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Conformarea cu practicile anti-mită

Această procedură se aplică întregului personal al companiei, având orice fel de angajament
contractual de muncă încheiat cu societatea:
- directorii, managerii și orice altă persoană ce deține funcție de conducere sau control în A-E
Electronics, și angajații A-E Electronics.
-Consultanți și Reprezentanți
Principiile procedurii sunt aplicabile și subcontractorilor și furnizorilor A-E Electronics, așa cum
prevede procedura specifică - Codul de Conduită al Furnizorului.
A-E Electronics, având acțiunile companiei sale mamă tranzacționate public la bursele de
valori din SUA, s-a angajat să-și desfăsoare activitatea la cele mai înalte principii etice, inclusiv în
conformitate cu standardele anti-mită.
Nerespectarea acestei Proceduri poate duce la sancțiuni civile și penale semnificative împotriva
A-E Electronics și a persoanelor implicate și reprezintă temei pentru măsuri disciplinare împotriva
unor astfel de persoane, până la desfacerea contractului de muncă, inclusiv.
Directorilor, managerilor și oricăror altor persoane care au funcții de conducere sau de control
în A-E Electronics cât și salariaților le este interzis de a susține direct sau indirect mita, de a oferi ori
promite orice lucru de valoare sau facilitate către un Oficial Guvernamental cu intenția de a obține o
afacere sau orice alt avantaj. O persoană nu poate dispune, autoriza sau permite unei terțe persoane să
facă o plată interzisă în numele său și nu are voie să facă o plată către o terță persoană știind sau având
motive intemeiate să știe că aceasta va fi probabil înmânată în mod necorespunzător unui Oficial
Guvernamental.
Orice plată necorespunzătoare către un Funcționar Guvernamental în legatură cu activitatea AE Electronics este interzisă, inclusiv plăți pentru obținerea unor afaceri cu guvernul ori pentru a obține
orice alte avantaje, cum ar fi reducerea impozitelor, tolerarea unor abateri de la normele în vigoare sau
alte favoruri ori tratamente preferențiale.
Salariații trebuie să ajute ca registrele cât și înregistrările A-E Electronics (care cuprind virtual
toate formele de documentații privind afacerile) să reflecte exact și corect, în detalii rezonabile, toate
tranzacțiile și deciziile privind activele companiei.
Niciun activ sau capital nedeclarate sau neînregistrate nu pot fi păstrate sau inițiate, indiferent
de scop. Niciun salariat nu va participa la falsificarea vreunui document contabil sau de orice altă
natură și toti salariații trebuie să răspundă în totalitate și sincer la oricare dintre întrebările adresate de
către auditorii interni sau externi ai A-E Electronics sau de către alți investigatori interni.
Încălcarea acestei Proceduri va fi raportată Consilierului Juridic al A-E Electronics. Încălcarea
poate fi, de asemenea, raportată în mod deschis sau anonim Președintelui Consiliului de Administrație
sau Directorilor Generali Executivi în conformitate cu prevederile privind denunțul din Codul de
Conduită și Etică în Afaceri al Companiei.
În conformitate cu politica Companiei, nu vor exista represalii ori consecințe negative ale
raportării cu bună credință a
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informațiilor.
Oferirea de protocol sau de cadouri Oficialilor Guvernamentali, sau plata cheltuielilor de
deplasare pentru astfel de funcționari reprezintă o zona de risc potențial.
Angajații Companiei pot oferi divertismente Oficialilor Guvernamentali doar în situații în care
există un scop de afaceri valid iar divertismentul este rezonabil având în vedere scopul de afaceri.
Divertismentul trebuie să ofere oportunitatea de a aborda probleme de afaceri și nu trebuie să fie
generos ori stanjenitor pentru Companie.
Divertismentul oferit Oficialilor Guvernamentali, în condițiile de mai sus, este permis dacă nu
depășește echivalentul a 100 USD de persoană pentru fiecare ocazie, iar salariatul care se ocupă de
aceasta trebuie să prezinte în contabilitate în cel mai scurt timp documentele de cheltuieli efectuate, în
conformitate cu procedurile interne de rambursare a cheltuielilor de protocol. În cazul în care suma
cheltuită pentru protocol depășește echivalentul a 100 USD de persoană pentru o singură ocazie, se
impune aprobarea scrisă a Directorului General Executiv. Sumele ce depășesc echivalentul a 300 USD
de persoană pentru o singură ocazie trebuie, de asemenea, să primească aprobare din partea
Consilierului Juridic.
Pot fi acordate cadouri Oficialilor Guvernamentali doar dacă acestea au o valoare simbolică sau
nominală, sunt legale în jurisdicția în care sunt date și în jurisdicția în care sunt primite, iar
beneficiarul le primește în mod public. Nu este necesară aprobare prealabilă în cazul articolelor cu
logo-ul Companiei sau a cadourilor evaluate sub echivalentul a 50 USD, dar cheltuielile pentru asfel de
cadouri trebuie dovedite prin facturi și înregistrate corespunzator în registrele contabile ale Companiei.
Plata cheltuielilor de deplasare, cuprinzând cazarea și masa Oficialilor Guvernamentali este
permisă doar în cazul în care se referă direct la promovarea sau demonstrarea activității Companiei,
sau dacă este legată de încheierea unui contract la care A-E Electronics este parte. Cheltuielile dincolo
de ceea ce este în mod rezonabil necesar pentru scopuri de afaceri, cum ar fi cazarea generoasă sau
cheltuieli pentru soții și copii, nu sunt permise. Cheltuielile de deplasare ale Oficialilor
Guvernamentali trebuie aprobate în prealabil de către Directorul General Executiv. În măsura în care
este posibil, toate cheltuielile trebuiesc plătite direct furnizorului de servicii și nu Oficialilor
Guvernamentali.
Consultanții sau reprezentanții care pot interacționa cu Oficiali Guvernamentali în legatură cu
activitatea A-E Electronics pot fi angajați prin contract în conformitate cu procedura de autorizare a
semnăturilor în vigoare în A-E Electronics.
Politicile A-E Electronics cer, printre altele, ca angajarea unui consultant sau reprezentant să fie
făcută cu suficientă atenție pentru a asigura că aceștia vor înțelege și respecta reglementările anti –
mită ale companiei.
A-E Electronics trebuie să aibă un acord scris cu oricare astfel de consultanți / reprezentanți,
prin care aceștia să fie contractual obligați să respecte toate legile anti-mită aplicabile, inclusiv legile
anti-corupție din Romania, Convenția OECD și FCPA SUA, ca și cum acestea s-ar aplica direct
părților contractante.
În toate relațiile cu consultanții ori reprezentanții potențiali sau curenți, salariații A-E
Electronics trebuie să fie atenți la orice semnal care confirmă sau care sugerează posibile încălcări ale
standardelor anti-mită.
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În conformitate cu Codul Companiei de Conduita al Furnizorului, AEE-BE3, subcontractorii și
furnizorii Companiei sunt obligați să respecte legile și reglementarile anti-mită aplicabile.
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