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תכנית התנהלות באופן בלתי מושחת  -גלובלית
נספח  ,4הסמכה שנתית

בעלי המדיניות:
תאריך כניסה לתוקף:

הפרקליט הכללי השותף - Associate General Counsel/ציות
גיר'5 :
-17יוני2015-

האדם החתום מטה ,שהינו נציג מאושר של השותף העסקי המצוין ,מאשר ש:
.1

השותף העסקי מחויב לעשות עסקים ביושרה וללא מתן שוחד.

.2

השותף העסקי וסוכניו או נציגיו לא יציעו ,ישלמו ,יבטיחו או יאשרו לאיש לשלם כסף ,מתנות ,או כל דבר אחר בעל ערך,
בין אם במזומן או בשווה ערך למזומן ,באופן ישיר או עקיף ,עבור או מטעם כל צד שהוא כדי להשיג באופן לא-הולם או
לשמור על עסקים או כדי להשיג או לשמור על יתרון לא-הולם בעת התנהלות עסקית עבור .Regal

 .3מלבד תשלומים הנדרשים כפי שנקבע בחוזים בכתב ובהזמנות במהלך ביצוע עסקים ,השותף העסקי לא ישדל או יקבל
כסף ,מתנות או דברים בעלי ערך בין אם במזומן או בשווה ערך למזומן ,באופן ישיר או עקיף ,בקשר לביצוע שירות
כלשהו או פעילות אחרת למען או מטעם  .Regalהשותף העסקי לא ירשה גם לאף אחד מעובדיו או האנשים הקשורים
לעשות זאת.
.4

מלבד כמפורט להלן ,השותף העסקי ,כולל כל מנהל זוטר ,מנהל בכיר ,עובד ,נציג וסוכן מעולם לא הואשמו ,נתבעו ,או
הורשעו בגין הפרת חוק כלשהו הקשור להתנהלות באופן מושחת או למתן שוחד.

.5

השותף העסקי קיבל עותק של או ניתנה לו גישה מקוונת אל ,עיין והבין את קוד ההתנהלות העסקית והאתיקה של
"( Regalקוד") ואת תכנית ההתנהלות באופן בלתי מושחת.

.6

אני מסכים/ה לשאת באחריות להבטחה שהקוד של  Regalוהתכנית להתנהלות באופן בלתי-מושחת מובנים ועקביים עם
עבודת השותף העסקי על עסקים הקשורים ל.Regal-

.7

מלבד כמוסבר להלן ,השותף העסקי אינו בבעלות ,באופן מלא או חלקי ,או נשלט באופן שהוא על ידי ממשלה ,פקיד
ממשל או מפלגה פוליטית כלשהם.

.8

השותף העסקי מסכים ליידע את  Regalאודות שינויים כלשהם בבעלות (אם החברה לא נסחרת באופן ציבורי) או
בשליטה לא יאוחר משלושים יום לאחר שהשותף העסקי לומד אודות השינוי.

.9

השותף העסקי שומר את ספריו והרשומות שלו בהתאם לתקני ראיית חשבון המקובלים באופן בינלאומי.

 .11מלבד כמוסבר להלן ,אני מסכים/ה ומאשר/ת שלא נטענו או אושרו אף הפרות של חוקים הקשורים למתן שוחד ,התנהלות
באופן מושחת או ביצוע הונאה על ידי או שקשורים לשותף העסקי .אם אהיה מודע/ת לכך ,אודיע מיד ל.Regal-
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