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
Δεοντολογίας της, καθορίζει...
«Απαιτούμε από τους υπαλλήλους
μας να κατανοήσουν και να τηρούν
όλους τους ισχύοντες εμπορικούς
νόμους συμμόρφωσης, τους
κανονισμούς, τις πολιτικές της PPG
και τις διαδικασίες σε όλες τις
χώρες στις οποίες διεξάγουμε
επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει
κανονισμούς εισαγωγών,
εξαγωγών, επανεξαγωγών και
δραστηριότητες θεωρούμενες ως
εξαγωγικές.» «Ως εξαγωγέας,
πρέπει να τηρούμε απαιτήσεις που
περιορίζουν τη μεταφορά
αντικειμένων και πληροφοριών σε
ορισμένες ξένες χώρες ή άτομα, για
λόγους εθνικής ασφάλειας και
εξωτερικής πολιτικής. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η εξαγωγή μπορεί να
μην επιτρέπεται καθόλου - όπως
εξαγωγές σε χώρες ή άτομα που
τελούν υπό εμπορικό αποκλεισμό
(εμπάργκο) και κυρώσεις. Σε άλλες
χώρες, οι εξαγωγές μπορεί να
απαιτούν εκ των προτέρων
εξουσιοδότηση από τις ΗΠΑ ή την
τοπική κυβέρνηση.»
Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με
αυτήν την Πολιτική διατίθενται
στην Ενότητα «Εταιρική
Δεοντολογία» στη διεύθυνση
www.ppg.com. Μεταφρασμένα
αντίγραφα του Παγκόσμιου
Κώδικα Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας («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 εάν
έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τα παραπάνω.
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