BERICHT

Naleving van exportwetten en -regelingen

Dit bericht inzake naleving van exportwetten en -regelingen wordt verzonden naar alle bedrijven die
een zakelijke relatie hebben met PPG Industries Inc. of een van zijn dochterondernemingen (“PPG”)
waarbij mogelijk sprake is van problemen met exportregels. Stuur dit bericht door naar alle personen
binnen uw bedrijf die in hun functie betrokken zijn bij de export van PPG-producten.

Essentiële exportverantwoordelijkheden

Als zakelijke partner van PPG moet u op de hoogte zijn van uw
essentiële verantwoordelijkheden met betrekking tot
exportgerelateerde transacties met PPG.
We verwachten van u dat u:

Het beleid van PPG inzake
Handelsnaleving in de
bijgewerkte Algemene
ethiekcode stelt...
“De mogelijkheid van PPG om
onze producten, diensten,
technologie en technische
gegevens over de hele wereld
te exporteren is een voorrecht
dat zorgvuldig moet worden
beschermd. Onze
medewerkers moeten alle
geldende exportwetten en regelingen begrijpen en zich
daaraan houden, en moeten
zich houden aan de interne
procedures en processen van
PPG die bepalend zijn voor
onze naleving van geldende
exportregels. PPG vereist
tevens dat zijn medewerkers
alle beperkingen, wetten en
regelingen op het gebied van
handel en douane naleven,
alsmede interne vereisten van
PPG inzake de import van
materialen en diensten
wereldwijd.”
Meer informatie over dit beleid is
beschikbaar op “Corporate
Ethics” op www.ppg.com.
Vertaalde exemplaren van de
algemene ethiekcode zijn op
deze website beschikbaar.

1. Amerikaanse wetten of regelingen inzake exportregels naleeft.
Veel transacties die buiten de Verenigde Staten plaatsvinden, vallen
onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten vanwege de
extraterritorialiteitstoepassing van export- en sanctiewetten en regelingen van de Verenigde Staten. (Aanvullende informatie over
exportwetten en sancties van de Verenigde Staten vindt u op de
volgende websites: www.bis.doc.gov, www.pmddtc.state.gov en
www.treasury.gov.)
2. Op de hoogte bent van de Algemene ethiekcode van PPG (“Code”), met
name in verband met exportnaleving. Een uittreksel van het beleid
inzake handelsnaleving uit de Code van PPG wordt bij dit bericht
meegeleverd. De gehele Code (in diverse talen) is online beschikbaar op
www.ppg.com.
3. Elke vermoede of daadwerkelijke schending van een Amerikaanse
export- of sanctiewet of -regeling waarbij eigendommen of medewerkers
van PPG zijn betrokken, meldt aan de Chief Compliance Officer (CCO)
van PPG, voor zover dergelijke meldingen in uw land wettelijk zijn
toegestaan. PPG moedigt u tevens aan vermoede of daadwerkelijke
schendingen van het PPG-beleid inzake handelsnaleving te melden.
U kunt een schending op drie manieren melden:
• Via de vertrouwelijke, anonieme hotline van PPG
• Via het online meldingssysteem van PPG
• Via een rechtstreekse e-mail aan de CCO van PPG
(ChiefComplianceOfficer@ppg.com)
Informatie over deze drie methoden is beschikbaar op www.ppg.com.
Zowel de hotline als het online meldingssysteem worden door de CCO
van PPG bekeken. Het is in strijd met het beleid van PPG om
represaillemaatregelen te nemen tegen iemand die te goeder trouw een
schending van de wet of ons beleid inzake handelsnaleving meldt. We
doen er ook alles aan om de vertrouwelijkheid en anonimiteit van
dergelijke meldingen te garanderen en wetten ten aanzien van vereiste
gegevensprivacy na te leven.
Wanneer u niet voldoet aan de export- en sanctiewetten of -regelingen, of PPG
niet ondersteunt in zijn pogingen wetten en regelingen met betrekking tot export
na te leven, kan dit ertoe leiden dat PPG gepaste maatregelen neemt, inclusief
beëindiging van onze zakelijke relatie.
Neem contact op met de Chief Compliance Officer van PPG via
+00.1.412.434.3131 als u vragen of bedenkingen hebt over het bovenstaande.
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