Överensstämmelse inom export

Detta Informationsmeddelande om överensstämmelse inom export skickas till alla företag som har ett
affärsförhållande med PPG Industries Inc. eller ett av dess dotterbolag (”PPG”) och som kan ha frågor och
problem kring exportkontroll. Vidarebefordra detta informationsmeddelande till alla på ditt företag vars
arbetsuppgifter omfattar export av PPG-produkter.

Kritiska ansvarsområden
inom exportkontroll
PPG-policyn Trade Compliance
(Överensstämmelse inom
handel) i dess uppdaterade
Global Code of Ethics (Global
etikkod) uppger följande:
”Vi kräver att våra anställda förstår
och följer alla tillämpliga
handelsefterlevnadslagar,
förordningar, PPG-policyer och förfaranden i alla länder där vi
bedriver verksamhet. Detta
omfattar förordningar som berör
import, export, återexport och vad
som anses vara exportaktiviteter.”
”Som exportör måste vi följa krav
som begränsar överföringen av
artiklar och information till vissa
främmande länder eller personer
av nationella säkerhetsskäl och
av utrikespolitiska skäl. I vissa fall
kanske inte export tillåts
överhuvudtaget – exempelvis till
länder eller personer belastade
med embargon och sanktioner.
I andra länder kan exporten kräva
förhandsgodkännande från USA
eller den lokala myndigheten.”
Ytterligare vägledning med
avseende på denna policy finns
tillgänglig under ”Corporate
Ethics” (Företagsetik) på
www.ppg.com. Det finns
översatta kopior av Global Code
of Ethics (Global etikkod) på den
här webbplatsen.

Som affärspartner till PPG ska du känna till dina kritiska ansvarsområden
angående dina exportrelaterade transaktioner med PPG.
Vi förväntar oss att du ska:
1. Följa amerikanska och lokala lagar och förordningar för exportkontroll och
sanktioner. Många transaktioner som sker utanför USA faller under USA:s
jurisdiktion på grund av den extraterritoriella tillämpningen av USA:s lagar
och förordningar angående exportkontroll och sanktioner. (Det finns
ytterligare information om USA:s exportkontroller och sanktioner på
följande webbplatser: www.bis.doc.gov, www.pmddtc.state.gov och
www.treasury.gov.)
2. Håll dig informerad om innehållet i PPG:s Global Code of Ethics) (Global
etikkod) (”Koden”), speciellt vad gäller efterlevnad av exportkrav. Ett utdrag
ur policyn Trade Compliance (Överensstämmelse inom handel) från PPG:s
Kod finns med i detta informationsmeddelande. Hela Koden finns tillgänglig
online, på flera språk, på www.ppg.com.
3. Rapportera till PPG:s direktör för efterlevnad (CCO, Chief Compliance
Officer) om alla misstänkta eller faktiska överträdelser mot någon av USA:s
lagar och förordningar angående exportkontroll och sanktioner som
involverar artiklar eller anställda hos PPG, i den utsträckning som sådan
rapportering är laglig i ditt land. PPG uppmuntrar dig dessutom att
rapportera misstänkta eller verkliga överträdelser mot PPG:s policy
Överensstämmelse inom handel.
Det finns tre sätt att rapportera en överträdelse:
 PPG:s konfidentiella, anonyma ”Hotline”
 PPG:s rapporteringssystem online
 Skriva e-post till PPG:s CCO (ChiefComplianceOfficer@ppg.com)
Information om dessa rapporteringsmetoder finns på www.ppg.com.
Både Hotline och rapporteringssystemet online granskas av PPG:s CCO.
Det är mot PPG:s policy att utsätta någon som i god tro lämnar in en rapport
om misstänkt överträdelse mot lagen eller vår policy angående Trade
Compliance (Överensstämmelse inom handel) för repressalier. Vi har också
till åtagande att upprätthålla sekretessen och anonymiteten för sådana
rapporter, och att följa de datasekretesslagar som krävs.
Underlåtelse att följa lagar och förordningar angående exportkontroll och
sanktioner eller underlåtelse att stödja PPG i dess strävan efter överensstämmelse
inom export kan leda till att PPG vidtar lämplig åtgärd, inklusive att avbryta vårt
affärsförhållande.
Kontakta PPG:s direktör för efterlevnad (CCO) om du har frågor eller
funderingar om vad som omnämns ovan.
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