Aşteptări din partea furnizorilor ADM
ADM recunoaşte faptul că relaţiile solide cu furnizorii sunt esenţiale pentru succesul său şi depune eforturi pentru a
promova o relaţie de afaceri cu beneficii reciproce, bazată pe cele mai înalte standarde de conduită etică. Ne alegem
atent furnizorii pentru ne asigura că aceştia împărtăşesc angajamentul nostru faţă de integritate. Se aşteaptă din partea
furnizorilor ADM o conduită comercială în permanenţă corectă, echitabilă şi conformă cu toate legile şi regulamentele
aplicabile. În plus, furnizorii au obligaţia să înţeleagă şi să respecte următoarele principii:

 Mită – ADM interzice orice formă de corupţie şi are aceleaşi aşteptări din partea furnizorilor săi. Aceasta înseamnă că
furnizorii nu trebuie să ofere sau să accepte mită, comisioane clandestine sau alte plăţi lipsite de etică în relaţiile cu oficiali
guvernamentali sau în orice alte contexte de afaceri. Furnizorii trebuie să respecte în permanenţă Legea S.U.A. privind
practicile de corupţie în străinătate, precum şi toate legile locale cu privire la anticorupţie care interzic mita comercială şi
guvernamentală. ADM solicită furnizorilor să participe în procesul său de investigare prealabilă înainte de a interacţiona cu un
oficial guvernamental în numele societăţii.

 Evidenţe comerciale şi financiare – Ne aşteptăm ca furnizorii să păstreze registre, evidenţe şi conturi financiare corecte
aferente tranzacţiilor comerciale încheiate cu ADM. Furnizorii trebuie să păstreze evidenţa tuturor plăţilor (incluzând orice
cadouri, mese, activităţi de divertisment sau orice alte obiecte de valoare) oferite în numele ADM sau din fonduri asigurate de
ADM. Furnizorii trebuie să transmită companiei ADM, la cerere, o copie a acestei evidenţe. De asemenea, se poate solicita
furnizorilor să păstreze anumite documente privind siguranţa alimentelor şi trasabilitatea produselor (cartografierea originii).

 Cadouri, mese şi divertisment de afaceri – Furnizorii trebuie să evite oferirea de deplasări, mese frecvente sau cadouri
scumpe angajaţilor ADM. Mesele obişnuite de afaceri şi gesturile simbolice de apreciere cu valoare nominală sunt acceptate.
Cadourile în numerar sau echivalente de numerar, precum cardurile cadou, sunt interzise.

 Conflicte de interese – Între angajaţii ADM şi furnizori nu trebuie să existe interese financiare sau convenţii de angajare,
care ar putea crea un conflict, sau impresia de conflict cu obligaţia angajatului de a acţiona în interesele ADM. Dacă un
angajat al unui furnizor este rudă (soţ/soţie, copil, părinte, frate/soră, bunic/bunică, soacră sau socru, cumnată sau cumnat,
nepot/nepoată, concubin/concubină) a unui angajat ADM, sau dacă furnizorul se află cu un angajat ADM în orice altă relaţie
care poate reprezenta un conflict de interese, furnizorul are obligaţia de a informa ADM în acest sens sau de a se asigura că
angajatul ADM comunică societăţii acest aspect. Relaţiile de prietenie între furnizori şi angajaţii ADM sunt inevitabile şi
acceptate, însă se va evita folosirea lor pentru a influenţa decizii în afaceri.

 Drepturile omului şi responsabilitatea cu privire la mediu – Ne aşteptăm ca furnizorii să respecte libertatea de asociere şi
de negociere colectivă, să susţină diversitatea şi egalitatea şanselor la locul de muncă şi să promoveze sănătatea şi
siguranţa tuturor părţilor. De asemenea, furnizorii trebuie să se supună legilor referitoare la orele de program, salarii, traficul
de fiinţe umane şi combaterea exploatării economice a copiilor şi a muncii forţate. Furnizorii au obligaţia de a adopta o
conduită de afaceri aliniată la angajamentul ADM de protejare a mediului.

 Protecţia informaţiilor – Se aşteaptă ca furnizorii să securizeze şi să protejeze informaţiile confidenţiale referitoare la ADM,
obţinute în cadrul relaţiilor de afaceri. În mod similar, furnizorii nu trebuie să distribuie niciunui angajat ADM informaţii despre
o altă companie dacă respectivul furnizor se află sub obligaţia contractuală sau legală de a nu divulga astfel de informaţii.

 Siguranţa şi calitatea produselor – Ne aşteptăm ca furnizorii noştri să ofere produse şi să presteze servicii care sunt sigure
şi adecvate în ce priveşte conformitatea cu specificaţiile convenite şi declarate, precum şi cu legile şi regulamentele
aplicabile.

 Sancţiuni comerciale – ADM se aşteaptă ca furnizorii săi să respecte legile şi regulamentele aplicabile privind sancţiunile
comerciale, în vigoare în țările unde îşi desfăşoară activitatea economică. Cu referire la activităţile economice realizate cu
ADM, furnizorii trebuie să evite efectuarea oricăror tranzacţii cu o parte sau o ţară sancţionată (cu excepția cazului în care
operaţiunile sunt autorizate de Departamentul juridic al ADM), precum şi desfăşurarea prin intermediul altei părţi a oricăror
activităţi care nu pot fi realizate legal în mod direct din cauza interdicţiilor dictate de sancţiuni comerciale.

 Raportarea cazurilor posibile de conduită inadecvată – Furnizorii pot adresa întrebări sau pot raporta motive de
îngrijorare companiei ADM prin poştă: P.O. Box 1470, Decatur, IL, SUA 62525; prin e-mail: compliance@adm.com; telefonic:
+1-800-637-5843 int. 4929; sau online: www.theadmwayhelpline.com. Rapoartele pot fi transmise anonim în măsura în care
acest lucru este permis prin lege.

