Arconic streeft ernaar om duurzame waarde te leveren aan onze klanten, medewerkers,
gemeenschappen en aandeelhouders. Onze leidende waarden, die u kunt vinden op
Arconic.com, zijn:
Handelen met integriteit.
We leiden met respect, eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid.
Beschermen van onze toekomst.
We beschermen en verbeteren de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers,
onze gemeenschappen en het milieu.
Samen sterker groeien.
We cultiveren een inclusieve en diverse cultuur die zich sterk maakt voor gelijkheid.
Verdienen van klantloyaliteit.
We bouwen partnerships met onze klanten door middel van het leveren van de best
mogelijke producten en diensten in de categoriën waarin we actief zijn.
Streven naar operational excellence.
We streven ernaar continue verbeteringen door te voeren, door middel van innovatie,
flexibiliteit, het ontwikkelen van mensen en goede samenwerking.
Waarde creëren.
We zijn succesvol door het genereren en laten groeien van de waarde voor onze
aandeelhouders.
Hoewel we erkennen dat er verschillende juridische en culturele omgevingen zijn waarin onze
Leveranciers actief zijn, verandert ons streven om volgens onze Waarden te leven niet. Voor
meer informatie over de Waarden van Arconic, met inbegrip van onze gedragscode en
programma's voor duurzaamheid, duurzaamheid van leveranciers en ethiek en naleving gaat
u naar www.arconic.com.
We selecteren leveranciers, verkopers, aannemers, consultants, partners en anderen met wie
we zaken doen (gezamenlijk “Leveranciers”) die onze Waarden en de hierin uiteengezette
principes onderschrijven. Deze leveranciersnormen geven onze leveranciers duidelijkheid over
onze verwachtingen, en het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om ervoor te
zorgen dat hun werknemers, vertegenwoordigers, onderleveranciers en onderaannemers
deze Waarden en principes ook begrijpen en naleven.
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•

Onze leveranciers houden zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en
internationale normen die onze Waarden en deze principes belichamen, waaronder:
•

wet- en regelgeving in verband met corruptiebestrijding (zoals de Amerikaanse
Foreign Corrupt Practices Act en de Bribery Act in het Verenigd Koninkrijk). Dit omvat:
o Leveranciers dienen Arconic te voorzien van hun beleid dat omkoping en
corruptie verbiedt, inclusief smeergeld en het witwassen van geld. Als een
leverancier niet over een dergelijk beleid beschikt, zal de leverancier het
anticorruptiebeleid van Arconic naleven zoals gepubliceerd op
http://www.arconic.com/global/en/investors/anti-corruption-policy.asp.
o Zich niet bezighouden met het beloven, aanbieden, autoriseren, geven of
accepteren van iets van waarde, direct of indirect via een derde partij, om
business te verwerven of te behouden, business richting een persoon te leiden,
opdracht te geven tot het inhuren van een persoon of anderszins een
ongepaste voordeel te verwerven
o Geen geschenken, gastvrijheid of reizen verstrekken aan een Arconicmedewerker die het anticorruptiebeleid van Arconic schenden of die de indruk
kunnen wekken de beslissingen van een Arconic-medewerker met betrekking
tot de leverancier te beïnvloeden

•

wet- en regelgeving in verband met het milieu, waaronder:
o het behandelen van afval van bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving
o het waar mogelijk kiezen van energiezuinige processen en producten.
o het implementeren van beschikbare systemen ter beperking of eliminatie van
alle soorten verspilling, waaronder behoudsmaatregelen en recycling,
hergebruik of vervanging van materialen
o het actief deelnemen aan het beheer van milieurisico's, het identificeren van
gevaren, het evalueren van daarbij behorende risico's en het implementeren van
oplossingen
o het faciliteren van onze milieu- en duurzaamheidsdoelen terwijl grotere
kostenverbeteringen worden behaald
o het aanmoedigen van betrokkenheid van de gemeenschap om te helpen bij de
stimulering van sociale en economische ontwikkeling en een bijdrage aan de
duurzaamheid van de gemeenschappen waarin ze actief zijn
o het handhaven van de naleving van wetten met betrekking tot de bescherming
van het milieu

•

wet- en regelgeving in verband met gezondheid en veiligheid, waaronder:
o het implementeren van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle
medewerkers, waaronder een drugs- en wapenvrije werkplek
o het handhaven van de naleving van wetten met betrekking tot gezondheid en
veiligheid op de werkplek
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•

wet- en regelgeving in verband met de mensenrechten zoals vermeld in ons Beleid
inzake mensenrechten, waaronder:
o het handhaven van een respectvolle werkomgeving waar de menselijke
waardigheid en de rechten van werknemers, personen en gemeenschappen met
betrekking tot hun activiteiten worden gerespecteerd
o het verbieden van alle vormen van mensenhandel, dwang-, slaven-, contract- of
verplichte arbeid
o het verbieden van het in dienst nemen van kinderen (gedefinieerd als jonger
dan 18 jaar) of het gebruiken van kinderarbeid
o het verbieden van intimidatie of discriminatie van sollicitanten of werknemers in
welke vorm dan ook, inclusief elke vorm van lijfstraffen of misbruik
o het handhaven van een veilige werkplek die vrij is van geweld, bedreigingen,
intimidatie en pesterijen, en waar respect heerst voor de waardigheid en waarde
van elke werknemer
o het bieden van een eerlijke en marktconforme beloning aan werknemers binnen
de toepasselijke industriële en lokale normen, in overeenstemming met alle
toepasselijke wetten op het gebied van salarissen, werkuren, overuren en
secundaire arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden van toepasselijke
collectieve arbeidsovereenkomsten
o het eerbiedigen van de beginselen die worden weerspiegeld in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en verwante verdragen, de
kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de tien beginselen
van het Global Compact van de Verenigde Naties
o het handhaven van de principes die staan vermeld in Arconic's beleid inzake
conflictmineralen en het bieden van transparantie in de supply chain, van de
oorspronkelijke bron tot Arconic
o het naleven van wetten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk

•

wet- en regelgeving in verband met de werkgelegenheid, waaronder:
o het erkennen en respecteren van het recht op vrijheid van vereniging en
collectieve onderhandelingen, inclusief het recht van werknemers om lid te
worden van vakbonden of wettelijk gemachtigde verenigingen of organisaties,
zonder angst voor represailles, intimidatie of pesterijen
o het hebben van een EEO-verklaring (Equal Employment Opportunity Kansengelijkheid op de werkplek) of Gedragscode die discriminatie verbiedt op
grond van ras, huidskleur, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid,
geslachtsidentiteit/-expressie, genetische informatie, veteranenstatus, geslacht
of leeftijd (binnen wettelijke grenzen)
o het respecteren van privacywetten en -regelgeving en het beschermen van de
persoonsgegevens van alle personen met wie de Leverancier een zakelijke
relatie heeft, inclusief die van Arconic-medewerkers, klanten, leveranciers en
belanghebbenden
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•

•

wet- en regelgeving in verband met eerlijke concurrentie, waaronder:
o het met legale en ethische middelen verzamelen van concurrentie-informatie en
het niet delen van vertrouwelijke informatie van Arconic of anderen zonder
daarvoor schriftelijke toestemming te hebben
o het waarheidsgetrouw en nauwkeurig representeren van producten, diensten en
prijzen
o het handhaven van eerlijke zakelijke normen in reclame-, verkoop- en
concurrentieactiviteiten

•

wet- en regelgeving in verband met internationale handel, waaronder:
o het voldoen aan relevante import- en exportwetten en -regelgeving bij het
overbrengen van goederen of diensten over nationale grenzen heen
o het verwerven van de benodigde licenties en vergunningen, het indienen van
vereiste formulieren en het betalen van alle toepasselijke belastingen en andere
kosten
o het vermijden van zakendoen met landen waarvoor sancties of embargo's
gelden en entiteiten of individuen waarvoor beperkingen gelden, tenzij dit
wettelijk is toegestaan
o het volledig en nauwkeurig documenteren van transacties
o het verbieden van bepaalde acties ter bevordering of ondersteuning van een
boycot die wordt gehandhaafd door een vreemd land tegen een land dat
bevriend is met de Verenigde Staten (niet-goedgekeurde buitenlandse boycot)

Onze leveranciers handelen met integriteit, waaronder:
o het onthullen van elk feitelijk of potentieel belangenconflict aan het
management van Arconic voor gepaste beoordeling en beschikking
o het doen van zaken met een streven naar maximale transparantie, met
inachtneming van goed bestuur en commerciële vertrouwelijkheid
o het handhaven van een omgeving met sterke financiële controle en het, waar
passend, openbaar maken van financiële resultaten
o het naleven van de normen van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOX) of
het toepasselijke equivalent op het gebied van financiële verslaggeving
o het voorbereiden van financiële verklaringen conform algemeen aanvaarde
boekhoudprincipes
o het bijhouden van volledige en nauwkeurige administratie van alle
bedrijfsactiviteiten en transacties conform geldende retentievoorschriften en
verjaringstermijnen
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•

Onze leveranciers handelen als goede zakenpartners, waaronder:
o het beschermen van de intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie van
Arconic
o het stimuleren van innovaties die Arconic een concurrentievoordeel geven, met
behoud van de hoge normen van uitmuntendheid
o het samenwerken met Arconic aan manieren om de vraag naar en de verkoop
van onze producten te verhogen
o het waarborgen van een tijdige levering, volgens de specificaties van Arconic,
van materialen en diensten
o het onmiddellijk aan Arconic communiceren van alle ontwikkelingen die van
invloed zijn op het vermogen van de leverancier om conforme, tijdige prestaties
te leveren
o het respecteren van uitgevoerde overeenkomsten en contracten
o het verstrekken van alle gevraagde informatie aan Arconic met betrekking tot
het eigen beleid en de eigen procedures met betrekking tot de eigen praktijken
op het gebied van corruptiebestrijding, milieu, gezondheid en veiligheid,
internationale handel, arbeid en werkgelegenheid, mensenrechten en
concurrentie, evenals de eigen zakelijke activiteiten en financiële prestaties
o het onmiddellijk communiceren met Arconic over eventuele problemen die van
invloed kunnen zijn op de prestaties en het onderzoeken en implementeren van
corrigerende maatregelen
o het onmiddellijk melden van enig gedrag dat in strijd zou kunnen zijn met deze
leveranciersnormen
o het deelnemen aan audits in de supply chain met als doel de naleving van de
Arconic-waarden te verbeteren

PROBLEMEN MELDEN
Zorgen over mogelijke schendingen van deze leveranciersnormen kunnen 24/7 worden
gemeld via de integriteitslijn van Arconic op https://www.arconic.com/global/en/who-weare/integrity-line.asp. Voor andere punten van zorg of voor algemene vragen met betrekking
tot Arconics Leveranciersnormen neemt u contact op met
ProcGlobalCompliance@arconic.com.
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