ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Eξαγωγική συμμόρφωση

Αυτή η Ειδοποίηση Εξαγωγικής Συµµόρφωσης αποστέλλεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εµπορική σχέση µε την
PPG Industries Inc. ή µία από τις θυγατρικές της («PPG») που µπορεί να περιλαµβάνει ζητήµατα εξαγωγικών ελέγχων.
Παρακαλούµε προωθήστε αυτήν την Ειδοποίηση σε όλα τα άτοµα της εταιρείας σας των οποίων οι εργασίες
συµπεριλαµβάνουν την ανάµειξη µε εξαγωγές προϊόντων της PPG.

Κρίσιµες ευθύνες
εξαγωγικών
ελέγχων
Η πολιτική Εµπορικής
Συµµόρφωσης της PPG στον
ενηµερωµένο Παγκόσµιο Κώδικα
∆εοντολογίας της, καθορίζει...
«Η δυνατότητα της PPG να εξαγάγει
τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την
τεχνολογία και τα τεχνικά δεδοµένα
της σε όλο τον κόσµο, είναι ένα
προνόµιο που πρέπει να
προφυλάσσεται προσεκτικά.
Απαιτούµε από όλους τους
υπαλλήλους µας να κατανοούν και
τηρούν όλους τους εξαγωγικούς
νόµους και κανονισµούς και να
διατηρούν και τηρούν τις
εσωτερικές διαδικασίες και
διεργασίες της PPG που διέπουν τη
συµµόρφωσή µας µε τους
ισχύοντες εξαγωγικούς ελέγχους.
Οµοίως, η PPG απαιτεί
συµµόρφωση των υπαλλήλων της
µε όλους τους εµπορικούς και
τελωνειακούς περιορισµούς,
νόµους και κανονισµούς, επί πλέον
των εσωτερικών απαιτήσεων της
PPG που σχετίζονται µε την
εισαγωγή υλικών και υπηρεσιών σε
όλο τον κόσµο.»
Περαιτέρω οδηγίες σχετικά µε
αυτήν την Πολιτική διατίθενται
στην Ενότητα «Εταιρική
∆εοντολογία» στη διεύθυνση
www.ppg.com. Μεταφρασµένα
αντίγραφα του Παγκόσµιου
Κώδικα ∆εοντολογίας διατίθενται
σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ως επιχειρηµατικός συνεταίρος της PPG, παρακαλούµε έχετε υπόψη τις κρίσιµες
ευθύνες σας που αφορούν στις συναλλαγές που σχετίζονται µε τις εξαγωγές µε την PPG.
Προσδοκούµε από εσάς να:
1. Συµµορφώνεστε µε τους εξαγωγικούς ελέγχους, κανονισµούς και νόµους περί
κυρώσεων των Η.Π.Α. Πολλές συναλλαγές που διεξάγονται εκτός των
Ηνωµένων Πολιτειών εµπίπτουν στη δικαιοδοσία των Η.Π.Α. λόγω της ισχύος
των εξαγωγικών ελέγχων, κανονισµών και νόµων περί κυρώσεων εκτός των
συνόρων των Η.Π.Α. (Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τους εξαγωγικούς
ελέγχους και τις κυρώσεις βρίσκονται στους παρακάτω ιστότοπους:
www.bis.doc.gov, www.pmddtc.state.gov και www.treasury.gov.)
2. Ενηµερωθείτε για τον Παγκόσµιο Κώδικα ∆εοντολογίας («Κώδικας») της PPG,
ειδικά όσον αφορά στη συµµόρφωση για τις εξαγωγές. Ένα απόσπασµα της
Πολιτικής Εµπορικής Συµµόρφωσης από τον Κώδικα της PPG παρέχεται σε
αυτήν την Ειδοποίηση. Ολόκληρος ο Κώδικας, σε πολλές γλώσσες, είναι
διαθέσιµος online στη διεύθυνση www.ppg.com.
3. Αναφέρετε οποιαδήποτε παράβαση που υποψιάζεστε ή οποιαδήποτε πραγµατική
παράβαση οποιωνδήποτε εξαγωγικών ελέγχων, νόµων ή κυρώσεων των Η.Π.Α. ή
κανονισµών που αφορούν σε στοιχεία ή υπαλλήλους της PPG, στον Προϊστάµενο
Συµµόρφωσης (CCO) της PPG, στο βαθµό που η αναφορά επιτρέπεται νοµικά στη
χώρα σας. Η PPG σας προτείνει επίσης να αναφέρετε ύποπτες ή πραγµατικές
παραβάσεις της Πολιτικής Εµπορικής Συµµόρφωσης της PPG.
Υπάρχουν τρεις τρόποι αναφοράς µιας παράβασης:
• Η εµπιστευτική, ανώνυµη «Γραµµή βοήθειας» (Hotline) της PPG
• Το online σύστηµα αναφοράς της PPG
• Απευθείας email στον CCO της PPG (ChiefComplianceOfficer@ppg.com)
Θα βρείτε πληροφορίες για αυτές τις µεθόδους αναφοράς στον ιστότοπο
www.ppg.com.
Τόσο η Γραµµή βοήθειας όσο και το online σύστηµα αναφορών ανασκοπούνται
από τον CCO της PPG. Η αντεκδίκηση/τα αντίποινα κατά οποιουδήποτε υποβάλει
µια καλή τη πίστη αναφορά µιας υποψίας για παράβαση του νόµους ή της
Πολιτικής Εµπορικής Συµµόρφωσής µας, αποτελούν παραβάσεις της πολιτικής
της PPG. Είµαστε επίσης αφοσιωµένοι στη διατήρηση της εµπιστευτικότητας και
ανωνυµίας τέτοιου είδους αναφορών και συµµορφωνόµαστε µε τους
απαιτούµενους νόµους περί ιδιωτικού απορρήτου των δεδοµένων.
Η παράλειψη συµµόρφωσης µε οποιουσδήποτε νόµους εξαγωγικών ελέγχων και
κυρώσεων ή κανονισµών ή η παράλειψη της υποστήριξης των προσπαθειών
συµµόρφωσης της PPG για τις εξαγωγές της, µπορεί να προκαλέσει την ανάληψη
εταιρικών ενεργειών από την PPG, που συµπεριλαµβάνει ακόµα και τον τερµατισµό της
επιχειρηµατικής µας σχέσης.
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον Προϊστάµενο Συµµόρφωσης της PPG στον
αριθµό +1.412.434.3131 εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά µε τα
παραπάνω.
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