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17. jún 2015

Revízia: 5

Nižšie podpísaná osoba, riadne splnomocnený zástupca tu uvedeného obchodného partnera potvrdzuje,
že:
1. Obchodný partner sa zaväzuje vykonávať podnikateľskú činnosť poctivo a bez úplatkov.
2. Obchodný partner a jeho agenti alebo zástupcovia nebudú ponúkať, platiť, sľubovať ani schvaľovať,
aby niekto iný zaplatil peniaze, dary ani čokoľvek hodnotné, či už v hotovosti alebo formou
nepeňažného plnenia, priamo či nepriamo, inej strane alebo v prospech tejto strany s úmyslom
nečestne získať alebo si udržať zákazku, či získať alebo si udržať neoprávnenú výhodu pri
vykonávaní podnikateľskej činnosti pre spoločnosť Regal.
3. S výnimkou platieb požadovaných na základe písomných zmlúv a príkazov v rámci podnikateľskej
činnosti nebude obchodný Partner vyžadovať ani prijímať peniaze, dary ani hodnotné veci, či už v
hotovosti alebo formou nepeňažného plnenia, priamo či nepriamo, v súvislosti s poskytovaním
nejakej služby alebo inej činnosti pre spoločnosť Regal alebo v jej mene. Obchodný partner takéto
konanie nedovolí ani žiadnemu zo svojich zamestnancov alebo spolupracovníkov.
4. Okrem prípadov vysvetlených nižšie obchodný partner, vrátane každého predstaviteľa, riaditeľa,
zamestnanca, zástupcu a agenta, nikdy nebol obvinený, trestne stíhaný ani usvedčený v súvislosti s
porušením zákona o korupcii alebo úplatkárstve.
5. Obchodný partner dostal kópiu alebo mu bol poskytnutý online prístup ku Kódexu podnikateľského
správania a etiky spoločnosti Regal („Kódex“) a k Programu spoločnosti Regal na boj proti korupcii,
preštudoval si tieto dokumenty a porozumel im.
6. Preberám zodpovednosť za zabezpečenie, aby si obchodný partner osvojil Kódex a Protikorupčný
program spoločnosti Regal a aby v súlade s nimi vykonával svoju činnosť pre spoločnosť Regal.
7. Okrem prípadov vysvetlených nižšie obchodný partner nie je vo vlastníctve, úplnom ani čiastočnom,
ani nie je žiadnym spôsobom kontrolovaný žiadnym orgánom štátnej správy, predstaviteľom štátnej
správy ani politickou stranou.
8. Obchodný partner súhlasí s tým, že bude spoločnosť Regal informovať o všetkých zmenách v jeho
vlastníctve (pokiaľ nie je verejne obchodovanou spoločnosťou) alebo v jeho kontrole najneskôr do
tridsiatich dní odvtedy, čo sa obchodný partner o takejto zmene dozvie.
9. Obchodný partner vedie svoje účtovné knihy a záznamy v súlade s medzinárodne uznávanými
účtovnými normami.
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10. Potvrdzujem, že okrem prípadov vysvetlených nižšie u obchodného partnera ani v súvislosti s ním
nedošlo k žiadnym údajným ani potvrdeným porušeniam zákonov týkajúcich sa úplatkárstva, korupcie
alebo podvodu. Pokiaľ sa o nejakých dozviem, bezodkladne to oznámim spoločnosti Regal.
Poznámky:

SÚHLAS POTVRDIL:

Dátum:
Za obchodného partnera

podpísal:
Podpis splnomocneného zástupcu obchodného
partnera

Meno splnomocneného zástupcu tlačeným písmom

Funkcia splnomocneného zástupcu tlačeným písmom

Spoločnosť splnomocneného zástupcu (pokiaľ je iná
než názov obchodného partnera)

Pošlite späť svojej kontaktnej osobe v spoločnosti Regal alebo na adresu
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

Právny poradca:
Schvaľovatelia:

David Simon, Foley & Lardner
 výbor pre riziká a dodržiavanie predpisov
 vedúci právneho oddelenia

Jazyky:

rovnaké ako v prípade Politiky na boj proti korupcii – globálnej (100.102)

História revízií/Dátum
dokončenia:

6: zmena zoznamu jazykov podľa Politiky
5: formátovanie
4: oddelenie od dotazníka, zmena z „3. strany“ na
„obchodného partnera“
3: Vytvorenie Prílohy 1 a preklad
2: formátovanie, Protikorupčný program
1: prvé vydanie, súčasť usmernení FCPA pre 3. strany

Informácie o uložení dokumentu:

2014-00120: 0000006407
17. jún 2015
1. jún 2015
15. august 2014, pilotný
19. september 2012
august 2011
7. december 2010
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