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Persoana care semnează mai jos, un reprezentant autorizat în mod corespunzător al Partenerului de
afaceri denumit, certifică următoarele:
1. Partenerul de afaceri își ia angajamentul să desfășoare activități profesionale cu integritate și fără
dare sau luare de mită.
2. Partenerul de afaceri și agenții sau reprezentanții săi nu vor oferi, plăti, promite sau autoriza o altă
persoană să ofere bani, atenții și orice alte lucruri de valoare, nici în numerar, nici în natură, nici în
mod direct, nici indirect, unei părți sau în beneficiul oricărei părți pentru a obține sau menține
contracte profesionale în mod abuziv ori pentru a obține sau reține un avantaj abuziv în efectuarea
activităților pentru compania Regal.
3. Cu excepția plăților impuse prin contracte scrise sau comenzi în timpul desfășurării activităților
profesionale, Partenerul de afaceri nu va pretinde sau accepta bani, atenții sau lucruri de valoare, nici
în numerar, nici în natură, nici în mod direct, nici indirect, în ceea ce privește prestarea unui serviciu
sau a unei activități pentru sau în numele companiei Regal. De asemenea, Partenerul de afaceri nu
va permite niciunuia dintre angajații sau asociații săi să accepte acest lucru.
4. Cu excepția celor explicate mai jos, Partenerul de afaceri, inclusiv fiecare funcționar, administrator,
angajat, reprezentant sau agent, nu a fost niciodată acuzat, urmărit penal sau condamnat pentru
încălcarea unei legi anticorupție sau antimită.
5. Partenerul de afaceri a primit un exemplar sau i s-a oferit acces online, a consultat și înțelege Codul
de etică și conduită profesională Regal („Codul”) și Programul Regal anticorupție.
6. Sunt de acord să fiu răspunzător pentru asigurarea faptului că Programul anticorupție și Codul Regal
sunt înțelese și conforme cu activitatea Partenerului de afaceri în raport comun cu domeniul de
activitate al companiei Regal.
7. Cu excepția celor explicate mai jos, Partenerul de afaceri nu este subordonat sau controlat, integral
sau parțial, în niciun fel de către niciun guvern, funcționar guvernamental sau partid politic.
8. Partenerul de afaceri este de acord să informeze compania Regal în privința oricăror modificări legate
de capitaluri (în cazul în care nu sunt tranzacționate public) sau de conducere în termen de cel mult
treizeci de zile de la aflarea modificării de către Partenerul de afaceri.
9. Partenerul de afaceri va ține registrele și evidențele în conformitate cu standardele contabile
acceptate la nivel internațional.
10. Cu excepția celor explicate mai jos, sunt de acord și confirm faptul că nu au fost suspectate sau
confirmate încălcări ale legilor anticorupție, antimită sau antifraudă referitoare la Partenerul de
afaceri. Dacă voi avea cunoștință de astfel de informații, voi informa fără întârziere compania Regal.
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Comentarii:

LUAT LA CUNOȘTINȚĂ ȘI ACCEPTAT:

Data:
Numele partenerului de afaceri

Semnat de:
Semnătura reprezentantului autorizat al partenerului
de afaceri

Funcția în clar a reprezentantului autorizat

Numele în clar al reprezentantului autorizat

Compania reprezentantului autorizat (dacă diferă de
numele partenerului de afaceri)

Retransmiteți contactului dumneavoastră din cadrul Regal sau la
Ethics & Compliance Office
Regal Beloit Corporation
200 State Street
Beloit, WI 53511 USA
integrity@regalbeloit.com
T: 608.361.7416 | F: 608.364.8817 | W: RegalBeloit.com

Autorități
aprobatoare:

David Simon, Foley și Lardner
 Comitetul de risc și de conformitate
 GC

Limbi:

Aceleași ca și pentru documentul Anti-Corruption Policy – Global (100.102)

Istoricul reviziilor/data
finalizării:

6: referință limbă modificată pentru a corespunde
politicii
5: formatare
4: separat de chestionar, modificat din „terț” în
„partener de afaceri”
3: efectuare Probă 1 și traducere
2: formatare, Programul anticorupție
1: publicare inițială, parte a Îndrumărilor FCPA pentru
terți

Consilier juridic:

Informații stocare document:

2014-00120: 0000006407
17 iunie 2015
1 iunie 2015
15 august 2014, proiect-pilot
19 septembrie 2012
august 2011
7 decembrie 2010
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