PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
קוד התנהגות של ספקים ומוכרים
 .1מבוא
 ,Phibro Animal Health Corporationכולל חברות בת שלה והחברות המסונפות אליה (" "PAHCאו
"החברה") ,מחויבות לנהל את עסקיה בצורה מוסרית ,תוך הקפדה על כל החוקים ,הכללים והתקנותPAHC .
שואפת להשתמש בספקים ומוכרים שהם שותפים למחויבות זו.
מצפים מספקים ומוכרים של  PAHCלציית לכל החוקים ,התקנות ,הכללים והדרישות לגבי המוצרים והשירותים
שהם מייצרים ,מפיצים או מספקים בכל דרך אחרת עבור  .PAHCבכלל זה ,ללא הגבלה :התנהלות עסקית ,איכות
המוצר ,נוהלי עבודה ותעסוקה ,בריאות ובטיחות ,ושמירה על איכות הסביבה .מצפים מאת הספקים להתאים את
שיטות העבודה שלהם לכל הסטנדרטים שפורסמו לגבי התעשיות שלהם ,ולהשיג את כל ההיתרים הרלוונטיים
ולפעול בהתאם למגבלות ההיתר ולפי הדרישות בכל עת.
 .2מוסריות והתנהגות עסקית
 PAHCמצפה מספקים ומוכרים להתנהג בצורה אתית ועל פי החוקים הרלוונטיים בכל הפעולות העסקיות .בתור
שכאלה ,הם:
 .aלקיים את כל התקנים לשיטות עסקיות הוגנות כולל פרסום מדויק ואמתי ,תחרות הוגנת ומניעת
הגבלים.
 .bלאסור תשלומי שוחד ,תרומות פוליטיות לא חוקיות ,או תשלומים או שיטות לא חוקיים מכל סיבה
שהיא ,לרבות ויתור של עונשים או קנסות או קבלת כל הטבה מיוחדת אחרת.
 .cלא להציע טובות הנאה כגון מתנות ,בידור ,כסף ,הלוואות ,חופשות או אירוח במלון לעובדים ונציגים
של  , PAHCלמעט מוצרים פרסומיים בעלי ערך נומינלי או בידור ברמה מניחה את הדעת בגבולות
הזהירות.
 .dלהימנע מלהציע מתנות למעט מוצרים פרסומיים בעלי ערך נומינלי או בידור ברמה מניחה את הדעת
בגבולות הזהירות.
 .eלהגן מפני שימוש לא נאות בקניין רוחני ,לרבות חשיפה של מידע חסוי או רגיש ,תמחור או מידע על
עובדים .כל העברת מידע חסוי חייבת להתבצע בצורה מאובטחת ובאופן המגן על זכויות הקניין
הרוחני של  PAHCושל ספקיה .כל מידע חסוי שיימסר על ידי  PAHCלספק ,ישמש אך ורק לתמיכה
בעסקי  PAHCויישמר בצורה מחושבת כראוי כדי להגן על המידע מפני שימוש לרעה או חשיפה לא
מורשית .אסור לספקים להשתמש בשום סימן מסחרי ,תמונה או חומר שזכויות היוצרים שלהם בידי
 ,PAHCאלא כאשר זה מורשה מפורשות.
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תקנות בנושאי מניעת שחיתות ,איסור שוחד ויצוא

 PAHCמצפה מכל הספקים והמוכרים לציית לחוק האמריקני למניעת שחיתות במדינות זרות ( United States
 ,)"FCPA", Foreign Corrupt Practices Act,לחוק הבריטי למניעת שוחד ( ,)UK Bribery Actכאשר ישים,
ולכל חוק מקומי ובינלאומי ישים אחר הקשור למניעת שחיתות ושוחד .בנוסף PAHC ,מצפה מכל הספקים
והמוכרים לציית לכל הכללים והתקנות הישימים המוטלים על ידי המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר
האמריקני (" )" OFACועל ידי האיחוד האירופי בנוגע לעסקאות עם מדינות ו/או אנשים שעליהם מוטל חרם.
 :FCPA .aלפי הנחיות ה ,FCPA-זה מנוגד לחוק ש PAHC-או צד שלישי הקשור ל PAHC-יציעו,
ישלמו ,יבטיחו לשלם או לתת ,או יאשרו את התשלום או מתנת הכסף או כל דבר בעל ערך ,בצורה
מושחתת ,ישירות או דרך מתווך ,לטובת פקיד ממשל זר כלשהו כדי להשפיע על מעשה או החלטה
על מנת לסייע ל PAHC-לקבל או לשמר עסקים ,או להניע את פקיד הממשל הזר להפר חובה חוקית
כלשהי .איסור דומה חל על תשלומים לטובת מפלגה פוליטית זרה או פעיל שלה או מועמד לתפקיד
פוליטי .כל פקיד או עובד של חברה ממשלתית או בשליטה ממשלתית ,נחשב "פקיד" למטרות
 FCPA .FCPAגם אוסר על חברה או אדם להשתמש בחברה או אדם אחרים כדי לעסוק בפעילות
כלשהי מהנזכרים לעיל.
 .bהחוק הבריטי למניעת שוחד :בנוסף לאמור לעיל ,החוק הבריטי למניעת שוחד אוסר על מתן שוחד
לארגונים מסחריים ולאנשים פרטיים .יש לצאת מנקודת הנחה שהחוק הבריטי למניעת שוחד חל על
כל העסקאות שבהן מעורבים ספקים ומוכרים העושים עסקים מטעם  PAHCבבריטניה ומחוצה לה.
 .cתקנות הסנקציות של  OFACושל האיחוד האירופי OFAC :והאיחוד האירופי מטילים בקרות
מסוימות על עסקאות ומקפיאים נכסים של אנשים וישויות שפעלו לקידום הטרור ,העוסקים בהפצת
נשק ,מפרים את זכויות האדם ונוקטים בצעדים אחרים בניגוד למדיניות ציבורית .הרגולטורים
מקיימים שני סוגים של סנקציות :לפי מדינות ולפי רשימות .אסור לספקים ולמוכרים של  PAHCלנהל
עסקים עם הישויות או המדינות שצוינו ספציפית ברשימה כמי שנאסרו ,הוחרמו או הוטלו עליהן
סנקציות על ידי  OFACאו האיחוד האירופי .הגבלות  OFACעשויות לחול על נכסים שהם בבעלות
או בשליטת צד פרטי או ישויות ממשלתיות מסוימות במדינות שצוינו .לפני התקשרות בפעולה עסקית
בינלאומית כלשהי (כגון מכירות ,רכישות ,מימון או תמיכה לוגיסטית) ,ישירות או באמצעות מתווכים
כולל מפיצים וסוכנים ,עם ישות או אדם הנמצאים במדינה הכפופה לסנקציות לפי מדינה או לפי
רשימות ,ספקים או מוכרים של  PAHCחייבים לוודא כי העסקה אינה מוגבלת או אסורה על ידי חוקי
ארה"ב או חוקים ישימים אחרים.
 .4בטיחות מוצרים
 PAHCמצפה מספקים וממוכרים להפיק מוצרים ברמת איכות ובטיחות גבוהה ביותר ,בהתאם לכל החוקים
הישימים .בתור שכאלה ,הם יספקו ל PAHC-מוצרים המכילים אך ורק רכיבים שאושרו או הוגדרו בדרך אחרת
והורשו בעקבות הסכם אספקה או חוזה אחר בין  PAHCלספק ,אם בכלל .שום רכיב חדש לא ישונה ולא יוחלף
ללא אישור מראש מ.PAHC-
 .5זכויות אדם ,עבודה ותעסוקה
מצפים מספקים וממוכרים של  PAHCלהתייחס לאנשים בכבוד ובהערכה .בתור שכאלה ,הם:
 .aלא ישתמשו בעבודה כפויה או שלא מרצון.
 .bלא ישתמשו בהעסקת ילדים ,תוך ציות להצהרת ארגון העבודה הבינלאומי משנת  1998בדבר
עקרונות היסוד וזכויות בעבודה.
 .cלא יטפלו או יאיימו לטפל באדם באכזריות או בצורה לא אנושית .טיפול אכזרי או לא אנושי כולל
התעללות מינית או התעללות ,ענישה גופנית ,כפייה או התעללות מילולית.
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 .dלא יעסקו בסחר בבני אדם (כפי שהוגדר ע"י האו"ם בסעיף  ,3פסקה ( )aשל הפרוטוקול למניעה,
דיכוי וענישה של סחר בבני אדם ,וכנדרש בחוק של קליפורניה משנת  2010לשקיפות בשרשרת
האספקה).
 .eיצייתו לכל החוקים הרלוונטיים לגבי שכר ושעות העבודה של המדינה שבה הם פועלים ,לרבות
באמצעת ציות לכללים שנועדו להגביל שעות נוספות.
מצפים מאת ספקים ומוכרים של  PAHCלפעול באופן בר-תחזוקה ובאחריות .בתור שכאלה עליהם לציית לכל
החוקים הסביבתיים הרלוונטיים ,כולל החוקים הקשורים לזיהום מקורות מים ,זיהום אוויר ,שימוש בחומרים
רעילים ושחרורם ,ופינוי פסולת מסוכנת .הספקים יקפידו על כל החוקים הישימים לגבי מקורם של חומרים .מצפים
שהספקים והמוכרים של  PAHCלא ישתמשו ב"מינרלים מאזורי מריבה" ,כפי שהוגדר בחוק דוד-פרנק
( ; 1)Dodd-Frank Actאם השימוש במוצרים אלה הוא הכרחי ,הספקים ישיגו מינרלים כאלה ממקור שיאשר
שמקורם אינו מאזור מריבה.
 .6בקרת איכות ,מסמכים ורשומות וסודיות
מצפים מספקים ומוכרים של  PAHCשינהלו את פעילותם בשיטתיות כדי לשמור על רציפות עסקית ,לעמוד
בסטנדרטים שנקבעו בקוד זה להתנהגות הספקים והמוכרים ולשפר את פעילותם ללא הרף .בתור שכאלה ,הם:
 .aליישם תהליכים לבקרת מסמכים ורשומות.
 .bליישם תהליכים לבקרת הייצור של מוצרים ו/או חומרים של  ,PAHCלהכניס שינויים ביעילות ולוודא
היענות לדרישות הלקוח.
 .cלפתח וליישם תהליכים עסקיים פנימיים ראויים כדע להבטיח ציות לקוד זה של התנהגות ספקים
ונותני שירותים ,ולסייע ל PAHC-ביישום קוד זה לגבי התנהגות ספקים ומוכרים ,תוך העברת
עקרונות הקוד לכל הממונים עליהם ,לעובדים ולספקים שלהם.
 .7שינויים
 PAHCעשויה מעת לעת להכניס שינויים בקוד זה להתנהגות הספקים והמוכרים כדי לתת ביטוי לשינויים בחוק
הישים או בסטנדרטים של התנהגות מוסרית .קוד התנהגות ספקים ומוכרים מעודכן יפורסם כל העת באתר
האינטרנט של  ,PAHCהנגיש דרך  ,www.pahc.comתחת הלשונית  . “About Phibroומצפים מספקים ומוכרים
של  PAHCלבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של  PAHCכדי להבטיח נגישות לגרסה העדכנית ביותר של קוד
זה להתנהגות ספקים ומוכרים.

 1נכון לאוקטובר " ,2013מינרלים מאזור מריבה" כוללים קסיטריט ( ,)cassiteriteקולומביט-טנטליט (columbite-
 ,)tantaliteזהב וכן וולפרמיט ( ,)wolframiteכמו גם נגזרות שלהם.
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