Momentive
Performance Materials Inc.

Etický kodex pro
dodavatele a jiné třetí
strany

Momentive Performance Materials Inc. si cení své pověsti v oblasti dodržování etických zásad.
Při řízení našeho podniku se na všech úrovních společnosti snažíme dodržovat nejvyšší etické
normy a vyhovět všem příslušným zákonům a předpisům. Jsme hodnoceni nejen podle
obchodních výsledků, které dosahujeme, ale také podle toho, jak je dosahujeme. Zastáváme
názor, že organizace, které pracují eticky a dodržují etické zásady, mají nejlepší šanci na
dlouhodobý úspěch.
Tento etický kodex („kodex“) platí pro všechny dodavatele a jiné třetí strany, které kdekoli ve
světě obchodují s Momentive Performance Materials Inc., popř. s některou její přidruženou
společností („Momentive“). „Dodavatel“ je jakýkoli podnik, společnost, organizace, subjekt
nebo osoba, která: (i) prodává nebo se snaží prodat jakýkoli druh zboží nebo služeb
společnosti Momentive nebo (ii) poskytuje nebo se snaží poskytovat služby pro společnost
nebo v zastoupení za společnost Momentive. Pro účely tohoto kodexu může být za třetí
stranu považován dodavatel a dále bude zde takto označován. Jiné třetí strany zahrnují mimo
jiné subjekty, které jednají jako zprostředkovatelé, (obchodní) zástupci, distributoři nebo
prodejci pro Momentive.
Všechny třetí strany budou tento kodex dodržovat ve všech aspektech při svých obchodních
aktivitách se společností Momentive, pro tuto společnost nebo v jejím zastoupení. V tomto
ohledu Momentive očekává, že třetí strany zavedou efektivní systémy a kontroly, které
budou podporovat shodu s příslušnými zákony, jakož i kulturu, která se vyznačuje etikou a
dodržováním etických zásad při obchodních jednáních. Momentive také očekává, že třetí
strany nahlásí veškerá podezření na porušení kodexu s využitím zde uvedených kontaktních
údajů. Momentive si vyhrazuje právo vyhodnotit a sledovat dodržování tohoto kodexu třetí
stranou a podniknout příslušné kroky v případě jeho nedodržování.

Etika a dodržování zákonů

Lidská práva a práce

Momentive očekává, že třetí strany budou obchodovat v souladu s nejvyššími etickými
normami a že všichni zaměstnanci třetích stran si budou vědomi etických zásad a následků
svých kroků.

Společnost Momentive si cení rozmanitosti
zaměstnanců a očekává, že třetí strany
budou jednat podobně zachováním
postupů, které podporují respekt na
pracovišti, a které na všech úrovních
společnosti prosazují najímání a udržení si
nejlepších zaměstnanců bez ohledu na rasu,
barvu pleti, náboženství, pohlaví, sexuální
orientaci, národní původ, věk, postižení
nebo veteránský status.

Dodržování etických zásad
v podnikání
Všechny formy korupce, vydírání a
zpronevěry jsou přísně zakázány. Třetí
strany nebudou nečestně využívat
Momentive zneužíváním privilegovaných
nebo chráněných informací, zkreslováním
podstatných skutečností nebo jinými
nečestnými nebo podvodnými praktikami.

Čestná konkurence
Třetí strany se při žádné transakci týkající
se Momentive nedopustí zneužívání
důvěrných informací, stanovení cen,
podvodného zmanipulování nabídek nebo
podvodného chování. Od třetích stran
se očekává, že porozumí a vyhoví všem
příslušným zákonům týkajícím se čestné
konkurence a antimonopolních opatření.

Dary/pohoštění
Třetí strany nebudou nabízet
zaměstnancům nebo členům rodiny
zaměstnanců Momentive žádné dary,
provize, úplatky, platby, poplatky, služby,
slevy nebo jiná privilegia za účelem získání
příznivého zacházení od Momentive.
Povolena jsou pohoštění a občerstvení při
pracovních setkáních, pokud jsou přiměřená
okolnostem, a dále upomínkové dárky
nebo drobné služby, jejichž nominální
hodnota nevzbuzuje skutečný či patrný
pocit závazku, avšak jen v případě, že jsou
v souladu s místními zákony a netýkají se
vládních úředníků.

Střety zájmů
Třetí strany nebudou navazovat finanční
nebo jiný vztah se zaměstnanci Momentive,
který by vytvářel skutečný, potenciální
nebo zdánlivý střet zájmů s Momentive.
Zaměstnanci Momentive nesmí bez
souhlasu příslušného vedení Momentive
zastávat pozice funkcionářů, ředitelů,
zaměstnanců, zástupců nebo poradců
třetích stran. Všechny střety zjištěné třetími
stranami musí být nahlášeny a napraveny.

Zákaz uplácení
Třetí strany nebudou při žádné transakci
týkající se Momentive nabízet nebo
poskytovat žádnému vládnímu úředníkovi
nic hodnotného, včetně peněz, úplatků,
pohoštění nebo provizí. Od třetích stran se
očekává, že budou mít zavedeny adekvátní
postupy, včetně školení zaměstnanců o
požadavcích amerického zákona proti
zahraničním korupčním praktikám a
protikorupčního zákona Velké Británie.

Zabránění interní korupci
Zaměstnancům Momentive je zakázáno
požadovat od třetích stran cokoli
hodnotného, jako např. dary, platby nebo
jiné výhody. Od třetích stran se očekává, že
ohlásí porušení těchto zásad společnosti
Momentive (pokyny pro ohlašování viz další
strana).

Přesné záznamy
Třetí strany povedou přesné a adekvátní
záznamy o všech transakcích, které se
týkají společnosti Momentive, a na žádost
poskytnou společnosti Momentive přístup k
takovým záznamům.

Práce
Třetí strany nesmějí využívat nucenou,
nesvobodnou nebo smlouvou vynucenou
práci nebo nedobrovolnou práci vězňů.
Veškerá práce bude dobrovolná. Je
zakázáno hrubé nebo nelidské zacházení,
včetně jakéhokoli sexuálního obtěžování,
sexuálního zneužívání, tělesných trestů,
psychického či fyzického nátlaku nebo
slovního napadání pracovníků; nesmí
docházet ani k pohrůžkám takovým
jednáním. Dětská práce je zakázána.
Všechny osoby, které pracují pro třetí strany,
musí splňovat minimální věkový limit podle
příslušných zákonů a předpisů. Pracovní
doba nemá překročit maximum stanovené
podle příslušných zákonů a předpisů.

Minerály z konfliktních oblastí
Třetí strany vyhoví příslušným zákonům
týkajícím se minerálů z konfliktních oblastí a
budou mít zavedeny postupy a programy,
které přiměřeně zajistí, že z jejich činnosti
popř. z činnosti jejich dodavatelů nebudou
těžit subjekty, které porušují lidská práva
v Konžské demokratické republice nebo v
sousedních zemích.

Životní prostředí,
zdraví a bezpečnost

Hlášení podezření na nekalé
praktiky

Momentive očekává, že třetí strany vyhoví
všem příslušným zákonům a předpisům
týkajícím se životního prostředí. Momentive
také očekává, že třetí strany poskytnou
bezpečné a zajištěné pracovní prostředí,
které bude vyhovovat všem příslušným
zdravotním a bezpečnostním normám.

V souladu s příslušnými místními zákony
a předpisy se od třetích stran očekává,
že neprodleně informují společnost
Momentive o všech případech porušování
zákona nebo etických zásad, které se týkají
nebo mají vliv na společnost Momentive.
Ohlašovací povinnost platí bez ohledu na
to, zda se záležitost týká třetí strany. Kromě
ohlašování případů porušování se od třetí
strany očekává, že bude spolupracovat
a pomáhat společnosti Momentive při
vyšetřování záležitosti. Záležitosti lze ohlásit
kterýmkoli způsobem uvedeným níže.
Anonymní ohlašování je možné tam, kde
není místními zákony zakázáno.

Ochrana duševního vlastnictví
a informací
Třetí strany nebudou zneužívat duševní
vlastnictví a důvěrné informace společnosti
Momentive. Třetí strany mohou použít
takové vlastnictví a informace pouze
po získání oprávnění od společnosti
Momentive a výhradně pro omezený
schválený záměr. Třetí strany, které mají
duševní vlastnictví nebo důvěrné informace
společnosti Momentive, musí podniknout
příslušné kroky, aby se zabezpečily proti
neoprávněnému prozrazení nebo zneužití
takového vlastnictví a informací.

Dodržování zákonů o
obchodních inspekcích a
celních předpisů
Třetí strany vyhoví všem příslušným
zákonům a předpisům o kontrole
obchodování při importu, exportu nebo
přepravě výrobků Momentive.

1. Spojte se se svou kontaktní osobou
v oddělení nákupu společnosti
Momentive.
2. Kontaktujte společnost Momentive v
USA na telefonním čísle +1 614 225 4000
a požádejte spojovatele, aby vás přepojil
na pracovníka právního oddělení,
oddělení interního auditu nebo skupiny
pro dodržování zákonů v obchodní
praxi. Spojovatelé pro přímé hovory jsou
k dispozici pondělí – pátek mezi 8:00 a
17:00 východního času.
3. Využijte etickou linku společnosti
Momentive. Etická linka společnosti
Momentive umožňuje komunikaci v
různých jazycích a lze ji použít ve všech
zemích, kde společnost Momentive
působí. Je k dispozici pro příjem hlášení
24 hodin denně, 7 dnů týdně a 365
dnů ročně. Etickou linku společnosti
Momentive provozuje nezávislá třetí
strana, která nevyužívá identifikační
číslo volajícího účastníka. Bezplatné
číslo pro ohlašování záležitostí v USA
je +1 877 482 6908. U hovorů mimo
USA, Kanadu, Portoriko a další teritoria
USA musíte nejdříve zadat přímý kód
AT&T pro vaši zemi. Pro seznam přímých
kódů AT&T klikněte na http://www.
business.att.com/bt/access.jsp. Zadání
předvolby země nebo města by nemělo
být potřeba. Po zadání přímého kódu
AT&T čekejte na vyzvání a poté vytočte
telefonní číslo etické linky společnosti
Momentive +1 877 482 6908.
4. Nahlaste záležitost online na
www.momentive.alertline.com.

Momentive: Věda pro budoucnost
V Momentive se náš globální tým zaměřuje na tvorbu hodnot tím, že pomáháme svým zákazníkům zlepšovat jejich výrobky a procesy. Ve své
práci uplatňujeme rozsáhlé technické odborné znalosti a zkušenosti na trzích, využíváme svého technologického portfolia, abychom byli schopni
vyřešit jejich konkrétní náročné požadavky. Jsme vědou s tisíci inovacemi, které zlepšují jak obchodní výsledky našich zákazníků, tak i každodenní
život.

Centra služeb zákazníkům
Celosvětová přímá linka

Latinská Amerika

Tichomoří

4information@momentive.com

Jižní Amerika

Čína

+1 614 986 2495 / T +1 800 295 2392

T +55 11 4534 9650
F +55 11 4534 9660

T +800 820 0202 / +86 21 3860 4892

Severní Amerika

Mexiko a Střední Amerika

Silikony

T +52 55 2169 7670
F +52 55 2169 7699

T +1 800 332 3390

Zákaznická těsniva /
stavební těsniva a lepidla
T +1 877 943 7325

Evropa, Střední východ, Afrika a Indie
T +00 800 4321 1000 / +40 21 3111848

Japonsko
T +0120 975 400 / +81 276 20 6182

Korea
T +82 2 6201 4600

Malajsie
T +60 3 9206 1532
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Momentive Performance Materials („Momentive“) předpokládá, že informace poskytnuté v tomto dokumentu jsou v době přípravy přesné nebo připravené ze zdrojů, které jsou
spolehlivé, avšak je odpovědností uživatele zkoumat a porozumět dalším případným zdrojům informací, vyhovět všem zákonům a postupům vztahujícím se na bezpečnou manipulaci
a použití výrobku a rozhodnout o vhodnosti výrobku pro určené použití. Všechny výrobky dodávané společností Momentive podléhají prodejním podmínkám společnosti Momentive.
MOMENTIVE NEPOSKYTUJE ZA ŽÁDNÝM ÚČELEM VÝSLOVNOU NEBO IMPLIKOVANOU ZÁRUKU OHLEDNĚ VÝROBKU NEBO JEHO PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI NEBO POKUD SE
TÝČE PŘESNOSTI VŠECH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTLA SPOLEČNOST MOMENTIVE kromě toho, že výrobek bude vyhovovat specifikacím společnosti Momentive. Nic, co je obsaženo v
tomto dokumentu, nelze chápat jako nabídku na prodej jakéhokoli výrobku.

