Oczekiwania ADM wobec dostawców
ADM uznaje, że zdrowe relacje z dostawcami są niezwykle istotne dla odniesienia sukcesu i stara się wspierać
wzajemnie korzystne relacje biznesowe w oparciu o najwyższe normy etycznego postępowania. Starannie wybieramy
naszych dostawców, aby na pewno podzielali nasze zobowiązanie do rzetelnego postępowania. Od dostawców ADM
oczekuje się stałego prowadzenia działalności w sposób uczciwy, etyczny i zgodny z obowiązującym ustawami i
przepisami. Ponadto oczekuje się od nich zrozumienia i przestrzegania następujących zasad.

• Przekupstwo – ADM zakazuje korupcji w jakiejkolwiek formie i oczekuje tego samego od swoich dostawców. Oznacza to, że
mając do czynienia z urzędnikiem państwowym lub z inną firmą dostawcy nie mogą oferować ani przyjmować żadnych
łapówek bądź, nienależnych lub innych nieetycznych płatności. Dostawcy muszą zawsze postępować zgodnie z
amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych oraz ze wszystkimi lokalnymi ustawami o przeciwdziałaniu
korupcji zakazujących przekupstwa w kontaktach handlowych i z instytucjami państwowymi. ADM wymaga od dostawców
udziału w procesie weryfikacji finansowo-prawnej przed przestąpieniem do współdziałania z urzędnikiem państwowym w
imieniu spółki.

• Dokumentacja firmowa i finansowa – oczekuje się od dostawców prowadzenia dokładnych ksiąg finansowych, ewidencji i
rozliczeń związanych z ich współpracą z ADM. Dostawcy muszą mieć rozliczenia wszystkich płatności (w tym jakichkolwiek
prezentów, posiłków, rozrywek bądź czegokolwiek wartościowego) przekazywanych w imieniu ADM lub ze środków
zapewnionych przez ADM. Na żądanie dostawcy muszą dostarczyć ADM kopię takiego rozliczenia. Dostawcy mogą być
również zobowiązani do zachowania pewnej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem żywności i śledzeniem
pochodzenia produktów.

• Służbowe prezenty, posiłki i rozrywka – dostawcy powinni unikać oferowania pracownikom ADM podróży, częstych

posiłków i drogich prezentów. Dopuszczalne są zwykłe posiłki biznesowe i niewielkie symbole uznania o wartości nominalnej.
Zabronione są dary pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, takie jak bony pieniężne.

• Konflikty interesów – pracownicy ADM nie powinni mieć żadnych udziałów finansowych lub porozumień o pracę z

dostawcą, które mogą być sprzeczne lub stwarzać pozory sprzeczności z obowiązkiem pracownika do działania w
najlepszym interesie ADM. Jeśli pracownik dostawcy ma związek rodzinny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie, teściowie, bratowe bądź szwagrowie/szwagierki, wnukowie, partnerzy życiowi) z pracownikiem ADM bądź jeśli
dostawca ma jakiekolwiek inne relacje z pracownikiem ADM, które mogą stanowić konflikt interesów, dostawca powinien
ujawnić ten fakt ADM lub zadbać, aby uczynił to pracownik ADM. Przyjaźnie między dostawcami i pracownikami ADM są
nieuniknione i akceptowalne, ale nie powinny być wykorzystywane do wpływania na decyzje biznesowe.

• Prawa człowieka i odpowiedzialność środowiskowa – oczekuje się od dostawców poszanowania wolności zrzeszania się
i sporów zbiorowych, wspierania różnorodności i równości szans w miejscu pracy oraz do promowania zdrowia i
bezpieczeństwa wszystkich stron. Dostawcy muszą się również stosować do przepisów dotyczących czasu pracy,
wynagrodzeń, handlu ludźmi i zapobiegania pracy dzieci oraz pracy przymusowej. Oczekuje się dostawców prowadzenia
działalności zgodnej ze zobowiązaniem ADM do ochrony środowiska naturalnego.

• Ochrona informacji – oczekuje się od dostawców zabezpieczenia i ochrony poufnych informacji ADM, które uzyskują oni w

ramach relacji biznesowych. Podobnie dostawcy nie powinni dzielić się z nikim w ADM informacjami dotyczącymi innej firmy,
jeśli dostawca jest zobowiązany umownie lub prawnie do nieudzielania takich informacji.

• Bezpieczeństwo i jakość produktów -–oczekuje się od naszych dostawców dostarczania produktów i usług, które są
bezpieczne, spełniają uzgodnione i istniejące specyfikacje oraz zgodne z obowiązującymi ustawami i przepisami.

• Sankcje handlowe – ADM oczekuje od swoich dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i

wykonawczych dotyczących sankcji handlowych krajów, w których ADM prowadzi działalność. W związku z działalnością,
jaką dostawcy prowadzą z ADM, muszą oni powstrzymywać się od prowadzenia interesów ze stronami lub krajami objętymi
sankcjami (z wyjątkiem przypadków zatwierdzonych przez dział prawny ADM) bądź od wykorzystywania innych stron do
prowadzenia działalności, której bezpośrednia realizacja jest niezgodna z prawem z powodu nałożonych sankcji handlowych.

• Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości – dostawcy mogą kierować pytania lub zgłaszać problemy do ADM pocztą na
adres: P.O. Box 1470, Decatur, IL, USA 62525; email: compliance@adm.com; telefonicznie pod numer: +1-800-637-5843
wewn. 4929 lub online: www.theadmwayhelpline.com. Zgłoszenia mogą być anonimowe tam, gdzie zezwala na to prawo.

