ADM Supplier Expectations
Spoločnosť ADM uznáva, že zdravé vzťahy s dodávateľmi sú rozhodujúce pre náš úspech, a snaží sa presadzovať
vzájomne výhodný vzťah založený na najvyšších normách etického správania. Pozorne si vyberáme dodávateľov tak,
aby zdieľali náš záväzok konať poctivo. Od dodávateľov spoločnosti ADM očakávame, že budú vždy obchodovať
čestne, eticky a v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. Okrem toho od dodávateľov očakávame, že
budú chápať a dodržiavať tieto zásady.

 Úplatkárstvo – ADM zakazuje všetky formy korupcie a to isté očakáva aj od svojich dodávateľov. To znamená, že pri
obchodovaní s vládnym činiteľom ani žiadnym iným subjektom dodávatelia nesmú ponúknuť ani prijať žiadne úplatky,
provízie ani iné neetické platby. Dodávatelia musia vždy dodržiavať americký zákon o korupčných praktikách v zahraničí
(FCPA) aj všetky miestne protikorupčné zákony zakazujúce komerčné a vládne úplatkárstvo. ADM vyžaduje, aby dodávatelia
pred kontaktom s vládnym činiteľom v mene spoločnosti podstúpili proces hĺbkovej analýzy.

 Obchodné a finančné záznamy – Od dodávateľov očakávame, že budú udržiavať prsné finančné knihy, záznamy a účty
spojené s obchodmi so spoločnosťou ADM. Dodávatelia musia viesť účtovníctvo o všetkých platbách (vrátane darov,
obchodných obedov, zábavy, pohostenia a čohokoľvek iného hodnotného) uhradených v mene ADM alebo z prostriedkov
poskytnutých spoločnosťou ADM. Dodávatelia musia na požiadanie predložiť kópiu tohto účtovníctva spoločnosti ADM. Od
dodávateľov sa tiež môže vyžadovať, aby uchovávali určitú dokumentáciu týkajúcu sa bezpečnosti potravín a sledovateľnosti
výrobkov (mapovania pôvodu).

 Obchodné dary, pracovné obedy/večere a zábava – Dodávatelia by zamestnancom ADM nemali ponúkať cestovanie,
časté pohostenie ani drahé dary. Bežné pracovné obedy/večere a malé prejavy vďačnosti symbolickej hodnoty sú prijateľné.
Dary v podobe hotovosti alebo ekvivalentov hotovosti, ako sú darčekové poukážky, sú zakázané.

 Konflikty záujmov – Zamestnanci ADM by nemali mať žiadny finančný záujem ani zamestnaneckú dohodu s dodávateľom,
ktoré by mohli byť v rozpore alebo v zdanlivom rozpore so zamestnancovou povinnosťou konať v najlepšom záujme
spoločnosti ADM. Ak má dodávateľov zamestnanec rodinný vzťah (manžel/ka, dieťa, rodič, súrodenec, starý rodič, svokor
alebo svokra, švagor alebo švagriná, vnuk alebo vnučka, životný partner) so zamestnancom ADM alebo ak má dodávateľ so
zamestnancom ADM akýkoľvek iný vzťah, ktorý by mohol predstavovať konflikt záujmov, dodávateľ by mal o tejto skutočnosti
informovať ADM alebo sa postarať, aby tak urobil zamestnanec ADM. Priateľstvá medzi dodávateľmi a zamestnancami ADM
sú nevyhnutné a prijateľné, ale nemali by sa využívať na ovplyvňovanie obchodných rozhodnutí.

 Ľudské práva a zodpovednosť za životné prostredie – Od dodávateľov očakávame, že budú rešpektovať slobodu
združovania a kolektívneho vyjednávania, že budú podporovať rôznorodosť a rovnosť príležitostí na pracovisku a že budú
presadzovať bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých zúčastnených. Dodávatelia musia zároveň dodržiavať zákony týkajúce
sa pracovného času, mzdy, obchodu s ľuďmi a prevencie detskej práce a nútenej práce. Od dodávateľov očakávame, že
budú podnikať v súlade so záväzkom ADM chrániť životné prostredie.

 Ochrana informácií – Očakávame, že dodávatelia budú chrániť dôverné informácie ADM, ktoré získajú v rámci obchodného
vzťahu. Podobne by sa dodávatelia nemali s nikým deliť o informácie ADM týkajúce sa akejkoľvek inej firmy, pokiaľ je
dodávateľ zmluvne alebo zo zákona povinný nešíriť tieto informácie.

 Bezpečnosť a kvalita výrobkov – Od našich dodávateľov očakávame, že budú poskytovať výrobky a služby, ktoré sú
bezpečné, vhodne spĺňajú dohodnuté a uvedené technické údaje a sú v súlade so všetkými platnými zákonmi
a nariadeniami.

 Obchodné sankcie – ADM od svojich dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať všetky zákony a nariadenia o obchodných
sankciách platné v krajinách, kde pôsobí. V súvislosti s obchodmi, ktoré dodávateľ robí so spoločnosťou ADM, sa dodávatelia
musia zdržať účasti na akejkoľvek transakcii s postihnutou stranou alebo krajinou (s výnimkou inak schválených právnym
oddelením ADM) a nesmú ani použiť inú stranu na výkon akejkoľvek aktivity, ktorú v dôsledku obchodných sankcií nie je
možné legálne vykonať priamo.

 Ohlasovanie potenciálneho porušenia pravidiel – Dodávatelia môžu na kladenie otázok alebo ohlasovanie obáv
adresovaných spoločnosti ADM použiť poštu: P.O. Box 1470, Decatur, IL, USA 62525; e-mail: compliance@adm.com;
telefón: +1 8006375843 kl. 4929; alebo internetovú stránku: www.theadmwayhelpline.com. V krajinách, kde to umožňuje
zákon, je možné podať hlásenie anonymne.

