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A Howmetnek a fenntartható és etikus üzleti gyakorlatok iránti folyamatos elkötelezettsége
részeként együttműködünk beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal, tanácsadóinkkal és más
felekkel, akikkel üzleti kapcsolatban állunk (együttesen „Szállítók”) ezen alapelvek betartása
érdekében.
Bár tudjuk, hogy Szállítóink eltérő jogi és kulturális környezetben működnek, úgy véljük, ezen
alapelvek világszerte megegyeznek. Ezen alapelveket megtestesítő Szállítói szabványokat
dolgoztunk ki, hogy küldetésünkkel és értékeinkkel kapcsolatos nyilatkozatunk alapján
Szállítóink számára világossá tegyük elvárásainkat ezen a területen:

Elvárjuk és reméljük, hogy Szállítóink tiszteletben tartják ezeket az értékeket és az annak
megfelelő gyakorlatot, amelyek a Howmet Szállítói szabványait alkotják, és biztosítják, hogy
munkatársaik, képviselőik, albeszállítóik és alvállalkozóik ugyanígy járjanak el.
Ezek az értékek jelentik a Howmet Magatartási Kódexének alapjait, amely itt olvasható:
https://www.howmet.com/code-of-conduct
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Szállítóink üzleti tevékenységüket etikus és feddhetetlen módon
kell, hogy végezzék. Ez az alábbiakat foglalja magában:
A környezetvédelemre, nemzetközi kereskedelemre, a munkakapcsolatokra, az emberi
jogokra, a munkavédelemre és a trösztellenességre vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi
jogszabályok, többek között a vonatkozó normák, törvények, rendeletek és előírások
betartása.




Üzleti tevékenységük etikus és az USA külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló
törvényének és más vonatkozó korrupcióellenes egyezménynek, vesztegetésellenes
törvénynek, előírásnak és rendelkezésnek megfelelő módon történő végzése.
A Howmet és munkavállalói kötelezettségeinek megértése és tiszteletben tartása a
Howmet Korrupcióellenes irányelvének, többek között annak vendéglátással és
ajándékozással kapcsolatos rendelkezéseinek betartása érdekében, amely itt érhető el:
https://www.howmet.com/anti-corruption-policy











Versenytársakkal kapcsolatos információkat csak legális úton gyűjthetnek, és nem
oszthatnak meg a Howmet vagy mások tulajdonát képező bizalmas információkat írásos
engedély nélkül.
Az ellátási láncban az eredeti forrástól a Howmethez történő szállítás során átláthatóságot
kell biztosítaniuk, a vonatkozó jogszabályok és előírások, többek között az Egyesült
Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének a Dodd-Frank törvény végrehajtására
vonatkozó, konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó rendelkezéseinek
betartásával.
A Howmet vezetőségének tájékoztatása minden tényleges vagy potenciális
összeférhetetlenségről a megfelelő felülvizsgálat és intézkedés érdekében. Ezek többek
között az alábbi eseteket foglalják magukban: A Howmet egy dolgozója vagy annak
rokona tulajdonjoggal vagy ellenőrző részesedéssel rendelkezik az Önök vállalkozásában,
az Önök vállalata a Howmet egy dolgozóját vagy annak rokonát foglalkoztatja, vagy
bármely más kapcsolat a két szervezet dolgozói között, amely tényleges vagy potenciális
összeférhetetlenséghez vezethet
A termékek, szolgáltatások és árak valós és pontos feltüntetése.
A reklámozás, az értékesítés és a verseny terén tisztességes üzleti gyakorlat folytatása.
Olyan üzleti tevékenység folytatása, amely a helyes vállalatirányítás és az üzleti titoktartás
mellett maximális átláthatóságot biztosít.
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Szállítóinknak a környezettel szemben felelős és hatékony
módon kell működniük, hogy a minimálisra csökkentsék a
környezetre gyakorolt káros hatásokat. Ez az alábbiakat foglalja
magában:









Valamennyi környezetvédelemmel kapcsolatos, vonatkozó kormányrendelet, rendelkezés
és előírás betartása, beleértve a működés során keletkező hulladék kezelését is.
Lehetőség szerint energiahatékony eljárások és termékek kiválasztása.
A rendelkezésre álló rendszerek igénybe vétele az összes fajta hulladék csökkentése vagy
kiküszöbölése érdekében, beleértve a természetvédelmére tett intézkedéseket, az anyagok
újrahasznosítását, újrafelhasználását vagy helyettesítését.
Aktív részvétel a környezeti kockázat kezelésében, a veszélyek felismerésében, az okozott
kockázat értékelésében és a megoldások végrehajtásában.
A közösség bevonásának ösztönzése, a társadalmi és gazdasági fejlődés támogatása és
azon közösségek fenntarthatóságának elősegítése, ahol működnek.
Elkötelezettség amellett, hogy az összes dolgozójuk számára biztonságos és egészséges,
többek között drog- és fegyvermentes munkakörnyezetet teremtsenek.

Szállítóinknak együtt kell működniük velünk annak érdekében,
hogy hatékonyabb eljárásokat, technológiákat, ötleteket és
termékeket hozhassunk létre. Ez az alábbiakat foglalja magában:




Olyan jelentős innovációk elősegítése, amelyek a Howmet számára versenyelőnyt
biztosítanak, ugyanakkor megfelelnek a kiváló teljesítménnyel kapcsolatos normáknak.
Együttműködés a Howmettel a termékeink iránti kereslet és forgalmunk növelése
érdekében.
Környezetvédelmi és fenntarthatósági céljaink elősegítése magasabb költséghatékonyság
elérése mellett.
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Szállítóinknak tiszteletben kell tartaniuk a működésükkel
kapcsolatos összes egyén, többek között a helyi közösségek és a
dolgozók emberi jogait. Ez az alábbiakat foglalja magában:










Semmilyen körülmények között nem vesznek részt emberkereskedelemben, nem
alkalmaznak gyermekmunkát vagy kényszermunkát, pl. börtönmunkát, kényszer útján
szerződtetett munkát, adósrabszolgaságot, rabszolgamunkát vagy szolgaságot.
Tiszteletben tartják az emberi méltóságot és a dolgozók, valamint a működésükkel
kapcsolatos egyének és közösségek jogait.
Tiltják a pályázók vagy dolgozók testi fenyítését, zaklatását, diszkriminációját illetve
bántalmazását.
Biztosítják, hogy a munkavállalók javadalmazása elérje vagy meghaladja a jogszabályban
előírt minimum értéket, és hogy teljes mértékben összhangban legyen az összes
vonatkozó jogszabállyal.
Elismerik és tiszteletben tartják a munkavállalók azon szabadságát, hogy csatlakozzanak
törvényesen engedélyezett szövetségekhez vagy szervezetekhez, illetve hogy
tartózkodjanak az azokhoz való csatlakozástól.
Rendelkeznek olyan munkahelyi esélyegyenlőségi nyilatkozattal vagy Magatartási
Kódexszel, amely nem engedi meg a diszkriminációt faj, bőrszín, vallás, nemzeti
hovatartozás, fogyatékosság, szexuális beállítottság, nemi identitás/kifejezésmód,
genetikai elváltozás, veterán státusz, nem vagy életkor alapján (a törvényekben
meghatározott korlátokon belül).

Szállítóinknak el kell kötelezniük magukat a folyamatos fejlesztés
és kiválóság mellett, és a jövedelmezőség érdekében nem
tehetnek engedményeket az etika, a biztonság vagy a jogi
kötelezettségek terén. Ez az alábbiakat foglalja magában:






Szilárd pénzügyi kontrollt jelentő környezetet tartanak fenn, és amennyiben vonatkozik
rájuk, nyilvánosságra hozzák pénzügyi eredményeiket.
Betartják az Egyesült Államok Sarbanes-Oxley (SOX) törvényét illetve a pénzügyi
jelentésekre vonatkozó, azzal egyenértékű jogszabályokat.
A pénzügyi jelentéseket az általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készítik el.
Minden üzleti működésükről és ügyleteikről megfelelő és pontos nyilvántartást vezetnek, a
megfelelő nyilvántartás-megőrzési irányelveknek és elévülési időknek megfelelően.
Biztosítják, hogy a határidők betartásával a Howmet előírásainak megfelelő, kiváló
minőségű anyagokat és szolgáltatásokat szállítanak le.
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Haladéktalanul tájékoztatják a Howmetet, ha a belső működésük vagy értékláncuk nem
felel meg az előírásoknak, illetve minden olyan fejleményről, amely hatással lehet a Szállító
azon képességére, hogy a határidőre, az előírásoknak megfelelő teljesítményt nyújtson.
Az aláírt megállapodásokat és szerződéseket betartják.
A Howmetet haladéktalanul tájékoztatják olyan problémákról, amelyek teljesítményükre
hatással lehetnek, a kiváltó okokat kivizsgálják, és minden szükséges helyesbítő
intézkedést megvalósítanak.
Kérésre megadnak minden olyan releváns információt azon személyeknek, akik a
megfelelőséget szeretnék ellenőrizni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A szállítók kötelesek ezen elveket ellátási láncukban is ismertetni és azok követését számonkérni.
A Howmet küldetésével és értékeivel, szállítói fenntarthatósági illetve etikai és megfelelőségi
programjával kapcsolatos további információkért kérjük, látogassanak el a www.Howmet.com
oldalra.

AGGÁLYOK BEJELENTÉSE
Ha egy tevékenységről vagy aggályukról szeretnének bejelentést tenni (beleértve egy
jogszabály vagy e normák megszegését) a Howmet (a nap 24 órájában elérhető) Etikai
Vonalán keresztül, kérjük, tájékozódjanak itt: https://www.howmet.com/integrity-line.
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