatselijke anticorruptiewetten die commerciële
omkoping en omkoping van de overheid verbieden. ADM vereist van leveranciers dat ze haar due diligencebeoordelingsproces doorlopen, voordat ze namens het bedrijf contact opnemen met een overheidsfunctionaris.

 Zakelijke en financiële administratie – Wij verwachten dat leveranciers een nauwkeurige boekhouding en
administratie bijhouden over de zaken die ze met ADM doen. Leveranciers moeten een boekhouding bijhouden van
alle betalingen (inclusief eventuele schenkingen, maaltijden, entertainment of iets anders van waarde) die namens
ADM worden gedaan of worden betaald met geld dat van ADM afkomstig is. Leveranciers moeten op verzoek een
kopie van deze boekhouding aan ADM overleggen. Leveranciers moeten ook bepaalde documentatie bewaren die te
maken heeft met voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten (origin mapping).

 Zakelijke schenkingen, maaltijden en entertainment – Leveranciers moeten vermijden dat ze ADM-medewerkers
reizen, regelmatig maaltijden of dure geschenken aanbieden. Normale zakenmaaltijden en kleine gebaren van
waardering van nominale waarde zijn aanvaardbaar. Schenkingen van geld of een equivalent daarvan, zoals
cadeaubonnen, zijn verboden.

 Belangenverstrengeling – ADM-medewerkers mogen geen financiële belangen of arbeidsbetrekking met een
leverancier hebben die in strijd kan zijn of lijkt te zijn met de verplichting van de medewerker om in het beste belang
van ADM te handelen. Indien een medewerker van een leverancier een familieband heeft (echtgenoot, kind, ouder,
broer of zus, grootouder, schoonmoeder of schoonvader, schoonzus of zwager, kleinkind, partner) met een ADMmedewerker, of, indien de leverancier een betrekking heeft met een ADM-medewerker wat tot een belangenconflict
kan leiden, moet de leverancier dit feit aan ADM melden of er voor zorgen dat de ADM-medewerker dit doet.
Vriendschappen tussen leveranciers en ADM-medewerkers zijn onvermijdbaar en acceptabel, maar mogen niet
worden gebruikt om zakelijke beslissingen te beïnvloeden.

 Mensenrechten en milieubeheer - We verwachten van leveranciers dat ze de vrijheid van vereniging en collectieve
arbeidsonderhandelingen respecteren ter ondersteuning van diversiteit en gelijke kansen op het werk en voor de
gezondheid en veiligheid van alle partijen. Leveranciers moeten zich tevens aan de wetten houden die gelden voor
werktijden, salaris, mensensmokkel en het voorkomen van kinderarbeid en dwangarbeid. Van leveranciers wordt
verwacht dat ze zakendoen op een wijze die overeenstemt met de inzet van ADM voor het milieu.

 Bescherming van gegevens – Van leveranciers wordt verwacht dat ze vertrouwelijke ADM-gegevens die uit de
zakelijke betrekking zijn verkregen, beveiligen en veilig bewaren. Leveranciers mogen ook geen gegevens aan
iemand bij ADM doorgeven die te maken hebben met een ander bedrijf, wanneer de leverancier een contract of
wettelijke verplichting heeft om deze informatie niet uit te wisselen.

 Productveiligheid en kwaliteit – We verwachten dat onze leveranciers producten en diensten leveren die veilig zijn,
voldoen aan afgesproken en opgegeven specificaties, en aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

 Handelssancties - ADM verwacht van haar leveranciers dat ze toepasselijke wetten en voorschriften voor
handelssancties naleven van alle landen waarin ze zaken doen. In verband met de zaken die ze met ADM doen,
mogen leveranciers geen zaken doen met een partij of land waarvoor een sanctie geldt (tenzij dit door de Juridische
afdeling van ADM is goedgekeurd), of een andere partij gebruiken om een activiteit uit te voeren die vanwege
handelssancties niet direct wettig kan worden uitgevoerd.

 Melden van mogelijk wangedrag – Leveranciers kunnen aan ADM vragen stellen of bezorgdheden melden via
reguliere post: P.O. Box 1470, Decatur, IL, VS 62525; e-mail: compliance@adm.com; telefoon: +1-800-637-5843 tst.
4929; of online: www.theadmwayhelpline.com. Waar wettelijk toegestaan, kunnen meldingen anoniem worden
gedaan.



