Algemene ethiekcode
Overzicht

Overzicht van algemene ethiekcode
Bij PPG leggen wij onszelf zeer hoge normen op wat betreft
zakelijk en professioneel gedrag.
Onze reputatie als ethisch verantwoord en respectvol
bedrijf om zaken mee te doen vormt een cruciaal
concurrentievoordeel. Het is onze verantwoordelijkheid
en ons streven om het succes van ons bedrijf op de lange
termijn te waarborgen, ten behoeve van onze klanten,
aandeelhouders, werknemers, leveranciers en buren.
Ons succes is afhankelijk van uw vermogen om beslissingen
te nemen die in overeenstemming zijn met onze waarden.
De algemene ethiekcode belichaamt onze kernwaarden en
verwachtingen als ethische onderneming. Gebruik het als een
hulpmiddel bij het nemen van de juiste beslissingen en het
oplossen van ethische problemen die u mogelijk tegenkomt.

Wat van u verwacht wordt
Blijf op de hoogte

Lees, begrijp en houd u aan onze Code en aan
de wet.

Wees verantwoordelijk

Gebruik uw gezonde verstand.
Doe geen concessies wat betreft onze normen.
Tref geen vergeldingsmaatregelen.

Wees eerzaam

Geef het goede voorbeeld met uw acties.
Handel met totale integriteit bij alles wat u doet.

Wees respectvol

Bevorder openheid.
Communiceer met oprechtheid en overtuiging.

Wees moedig

Kaart problemen meteen aan.
Escaleer problemen adequaat.
Tref passende corrigerende maatregelen.

Onze ethische normen

Houd
nauwkeurige
verslagen bij

Geen steekpenningen of
smeergeld

Houd u aan de
wet

Volg het
exportbeleid

Maak
belangenconflicten
openbaar

Sluit niemand
uit en wees
respectvol

Concurreer op
eerlijke en open
wijze

Werk veilig
Bescherm het
milieu

Bescherm
bedrijfseigendommen

Raadpleeg voor meer informatie over al deze normen de complete
code op corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Ethische besluitvorming
Kunt u deze vragen met "ja” beantwoorden?
✔✔ Is het legaal?
✔✔ Is het in overeenstemming met de Code?
✔✔ Vormt het een afspiegeling van de waarden van PPG?
✔✔ Toont dit een positief beeld van mij en PPG?
✔✔ Zou het in orde zijn als dit in een krantenkop zou verschijnen?

Als u op een van deze vragen "nee" antwoordt, neem dan
contact op met:
• Uw leidinggevende of managementniveau daarboven
• Uw Human Resources-manager
• De juridisch adviseur van uw regio of business unit
• Onze afdeling Ethics and Compliance:
•

Ethiek-helplijn van PPG – Als u een vertrouwelijke en anonieme vraag wilt
stellen of een melding wilt maken in uw taal, gebruikt u de Ethiek-helplijn
op ppgethics.com om het telefoonnummer voor uw land te zoeken of
een online melding te doen.
Bel +1.720.514.4400 voor een collect call of om te bellen op kosten van
de gebelde.
Bel +1.800.461.9330 in de V.S. en Canada (Engels).

•

E-mail naar chiefcomplianceofficer@ppg.com

Het in goed vertrouwen melden van een ethisch of
juridisch probleem is de juiste manier van handelen.
Website voor algemene ethiek en compliance van PPG
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
De PPG Ethiek-helplijn wordt verzorgd door
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