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על נציג מאושר של השותף העסקי לענות על השאלות ,לחתום ולהחזיר טופס זה לעובד או לספונסר העסקים של
 .REGALיתכן גם שטופס זה יהיה זמין להשלמה באופן מקוון .יש לפנות לעובד  REGALאתו הנך בקשר לקבלת כתובת
אתר האינטרנט המתאימה.

שאלון זה הוא שלב בתהליך ניתוח סיכון ובדיקת נאותות של  .Regalעל שותפים עסקיים וצדדים שלישיים המייצגים את
 Regalאו פועלים מטעמה ומוכרים מוצרים או מספקים שירותים לענות על שאלון זה .בכפוף לשיקול הדעת של המשרד
לאתיקה וציות התאגידי ,יתכן שגם שותפים עסקיים אחרים שלא מייצגים את  Regalאו פועלים מטעמה ,אלא פועלים
במדינות הנחשבות כמושחתות (כפי שנמדד באינדקס השקיפות של תפיסת התנהלות באופן מושחת בינלאומית או מטריצת
 )Traceיידרשו לענות על השאלון ולהשתתף בתהליך בדיקת הנאותות וניתוח סיכון של .Regal
למטרות ניתוח סיכון ובדיקת נאותות Regal ,מגדירה את המונח "פקיד ציבור" באופן רחב כדי לכלול לא רק פקידי ממשל
מסורתיים ואלו המועסקים על ידי סוכנויות ,מחלקות או משרדים ממשלתיים ,אלא גם עובדים של גופים בבעלות או בשליטת
ממשלה לאומית ,מדינתית או מקומית ,ובני משפחתם .ומשמעות המונח "גוף ממשלתי" היא כל ארגון ,חברה ,קבוצה או עסק
בכל אופן שהוא בבעלות או בשליטת ממשלה או כל סוכנות ,מחלקה או משרד ממשלתיים שהם.
.1

השם החוקי המלא של השותף העסקי:
אם לא נכתב באנגלית ,השם באנגלית:
האם השותף העסקי נסחר באופן ציבורי? יש לסמן תשובה אחת  כן  לא
האם השותף העסקי ניהל אי פעם עסקים תחת זהות בדויה ,שם בדוי ,שם מסחרי ,או השתמש בשם
עסקים אחר כלשהו מלבד שם העסקים המלא הרשום לעיל?
יש לסמן תשובה אחת  כן  לא אם כן ,נא לרשום את השמות האחרים שנעשה בהם שימוש
בשלוש ( )3השנים האחרונות:
מספר מוכר/ספק המוקצה על ידי מערכת ( Regalאם ישים):

.2

פרטי מיקום ויצירת קשר
כתובת מיקום רחוב:
מדינה:
עיר:
מיקום משרדים ראשיים (אם שונה):
טלפון:
דוא"ל:
אתר אינטרנט:

ארץ:

פרטי האדם (נציג מורשה) המשלים טופס זה לשותף עסקי:
שם פרטי:
שם משפחה:
שם בשפה המקומית:
לאום:
תאריך לידה (שששש-חח-יי):
כתובת למשלוח דואר:
ארץ:
מדינה:
עיר:
טלפון:
טלפון נייד:
פקס:
דוא"ל:

המשרד לאתיקה וציות
Regal Beloit Corporation
State Street 200
Beloit, WI 53511 USA
טל' / 608.361.7416 :פקס / 608.364.8817 :אינטרנטRegalBeloit.com :
integrity@regalbeloit.com
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רשת"ב שם אמצעי:
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.3
שם

נא לרשום את הפרטים ליצירת קשר עם האדם או האנשים המועסק/ים על ידי  Regalאשר השותף העסקי מחשיב
כאנשי הקשר העיקריים למערכת יחסי העסקים.
מספר טלפון

דוא"ל

מיקום מדינה

.4

איזה סוג של מערכת יחסים עסקית יש או מבוקשת לשותף העסקי עם  ?Regalיש לבחור בכל מה שישים:
 ספק שירות  -אחר
 יצרן  -חלקי רכיבים
 פרסום/יחסי ציבור
 ספק  -חלקים
( OEM יצרן ציוד מקורי)
 ארגון צדקה
 ספק  -אחר
 שותף הפניה
 יועץ
 ארגון מסחר
 מחקר ופיתוח
 סוכן/עמיל מכס
 איגוד עובדים
 משווק
 מפיץ
 לא רשום
 סוכן או נציג מכירות
 שותף יוזמה משותפת
 ספק שירות  -מקצועי :רואה-
 לוביסט
חשבון ,מבקר ,יועץ משפטי
 סוכן לוגיסטיקה

.5

כמה במשוער מושקעים או יושקעו עסקים של השותף העסקי ב%______________________ ?Regal-

.6

סוג גוף העסקים של השותף העסקי (יש לבחור בתשובה אחת)
 יוזמה משותפת
 אדם
 חברה בעירבון מוגבל
 תאגיד
 ש ותפות בעירבון מוגבל
 שותפות
 ארגון אחר ____________________ (נא לתאר ולפרט את הסוג)

.7

מתי והיכן התחיל השותף העסקי בעסקיו? ______ (שנה/חודש)
___________________________________ (עיר ,מדינה ,ארץ)

.8

נא לרשום את הארץ או הארצות שבהן השותף העסקי מבקש לייצג או לספק סחורות ל:Regal-

.9

עבור כל ארץ רשומה שבה השותף העסקי ייצג או יספק סחורות ל ,Regal-יש לזהות אם דרושה הרשמה עם רשות
ממשלתית כדי שהשותף העסקי ינהל עסקים במדינה .אם כן ,יש לספק את מספר ההרשמה והמס של השותף
העסקי לכל מדינה .נא להוסיף שורות במידת הצורך.
_(ארץ)__________
_______________
_______________
_______________
_______________

כן
כן
כן
כן
כן

לא __(מס' מס/הרשמה) _ ______
לא ______________________
לא ______________________
לא ______________________
לא ______________________

.10

נא לתאר בקצרה את הניסיון והכישורים של חברי הנהלת השותף העסקי והאופן שיתכן שזה יעזור למערכת היחסים
עם .Regal

.11

האם השותף העסקי מבצע בדיקות רקע או בדיקות נאותות על צדדים אחרים שהוא הפעיל או אלו שהוא מצפה
להפעיל לעבודה מטעם  ?Regalיש לסמן תשובה אחת  כן  לא

.12

האם מי מהמנהלים הבכירים ,חברים ,עובדים ,בעלי מניות או בני משפחתם המיידים של השותף העסקי הם בעלי
תפקידים כרגע בגוף ממשלתי כלשהו?
אם כן או לא בטוח ,נא להסביר.
יש לסמן תשובה אחת  כן  לא  לא בטוח
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.13

האם יש לגוף ממשלתי או לפקיד ציבור בעלות כלשהי או עניין פיננסי אחר בשותף העסקי? יש לסמן תשובה אחת
אם כן או לא בטוח ,נא להסביר.
 כן  לא  לא בטוח

.14

ב 10-השנים האחרונות ,האם את/ה ,השותף העסקי ,מי מהמנהלים הזוטרים ,המנהלים הבכירים ,מנהיגים או
בעלים או כל אדם שהוא שעובדים למען או מטעם השותף העסקי הואשמתם או הורשעתם בהפרת חוק או תקנה
כלשהם האוסרים על הונאה ,מתן שוחד או פעילות באופן מושחת אחרת? יש לסמן תשובה אחת  כן  לא
אם כן או לא בטוח ,נא להסביר.
 לא בטוח

.15

ב 10-השנים האחרונות ,האם את/ה ,השותף העסקי ,מי מהמנהלים הזוטרים ,המנהלים הבכירים,
מנהיגים או בעלים או כל אדם שהוא שעובדים למען או מטעם השותף העסקי הואשמתם או הורשעתם
בהפרת חוקים פליליים או חוקי ניירות ערך כלשהם אחרים?
אם כן או לא בטוח ,נא להסביר.
יש לסמן תשובה אחת  כן  לא  לא בטוח

.16

אם יש לשותף העסקי קוד התנהלות עסקית או מסמך דומה ,יש לסמן תיבה זו  .האם זה פורסם באתר אינטרנט
שזמין לציבור? יש לסמן תשובה אחת  כן  לא
אם כן ,מהי כתובת אתר האינטרנט? ___________________________________________

.17

אם יש לשותף העסקי מדיניות או תכנית להתנהלות באופן בלתי מושחת ,נא לסמן כאן  .האם זה פורסם באתר
אינטרנט שזמין לציבור? יש לסמן תשובה אחת  כן  לא
אם כן ,מהי כתובת אתר האינטרנט? ___________________________________________

.18

האם השותף העסקי מעניק לעובדים הכשרה באופן קבוע בנושא  FCPAו UKBA-וחוקים אחרים
רלוונטיים להתנהגות באופן בלתי מושחת או הנחיות אסדרה? יש לסמן תשובה אחת  כן  לא

.19

האם השותף העסקי (כולל כל חברות-בת ,חברות אחות ,שותפי יוזמות משותפות שהם וכו') מוכרים או בקשר עם
(או מצפים לעשות זאת) מי מסוגי הגופים הרשומים להלן מטעם  ?Regalיש לבחור בתשובה אחת  כן  לא
אם כן ,יש לבחור בכל מה שישים:
 גוף בבעלות המדינה
 צבא
 שירות בבעלות הממשלה
 כל גוף ממשלתי אחר שהוא

.20

נא לרשום אנשים (ותפקידם) וגופים בעלי תפקיד ניהול בשותף העסקי.

.21

נא להשתמש ברווח זה כדי לספק כל מידע נוסף שהוא ,שלדעתך יתכן שיהיה רלוונטי למערכת היחסים בין השותף
העסקי ו.Regal-
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הושלם על ידי:
תאריך:
שם השותף העסקי

על ידי:
חתימת הנציג המורשה של צד השותף העסקי

התפקיד באותיות דפוס של הנציג המורשה

השם באותיות דפוס של הנציג המורשה
שם החברה של הנציג המורשה (אם שונה משם השותף העסקי)
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נספח 5
שאלון לשותפים עסקיים אודות פעילות כנגד התנהלות באופן מושחת
הפרקליט הכללי השותף - Associate General Counsel/ציות

בעלי המדיניות:

פרטי אחסון המסמך:
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שפות:

היסטוריית הגהה:

זהה למדיניות כנגד התנהלות באופן מושחת  -גלובלית 100.102
 :6שפת הסימוכין שונתה כדי להתאים למדיניות
 :5עוצב לתאום למסמכים האחרים ,התווספו שדות כדי להגביל
התראות שווא חיוביות במיון
 :4שונה מ" צד  ”3ל"שותף עסקי"
 :3יצירת מוצג  1ותרגום
 :2עיצוב ,תכנית התנהגות באופן בלתי-מושחת
 :1פרסום ראשוני ,חלק מה FCPA-הנחיות צד 3
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