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תנאי חובה בהסכם צד שלישי
יש לכלול את סעיפי החובה הבאים בכל ההסכמים בין ( Regalכולל כל החברות הקשורות וחברות-הבת של )Regal Beloit Corporation
וכל שותף עסקי שהוא [צד שלישי] הפועל במיקומים מחוץ לארה"ב.
תנאי חובה
[בסעיף ההגדרות של ההסכם ,או באזכור הראשון כאן יש להגדיר " "FCPAו"פקיד ציבור"]
הודעת אישור .ה FCPA-וחוקים אחרים אוסרים על  Regalאו כל אדם אחר הפועל מטעמה
1.0
להציע ,לשלם ,להבטיח או לאשר לשלם כסף כלשהו ,מתנה או כל דבר שהוא בעל ערך באופן ישיר או עקיף לכל פקיד ציבור
שהוא מתוך כוונה לגרום לפקיד הציבור להשתמש באופן לא-הולם במעמד פקיד הציבור דנן לקבלת או לשמירת עסקים עבור
החברה או מי מחברות הבת או החברות הקשורות שלה .המונח פקיד ציבור מוגדר באופן רחב כדי לכלול לא רק פקידי
ממשל מסורתיים ואלו המועסקים על ידי סוכנויות ,מחלקות או משרדי ממשלה ,אלא גם עובדים של חברות בבעלות או
בשליטת המדינה .חוקים אחרים אודות התנהלות בלתי מושחתת אוסרים על מתן שוחד מסחרי מכל סוג שהוא[ .הצד
השלישי] מכיר ומאשר שהוא מבין את הדרישות להתנהלות בלתי-מושחתת ברחבי העולם ,כולל ה FCPA-והחוק האנגלי
בנושא מתן שוחד ,ומסכים לציית לכל חוקים ישימים שהם בנושא אי-מתן שוחד והתנהלות בלתי-מושחתת ,ולא לנקוט
בפעולה או שלא לנקוט בפעולה שכתוצאה מכך עלולה לגרום ל[ Regal-החברה] בדרך כלשהי להפר את ה FCPA-או כל חוק
אחר שהוא האוסר על מתן שוחד ,התנהלות באופן מושחת או ביצוע הונאה.
ייצוגים ,אחריויות וחוזים [של צד שלישי][ .הצד השלישי] מוסר את הייצוגים והאחריויות הבאים
2.0
לחברה ,ומקבל על עצמו ומסכים כדלקמן:
ייצוגים ,אחריויות וחוזים [של צד שלישי] בנושא מתן שוחד ציבורי או מסחרי[ .הצד
2.1
השלישי] מייצג ,מתחייב ומקבל על עצמו בזאת כלפי החברה שהוא לא ,ומקבל על עצמו ומסכים שהוא לא בעתיד,
בקשר לטרנזקציות המפורטות בהסכם או בקשר לכל סוג טרנזקציה אחרת הקשורה לחברה ,יבצע או יבטיח לבצע
תשלום כלשהו או יעביר כל דבר שהוא בעל ערך ,באופן ישיר או עקיף לפקיד ציבור כלשהו מתוך כוונה לגרום לפקיד
הציבור להשתמש באופן לא הולם המעמד של הפקיד דנן כדי לקבל או לשמור עסקים עבור החברה או מי מחברות-
הבת או החברות הקשורות שלה .מכוונת הצדדים שלא יבוצעו שום תשלומים או העברות דברי ערך עם המטרה או
ההשפעה לביצוע מתן שוחד ציבורי או מסחרי ,קבלת או כניעה לסחיטה ,דרישה לעמלה מתחת לשולחן או
לאמצעים אחרים לא חוקיים או לא הולמים להשגת עסקים.
ללא בעלות ממשלתית [על הצד השלישי][ .הצד השלישי] מייצג ומבטיח בזאת לחברה
2.2
שלאף פקיד ציבור אין עניין בבעלות או שליטה ,ישיר או עקיף ב[צד השלישי] או במערכת היחסים החוזית שנוצרה
על ידי ההסכם.
הודעת אישור אודות הליכי ציות של [הצד השלישי][ .הצד השלישי] מסכים כדלקמן
2.3
( )iבמסגרת ההסכם ,ביצוע תשלומים כלשהם [לצד השלישי] על ידי החברה ייעשה באמצעות המחאה או העברה
בנקאית בלבד ,ישירות [לצד השלישי] או לחשבון בנק על שם [הצד השלישי] ,ואף בקשה לקבלת תשלום במזומן או
לתשלום מסוג אחר שלא על שם המוטב לא תאושר; ( )iiכל תשלום שהוא על ידי החברה [לצד השלישי] יבוצע
במדינה .שאינה בארה"ב ,שבה על [הצד השלישי] לבצע את מחויבויותיו תחת ההסכם או בארה"ב; ([ )iiiהצד
השלישי] מסכים שהספרים והרשומות שלו המציגים את ההוצאות שנשאו במסגרת הסכם זה ישקפו את המטרה
שלשמה ההוצאה נדרשה ולתועלת מי נעשתה ההוצאה ושיהיו רשומות בכתב של כל שירות ושירות אשר [הצד
השלישי] מבצע עבור החברה או מטעמה; ([ )ivהצד השלישי] ישמור רשומות מדויקות ומפורטות של ,ויאפשר
לחברה לבדוק עם קבלת בקשה בכתב ,כל הוצאות או עלויות שהן של [הצד השלישי] אשר החברה נדרשת לשפות
במסגרת ההסכם ,כולל הוצאות כלשהן הקשורות להכשרה; ו )v( :יתכן שתנאי ההסכם ייחשפו לסוכנויות ממשלתיות
ולאנשים אחרים עם צורך לגיטימי במידע דנן ,כולל ,אך לא מוגבל ל :מחלקת המשפטים האמריקאית או הוועדה
לניירות ערך ולבורסות האמריקאית.

תכנית תאגידית להתנהלות באופן בלתי מושחת
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זכויות החברה עם הפרה של ה .FCPA-אם החברה מאמינה בתום לב ,בין אם
2.4
בעקבות חקירה שערכה אם לאו ,ש[הצד השלישי] פעל בדרך כלשהי שיתכן שתביא לחבות של החברה תחת
ה FCPA-או כל חוק אחר שהוא בנושא התנהלות באופן בלתי מושחת או אי מתן שוחד ,תהיה לחברה זכות
חד-צדדית ,שבאפשרותה לממש מיד עם מתן הודעה בכתב [לצד השלישי] לבטל את ההסכם.
הסמכות נציגים[ .הצד השלישי] מסכים שהוא יבצע לגביו ,ולגבי כל אחד ואחת
2.5
מהמנהלים הבכירים ,המנהלים הזוטרים ,העובדים ,הסוכנים או נציגים אחרים בעלי מעורבות ישירה כלשהי עם
תפקיד ניהולי או תפעולי כלשהו של העסק של [הצד השלישי] תחת ההסכם ,לבקשת החברה ,ולפחות פעם בשנה,
לספק לחברה תעודת הסמכה בתבנית המצורפת בזאת ומשולבת בסימוכין בתור _____[ .נא לצרף את תעודת
הסמכת נציגי החברה]
זכות החברה לביצוע חקירה .אם יש ל Regal-סיבה סבירה להאמין [שהצד השלישי]
2.6
נקט או שלא נקט בפעולה וכתוצאה מכך יתכן שגרם לחבות  Regalתחת ה FCPA-או כל חוק ישים אחר[ ,הצד
השלישי] מסכים שתהיה ל Regal-הזכות ,עם מתן הודעה בכתב [לצד השלישי] ,לנהל חקירה וביקורת של [הצד
השלישי] כדי לקבוע באופן סביר לשביעות רצונה של  Regalאם יתכן שנקיטה בפעולות או אי נקיטה בפעולות
כלשהן על ידי [הצד השלישי] יגרמו לחבות  Regalבגין התנהלות באופן מושחת ,מתן שוחד או ביצוע הונאה[ .הצד
השלישי] מסכים לשתף פעולה באופן מלא עם חקירה דנן ,אשר ההיקף ,השיטה ,הטבע והמשך שלה יהיו תחת
שיקול דעתה הסביר והמלא של .Regal
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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.

