Очікування щодо постачальників АДМ
Компанія АДМ розуміє, що здорові відносини з постачальниками мають вирішальне значення для нашого
успіху та намагається культивувати взаємовигідні ділові відносини, засновані на найвищих стандартах ділової
етики. Ми ретельно відбираємо наших постачальників, щоб переконатися, що вони поділяють нашу
прихильність до забезпечення чесності. Компанія АДМ очікує, що її постачальники завжди будуть вести бізнес
чесно, етично та згідно з усіма відповідними законами та правилами. Крім того, постачальники повинні
приймати й дотримуватися таких принципів.
 Хабарництво. Компанія АДМ забороняє всі види корупції та чекає тогож від своїх постачальників. Це означає, що
постачальники не повинні пропонувати або приймати будь-які хабарі, відкати чи інші неетичні платежі під час роботи з
державними чиновниками чи з будь-якою іншою комерційною компанією. Постачальники повинні завжди
дотримуватися Закону США про корупцію за кордоном, а також всіх місцевих законів з боротьби з корупцією, що
забороняють хабарництво в комерційних і державних структурах. АДМ вимагає, щоб постачальники пройшли
комплексну перевірку перед взаємодією з державними чиновниками від імені компанії.

 Ділова і фінансова звітність. Ми очікуємо, що постачальники будуть точно вести бухгалтерські книги, записи та
рахунки, пов'язані з їхнім бізнесом з компанією АДМ. Постачальники повинні вести облік всіх платежів (зокрема за
подарунки, обіди, представницькі витрати або щось інше, що має цінність), зроблених від імені АДМ або з коштів, які
надала компанія АДМ. Постачальники повинні надавати АДМ копії цього обліку за запитом. Від постачальників також
може знадобитися зберігати певну документацію, пов'язану з безпекою харчових продуктів і простежуванням продукції
(відображення походження).

 Ділові подарунки, обіди та представницькі витрати. Постачальники не повинні пропонувати співробітникам АДМ
подорожі, часто запрошувати на обіди та робити дорогі подарунки. Прийнятними є звичайні ділові обіди та невеликі
знаки уваги номінальної вартості. Подарунки у вигляді готівкових коштів або їхні еквіваленти, такі як передплачені
подарункові карти заборонені.

 Конфлікт інтересів. У співробітників АДМ не повинно бути фінансової зацікавленості або домовленості про
працевлаштування з постачальником, щоб не виник конфлікт інтересів і щоб не склалося враження про існування
такого конфлікту, який міг би перешкодити співробітнику діяти в інтересах АДМ. Якщо співробітник постачальника має
родинні зв'язки зі співробітником АДМ (чоловік чи жінка, діти, батьки, брат чи сестра, дідусь чи бабуся, батьки чоловіка
або дружини, брат або сестра чоловіка або дружини, онуки, співмешканці) або у постачальника є будь-які інші стосунки
зі співробітником АДМ, які могли б викликати конфлікт інтересів, постачальник повинен повідомити про це АДМ або
простежити за тим, щоб це зробив співробітник АДМ. Дружба між постачальниками і співробітниками АДМ неминуча й
прийнятна, але не повинна бути використана для впливу на прийняття ділових рішень.

 Права людини та екологічна відповідальність. Ми очікуємо, що постачальники поважатимуть свободу
об'єднуватися в профспілки та ведення переговорів про укладення колективних договорів, підтримувати розмаїття та
рівні можливості на робочому місці, а також сприяти здоров'ю та безпеці всіх сторін. Крім того, постачальники повинні
дотримуватися законів щодо тривалості робочого часу, заробітної плати, торгівлі людьми та недопущення дитячої та
примусової праці. Постачальники повинні вести бізнес відповідно до зобов'язань АДМ щодо навколишнього
природного середовища.

 Захист інформації. Постачальники повинні захищати та забезпечувати безпеку конфіденційної інформації АДМ, яку
вони отримують під час ділових відносин. Аналогічним чином, постачальники не повинні ділитися з будь-яким
співробітником компанії АДМ інформацією, пов'язаною з будь-якою іншою компанією, якщо юридично або згідно з
контрактом постачальник зобов'язаний не передавати цю інформацію.

 Безпека і якість продукції. Ми очікуємо, що наші постачальники постачатимуть продукти та послуги, які є
безпечними, відповідають узгодженим і зазначеним характеристикам і всім відповідним законам і правилам.

 Торговельні санкції. АДМ очікує, що її постачальники будуть дотримуватися відповідних законів і правил про
торговельні санкції тих країн, де вони ведуть свою діяльність. Під час ведення бізнесу з компанією АДМ постачальники
повинні утримуватися від будь-яких угод зі сторонами або країнами, стосовно яких існують санкції (якщо тільки інше не
дозволено юридичним відділом АДМ), та утримуватися від використання інших сторін для здійснення будь-якої
діяльності, яку не можна виконати безпосередньо законним способом через торгові санкції.

 Інформування про потенційні порушення. Постачальники можуть ставити питання або повідомляти АДМ про свою
стурбованість поштою: P.O. Box 1470, Decatur, IL, USA 62525; електронною поштою: compliance@adm.com;
телефоном: +1-800-637-5843 додатковий 4929 або через Інтернет: www.theadmwayhelpline.com. Повідомлення можна
зробити анонімно, якщо це дозволено законом.

