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Nouryons adfærdskodeks for forretningspartnere

Nouryon er forpligtet til at drive virksomhed ansvarligt og på en etisk korrekt måde og forventer
det samme af sine forretningspartnere såsom leverandører, distributører, agenter og
konsulenter. Til støtte for denne forpligtelse, har Nouryon udviklet denne adfærdskodeks for
forretningspartnere for at formidle sine forventninger til sine forretningspartnere med hensyn til
overholdelse af love, forretningspraksisser og behandling af mennesker. Nouryons
forretningspartnere bør gennemgå listen over forventninger nedenfor, samt Nouryons Kodeks
for forretningsadfærd og etik (vedhæftet), og træffe passende foranstaltninger for at sikre
overholdelse. Nouryon kan søge at bekræfte sine forretningspartneres overholdelse af denne
kodeks, herunder gennem revisioner. Overtrædelser kan være årsag til opsigelse af
forretningsforholdet til forretningspartneren.

1. Overholde love. Forretningspartnere skal opretholde bevidsthed om og overholde alle
gældende love og forordninger i de lande, hvor de driver virksomhed, herunder - hvis
relevant - antikorruptionslove, toldforordninger, eksport- og handelskontrollove,
konkurrencelovgivning, antitrustlovgivning samt databeskyttelseslove og love om redelig
handlemåde.

2. Drive virksomhed på en etisk korrekt måde. Forretningspartnere skal ikke betale
bestikkelse, foretage faciliteringsbetalinger eller yde returkommission eller give noget af
værdi for uretmæssigt at sikre forretning eller eventuel forretningsmæssig fordel.

3. Undgå upassende gaver, måltider og underholdning. Forretningspartnere skal ikke give
eller tilbyde gaver, måltider eller underholdning (herunder kontanter eller tilsvarende
likvide midler) til eventuel Nouryon-medarbejder, der uretmæssigt kan påvirke en
forretningsmæssig beslutning eller give indtrykket deraf. Forretningserkendtligheder af en
nominel værdi (mindre end 50 €) kan kun accepteres af Nouryon-medarbejdere på en
måde, der er i overensstemmelse med Nouryons politik for gaver og forretningsrelateret
underholdning og alle relevante love.

4. Udvise respekt for mennesker. Forretningspartnere skal søge at tilvejebringe en
arbejdsplads fri for diskrimination og chikane, og behandle medarbejdere og
jobansøgere retfærdigt.

5. Respektere grundlæggende menneskerettigheder. Forretningspartnere skal sikre, at de
produkter og materialer, som de sælger til Nouryon, ikke produceres med børnearbejde,
tvangsarbejde eller gennem ofre for menneskehandel, og skal træffe rimelige
foranstaltninger til at eliminere sådan praksisser i deres forsyningskæder.

6. Tilvejebringe et sikkert arbejdsmiljø. Forretningspartnere skal tilvejebringe et sikkert, rent
og sundt arbejdsmiljø, som overholder alle relevante love, regler og forordninger, og skal
stræbe efter at forebygge arbejdsskader og sikkerhedshændelser.

7. Overholde miljøforordninger. Forretningspartnere skal udføre deres forretningsaktiviteter
på en måde, der er i overensstemmelse med gældende miljølove, -forordninger og
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branchestandarder, og skal støtte Nouryons bestræbelser på at drive virksomhed på en
bæredygtig måde.

8. Føre nøjagtige regnskaber og optegnelser. Forretningspartnere skal opretholde nøjagtige
regnskaber og forretningsoptegnelser som påkrævet i henhold til gældende lovkrav,
forskriftsmæssige krav samt accepteret regnskabspraksis.

9. Samarbejde om konfliktmineraler. Forretningspartnere skal sikre, at eventuelle
råmaterialer, der sælges til Nouryon, er fri for konfliktmineraler, der købes under
omstændigheder, der bidrager til eller støtter menneskerettighedskrænkelser.
Forretningspartnere skal støtte Nouryon med hensyn til enhver af Nouryons (eller
Nouryons kunders) krav til indberetning af konfliktmineraler.

10. Administrere og beskytte oplysninger. Forretningspartnere skal træffe passende
foranstaltninger til at beskytte Nouryons ejendomsretligt beskyttede eller fortrolige
oplysninger, herunder medarbejderoplysninger, kundeoplysninger, intellektuel ejendom og
forretningshemmeligheder.

11. Forebygge svig. Nouryons forretningspartnere skal have interne kontroller beregnet til at
påvise, forebygge og reagere på svig, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Hvis tilladt ved lov, kan forretningspartnere indberette formodede overtrædelser af denne
adfærdskodeks for forretningspartnere til Nouryons SpeakUp! -indberetningswebsted eller -
hotline eller ved at kontakte Nouryons Chief Compliance Officer:

Gratisnummer:

Gratisnumre til 40 lande er tilgængelige på Nouryons SpeakUp!-websted. Lokal
sprogsupport er tilgængelig. SpeakUp!-hotlinen er tilgængelig 24 timer om
dagen, syv dage om ugen.

Oversættere er tilgængelige til at dokumentere dine bekymringer på dit lokale
sprog.

SpeakUp! Websted:

http://www.nouryon.ethicspoint.com

Nouryon
Attn: Chief Compliance Officer
P.O. Box 75730
1070 AS Amsterdam
Holland
E-mail: nouryoncompliance@nouryon.com

http://www.nouryon.ethicspoint.com/

