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גיר'4 :

כשעובדים עם צדדים שלישיים ,יש לשמור על ערנות אודות קיומם של "סימני אזהרה ".מתייחסים לפעמים לסימני אזהרה אלו כדגלים
אדומים .מדובר במצבים שעלולים להתעורר כדי להתוות סוגיה פוטנציאלית תחת החוקים הבינלאומיים כנגד מתן שוחד
והתנהלות באופן מושחת .הרשימה להלן מכילה דוגמאות והיא אינה כוללת הכל .אם יש ספק ,יש לפנות אל המשרד לאתיקה וציות
במחלקה המשפטית של .Regal

הכשרה ומוניטין
היעדר הכשרה לפרויקט או משימה
הסתמכות כבדה על אנשי קשר פוליטיים או
ממשלתיים ,ולא על צוות בקיא.
סירוב לענות על שאלות אודות מערכות יחסים
עם או אינטרסים הכרוכים בפקידי ממשלה
קשר לפקיד ממשלה
סירוב לתת אישור אודות ציות לחוקי אי-מתן
שוחד או התנהלות באופן מושחת
סירוב להסכים בכתב למלא אחר חוקים רלוונטיים
והמדיניויות כנגד התנהלות באופן מושחת של Regal
יש לארץ ,לאזור או לתעשייה מוניטין של התנהלות
באופן מושחת ומתן שוחד.
סירוב לענות או מתן תשובות מתחמקות אודות מבנה
הבעלות על החברה ,כגון עקרונות ,קבלני משנה וכו'
אישומים או הרשעות קודמים הקשורים לשחיתות

התנהלות עסקית
המסמכים מסתירים את הזהות האמיתית של הנציג או הסוכן
במדינה
הוצאות לא-רגילות או פזרניות עבור פעילויות בידור ,פרסום או
מנהלתיות
תעריף העמלה גבוה יותר "מהתעריף המקובל" .תיאורי
התשלומים לא תואמים לחשבון המתאים
חשבונות או טרנזקציות לא מתועדים
הכנסת תיאור מעורפל ,לא ספציפי אודות תשלומים
בקשה לביצוע תשלומים במדינת צד שלישי ,ב"מזומן" או
בכספים שלא ניתן לעקוב אחריהם ,או לחשבונות מחוץ לגבולות
המדינה.
דוחות חשבון הוצאות שקריים או לא מדויקים ,או בקשות
לחשבוניות או תיעוד שווא
סירוב לאפשר ל Regal-לבצע ביקורת פיננסית של הספרים
והרשומות

אושר על ידי:

 וועדת סיכונים וציות
 חשבונאי כללי
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מסמך זה מבוקר והוא שוחרר אלקטרונית .הגירסה באנגלית פורסמה באתר האינטרנט התאגידי של Regal
( )http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol -govanticorruptionוהיא המסמך העדכני ביותר.
יתכן שעותקים מודפסים או עותקים אלקטרוניים המאוחסנים במקומות אחרים אינם עדכניים.

