Očekávání ADM vůči dodavatelům
Společnost ADM si uvědomuje, že zdravé vztahy s dodavateli jsou zásadní pro náš úspěch, a usiluje o prosazování
vzájemně prospěšných obchodních vztahů založených na nejvyšších standardech etického chování. Vybíráme si své
dodavatele pečlivě, abychom zajistili, že sdílejí náš závazek k integritě. Od dodavatelů společnosti ADM se očekává,
že budou vždy obchodovat férově, eticky a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Kromě toho očekáváme,
že budou dodavatelé rozumět následujícím principům a dodržovat je.

 Uplácení – Společnost ADM zakazuje jakoukoli formu korupce a očekává totéž od svých dodavatelů. To znamená, že
dodavatelé nesmí při jednání s vládními úředníky nebo jinými podniky nabízet ani přijímat žádné úplatky, provize nebo
jiné neetické platby. Dodavatelé musí vždy dodržovat Americký protikorupční zákon FCPA (U.S. Foreign Corrupt
Practices Act) a také všechny místní protikorupční zákony zakazující komerční a vládní úplatky. Společnost ADM
vyžaduje, aby se dodavatelé před jednáním s vládními úředníky jménem společnosti zúčastnili procesu hloubkové
kontroly.

 Obchodní a finanční záznamy – Od dodavatelů očekáváme, že povedou přesné účetní knihy, záznamy a účty
související s jejich podnikáním s ADM. Dodavatelé musí vést účetní záznamy o všech platbách (včetně darů, stravy,
zábavy nebo čehokoli hodnotného) učiněných jménem ADM nebo z finančních prostředků poskytnutých společností
ADM. Dodavatelé musí na žádost ADM poskytnout kopii těchto účetních záznamů. Po dodavatelích můžeme také
vyžadovat uchovávání určité dokumentace spojené s bezpečností potravin a vysledovatelností výrobků (mapování
původu).

 Obchodní dary, jídla a zábava – Dodavatelé by zaměstnancům ADM neměli nabízet cestování, častá jídla nebo
drahé dary. Běžná obchodní jídla a malé symbolické výrazy přízně v nominální hodnotě jsou přijatelné. Dary v
hotovosti nebo v jejím ekvivalentu, jako například hotovostní dárkové karty, jsou zakázané.

 Konflikty zájmu – Zaměstnanci ADM nesmí mít u dodavatele žádný finanční zájem nebo dohodu o zaměstnání, která
by byla v konfliktu nebo by se zdála být v konfliktu s povinnostmi daného zaměstnance jednat v nejlepším zájmu ADM.
Pokud je zaměstnanec dodavatele v rodinném vztahu (manžel/ka, dítě, rodič, sourozenec, prarodič, tchán nebo
tchýně, švagr nebo švagrová, vnuk/vnučka, partner/ka žijící ve stejné domácnosti) se zaměstnancem ADM nebo
pokud má dodavatel se zaměstnancem ADM jakýkoli jiný vztah, který by mohl představovat konflikt zájmu, musí
dodavatel sdělit tento fakt společnosti ADM nebo zajistit, že tak učiní zaměstnanec ADM. Přátelské vztahy mezi
dodavateli a zaměstnanci ADM jsou nevyhnutelné a přijatelné, ale nelze je využívat k ovlivňování obchodních
rozhodnutí.

 Lidská práva a zodpovědnost vůči životnímu prostředí – Očekáváme od našich dodavatelů, že budou respektovat
svobodu shromažďování a kolektivního vyjednávání, že budou podporovat diverzitu a rovné příležitosti na pracovišti a
prosazovat zdraví a bezpečnost všech zúčastněných. Dodavatelé také musí dodržovat zákony spojené s pracovní
dobou, mzdou, obchodováním s lidmi a prevencí dětské a nucené práce. Od dodavatelů očekáváme, že budou
obchodovat v souladu se závazkem společnosti ADM vůči životnímu prostředí.

 Ochrana informací – Dodavatelé ADM musí zabezpečit a chránit důvěrné informace ADM, které získají v rámci
obchodního vztahu. Dodavatelé také nesmí s nikým z ADM sdílet informace související s jinou společností, pokud je
dodavatel smluvně nebo právně vázán tyto informace nesdílet.

 Bezpečnost a kvalita výrobků – Očekáváme, že budou naši dodavatelé poskytovat výrobky a služby, které jsou
bezpečné, vhodné ve smyslu dohodnutých a předložených specifikací a v souladu se všemi platnými zákony a
předpisy.

 Obchodní sankce – Společnost ADM očekává, že budou dodavatelé dodržovat platné zákony a předpisy o
obchodních sankcích zemí, kde obchoduje. V souvislosti s obchodováním s ADM se dodavatelé nesmí podílet na
žádné transakci s bojkotovanou stranou nebo zemí (pokud jim právní oddělení ADM neposkytne povolení) a nesmí
použít jinou stranu k provedení aktivity, kterou nelze zákonně provést přímo kvůli zákazu na základě obchodních
sankcí.

 Hlášení možného pochybení – Dodavatelé mohou zasílat otázky nebo nahlásit své obavy ADM poštou: P.O. Box
1470, Decatur, IL, USA 62525; e-mailem: compliance@adm.com; telefonicky: +1-800-637-5843 klapka 4929 nebo
online: www.theadmwayhelpline.com. Pokud to umožňuje zákon, je možné hlášení podat anonymně.

