ETICKÝ KODEX DODAVATELE

SHRNUTÍ
Korporace Cabot usiluje o vykonávání podnikatelské činnosti bezúhonně a v souladu s nejvyššími etickými
normami. Na podporu tohoto usilováni zavedla korporace Cabot souhrnné etické normy a očekává od
dodavatelů, že je budou dodržovat. Klíčové zásady obsažené v těchto normách zahrnují to, co je uvedeno níže.










Dárky a pozornosti
Zaměstnanci korporace Cabot nesměji nikdy požadovat ani přijímat osobní dárky, pozornosti, pohoštění
ani služby od žádných současných ani budoucích dodavatelů za účelem poskytování individuálního
zvýhodněného jednání ve věci cen, podmínek nebo půjček, zajištění konkrétní podnikatelské příležitosti
nebo získání zvýhodněného jednání. Jako dárek se nesmí nikdy dávat ani přijímat hotovost ani ekvivalent
hotovosti.
Nezákonné platby
Úplatky, provize a veškeré nezákonné platby ze strany jakýchkoliv současných nebo budoucích dodavatelů
jsou rovněž zakázány v každé zemi, kde korporace Cabot podniká. Nezákonné platby korporaci Cabot
nebo osobám s ním spojeným jsou přísně zakázány.
Pracovní postupy a diskriminace
Od dodavatelů se požaduje, aby dodržovali veškeré místní nebo státní pracovněprávní zákony týkající se
odměny za práci a pracovní doby. Korporace Cabot oceňuje různorodost a respektuje rovné pracovní
příležitosti. Korporace Cabot nebude tolerovat žádného dodavatele, který se angažuje v nezákonné
pracovní diskriminaci, dětské práci či nucených pracích.
Odpovědnost vůči životnímu prostředí
Korporace Cabot usiluje o řízení podnikatelské činnosti při plném dodržování platných zákonů a státních
povolení. Své provozy vedeme s neochvějnou péčí o obce, v nichž jsme činní a usilujeme o minimalizaci
dopadu našich činností na životní prostředí. Korporace Cabot od svých dodavatelů očekává sdílení týchž
hodnot.
Bezpečnost
Korporace Cabot velmi usilovně pracuje na zajištění bezpečnosti našich provozů pro veškerý personál
včetně dodavatelů a návštěvníků. Jsme pevně přesvědčeni, že všem zraněním lze předejít a věnujeme
mnoho času a energie na zajištění toho, aby nikdo nebyl zraněn. Korporace Cabot od svých dodavatelů
očekává, že zavedou rozhodné programy pro řízení bezpečnosti práce a že se zavážou ke koncepci
neustálého zlepšování, neboť to souvisí s bezpečným provozem.

Korporace Cabot si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s každým, kdo výše uvedené zásady porušuje.
Normy jsou k dispozici na internetových stránkách korporace Cabot cabotcorp.com v sekcích “About Cabot –
Code of Business Ethics.”
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