GEDRAGSCODE

TREDEGAR CORPORATION

BRIEF VAN
DE CEO
Beste medewerker,
Tredegar heeft haar zaken altijd gedaan conform de hoogste gedragsnormen. Bij Tredegar vinden wij het een fundamentele zaak om de
letter en de geest na te leven van alle wetten die op onze bedrijfsactiviteiten van toepassing zijn. Eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid
bij onze bedrijfsactiviteiten en relaties met anderen zijn even belangrijk. Nauwgezette toepassing van deze normen staat voor Tredegar
gelijk aan verstandig zaken doen en levert het vertrouwen en respect van onze collega’s, klanten, aandeelhouders, leveranciers,
toezichthoudende instanties en de gemeenschappen waar wij werken.
Dit is uw exemplaar van de gedragscode van Tredegar. In deze gereviseerde code worden onze gedragsnormen weergegeven. De code toont
eveneens aan dat Tredegar en het management aan naleving van de wetten en de normen binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit geven.
Onze inzet voor naleving en integriteit staat, eenvoudig gezegd, boven aan de lijst. Deze gedragscode is van toepassing op alle bestuurders,
directeuren en werknemers van Tredegar en maakt duidelijk dat wettig en ethisch gedrag voor ons allen een verplichting is. Het moet gezien
worden als aanvulling op de in Nederland geldende wettelijke regelingen om de voor Tredegar geldende hoge gedragsstandaard te bereiken.
Volledige naleving van deze code is uitsluitend mogelijk indien alle bestuurders, directeuren en werknemers alle bepalingen ervan te allen
tijde getrouw en nauwgezet opvolgen. Van iedere bestuurder, directeur en werknemer zal worden gevraagd om te bevestigen dat hij of zij
onze code heeft gelezen, begrepen en zal opvolgen. Aan het einde van de code vindt u een voorbeeld van een dergelijke verklaring. Vragen
over deze code en de bepalingen er in kunt u bespreken met uw supervisor of manager van de personeelsafdeling. U kunt eveneens
telefonisch contact opnemen met de juridische afdeling van Tredegar of de integriteitslijn van Tredegar op het nummer (888) 475-8271, of
uw lokale toegangsnummer (0800-022-9111 vervolgens 888-475-8271).
Ik verwacht, eenvoudig gezegd, dat elke directeur en werknemer de letter en de geest van deze code naleeft en zijn of haar taken uitvoert
conform de hoogste normen van eerlijkheid en integriteit. Niemand in onze maatschappij, ongeacht het functieniveau, mag het belang van
deze vereiste of mijn vaste voornemen om de code na te leven, onderschatten.

John Steitz
President en CEO
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OVER DEZE GEDRAGSCODE
WIE DEZE CODE OF CONDUCT MOET VOLGEN
U krijgt deze gedragscode, omdat u een zeer gewaardeerde bestuurder, directeur of
werknemer van Tredegar bent. In deze code wordt uitleg gegeven over de gedragsnormen
en gedragsregels die fundamenteel zijn voor Tredegar en van u worden verwacht.
Krachtens het ethische beleid van Tredegar wordt van iedere bestuurder, directeur en
werknemer (in deze code vaak gezamenlijk “werknemers” genoemd) eerlijkheid en
integriteit verwacht bij ieder aspect van de relaties met werknemers, klanten,
leveranciers, aandeelhouders, regeringsinstanties, de zakenwereld en het algemene
publiek. In hun relaties met anderen dienen werknemers van Tredegar zelfs maar de schijn
van onbehoorlijk gedrag te vermijden. Iedere werknemer van Tredegar dient alle van
toepassing zijnde wetten en de beleidsregels van Tredegar na te leven. Hoewel onze
bedrijfsdoelen belangrijk en veeleisend zijn, prevaleren de ethische normen, de wetten en
het beleid van Tredegar die in deze code wordt uitgelegd.
Alle bestuurders, directeuren en werknemers zijn persoonlijk ervoor verantwoordelijk om
informatie in te winnen over de wetten en beleidsregels van Tredegar die op hun taken en
verantwoordelijkheden van toepassing zijn. Met deze informatie dienen zij te weten welke
juridische of ethische kwesties kunnen ontstaan, hoe zij erop moeten reageren en wanneer
zij hulp van de juridische afdeling moeten vragen. Deze code is bedoeld om u bij deze
verantwoordelijkheid te helpen. De code geeft een overzicht van de algemene
beleidsregels van Tredegar en begeleiding bij het aangewezen gedrag in bepaalde
omstandigheden. Niet-naleving van deze gedragscode kan resulteren in disciplinaire
maatregelen, met inbegrip van ontslag, of in andere maatregelen die voor de
omstandigheden aangewezen zijn.

BELANGRIJKE PUNTEN:
•
•
•

•
In deze code wordt echter niet iedere wet of iedere situatie besproken die de aanleiding
kan zijn voor een juridische of ethische kwestie. Daarom wordt van werknemers van
Tredegar eveneens verwacht dat zij hun gezond verstand gebruiken om op redelijke wijze
te beoordelen wat “goed is” en dat zij hun dagelijkse verantwoordelijkheden uitvoeren op
basis van hun persoonlijke ethische normen.
Tredegar verwacht van elke bestuurder, directeur en werknemer dat hij of zij de code leest,
begrijpt en navolgt. Tredegar eist de strikte naleving van de letter en de geest van alle
beleidsregels van Tredegar en alle van toepassing zijnde wetten. Personen die aan anderen
leidinggeven, hebben bijkomende verantwoordelijkheden. Specifiek moeten zij (i) het
goede voorbeeld geven, (ii) toezicht houden op de naleving door de mensen aan wie zij
leidinggeven, (iii) de naleving van deze code afdwingen, (iv) steun geven aan werknemers
die vragen over deze code hebben en (v) schendingen van de code aan hun managers
rapporteren.
Het is een supervisor, manager of andere persoon in alle omstandigheden verboden om
vergeldingsmaatregelen te nemen tegen een werknemer die in goed vertrouwen vragen
heeft gesteld in verband met de code of een geval van niet-naleving heeft gerapporteerd.
Vergeldingsmaatregelen kunnen resulteren in disciplinaire maatregelen, zelfs in ontslag.
Een werknemer die meent dat tegen hem of haar vergeldingsmaatregelen zijn genomen,
moet contact opnemen met de personeelsafdeling of de juridische afdeling. Voor vragen
over deze code kunt u terecht bij uw supervisor, de manager van de personeelsafdeling, de
juridische afdeling of de integriteitslijn van Tredegar op het nummer (888) 475-8271.
Mogelijke schendingen van de code zullen worden behandeld zoals wordt uitgelegd in het
hoofdstuk “Schendingen rapporteren”.
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•
•

•

Gedragen met eerlijkheid en
integriteit
Gehoorzamen aan alle wetten en
het bedrijfsbeleid
Bedrijfsdoelstellingen zijn
belangrijk, maar deze
Gedragscode is belangrijker
Elke persoon is verantwoordelijk
voor het volgen van deze Code
Lees de Code en begrijp hem
U zult niet gestraft worden voor
het melden van overtredingen.
Zie links om te rapporteren
Als u vragen heeft over deze
Code, moet u deze zeker stellen

UITEN VAN ZORGEN EN KLACHTEN -TREDEGAR INTEGRITEITSLIJN
De integriteitslijn van Tredegar kan gratis worden gebeld en dient voor gebruik door
werknemers van Tredegar die vragen of twijfels hebben over naleving of integriteit, ook
vragen over deze code kunnen hier gesteld worden. Het gratis nummer is (888) 475-8271
in de US. Op pagina 19 zijn de lokale nummers te vinden.
Via de integriteitslijn kunnen werknemers ook, indien gewenst, anoniem verdachte
gevallen betreffende naleving en integriteit melden. Aan werknemers die zich niet wensen
kenbaar te maken, zal een pincode worden gegeven. De werknemer kan dan later
terugbellen en met dit nummer een antwoord krijgen of extra informatie geven.
De integriteitslijn is bemand door een onafhankelijk bedrijf dat alle oproepen onmiddellijk
aan Tredegar meldt. Tredegar kan de zaak dan beoordelen en, indien nodig, het
aangewezen onderzoek starten. Een werknemer die via de integriteitslijn belt, zal praten
met een deskundige die de zaak met de werknemer zal bespreken en een samenvatting
van het gesprek zal opstellen. Deze samenvattingen worden naar Tredegar doorgezonden.
U kunt de integriteitslijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen. Indien u geen Engels
spreekt, kunt u gebruik maken van de diensten van een tolk.
Zoals al gezegd, staat Tredegar geen enkele vorm van vergelding toe tegen een werknemer
die in goed vertrouwen een overtreding rapporteert, advies vraagt of twijfels kenbaar
maakt over zaken van naleving of integriteit.

VOLDOEN AAN DE WETTEN
Werknemers van Tredegar doen zaken in diverse regio’s van de wereld. Deze werknemers
zijn onderworpen aan de wetten van de landen en organisaties (zoals de Europese Unie)
die in deze regio’s van toepassing zijn en moeten deze wetten kennen en naleven.
Tredegar Corporation, de moedermaatschappij van diverse werkmaatschappijen, is
opgericht en werkzaam naar het recht van de Verenigde Staten. Daarom is de wetgeving
van de Verenigde Staten vaak van toepassing op de activiteiten van Tredegar buiten de
Verenigde Staten. Vragen over de toepasselijkheid van de Amerikaanse wetgeving buiten
de Verenigde Staten moeten worden gesteld aan de juridische afdeling
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PROMOTEN VAN EEN

POSITIEVE WERKPLEK

GEEN DISCRIMINATIE
Discriminatie in de tewerkstelling is onwettig krachtens de federale
wetgeving, de wetten van de Amerikaanse staten en de internationale
wetgeving. Discriminatie bij de tewerkstelling betekent in de Verenigde
Staten een schending van boek VII van de wet op de burgerrechten van
1964. Discriminatie van personen met een handicap is daarenboven
onwettig krachtens de wet op Amerikanen met een handicap
(Americans With Disabilities Act of “ADA”) en de wetgeving in diverse
Amerikaanse staten. Op internationaal vlak zijn in diverse landen
(waaronder alle landen waar Tredegar productievestigingen heeft)
wetten van kracht tegen discriminatie, pesterijen of beide.

BELANGRIJKE PUNTEN:
•
•

Tredegar zet zich ten volle in om een beleid te voeren dat geen
discriminatie bij de tewerkstelling toestaat en dat aan iedereen gelijke
tewerkstellingskansen en loopbaanmogelijkheden biedt. Het beleid van
Tredegar stelt dat alle federale wetten, wetten van de Amerikaanse
staten en internationale wetten op discriminatie tegen een werknemer
of sollicitant op basis van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, seksuele
voorkeur, geboorteland, voorouders, cultuur, specifieke etniciteit, taal,
leeftijd, handicap, medische conditie, zwangerschap, militaire status,
nationaliteit of andere kenmerken die wettelijk worden beschermd in de
rechtsgebieden waar Tredegar zaken doet, strikt moeten worden
nageleefd.
Het is werknemers van Tredegar daarenboven verboden om een
contract of overeenkomst af te sluiten namens Tredegar waardoor
mensen of bedrijven kunnen worden gediscrimineerd op basis van ras,
huidskleur, godsdienst, geslacht, geboorteland, leeftijd, handicap of
andere beschermde eigenheden.

SEXUELE INTIMIDATIE
Tredegar zet zich in voor een omgeving waar elk individu wordt
gerespecteerd en waar de bijdragen van werknemers met verschillende
achtergronden, ervaringen en zienswijzen worden gewaardeerd.
Daarom staat Tredegar geen enkele vorm toe van pesterijen of
onwettige discriminatie tegen werknemers door andere werknemers,
supervisors, managers, toeleveranciers of klanten.
Seksuele intimidatie is verboden en is in geen enkele omstandigheid
toegestaan. Krachtens het beleid van Tredegar zijn verbale en fysieke
seksuele intimidatie en seksueel getinte communicatie in de werk- en
bedrijfsomgeving verboden. Tewerkstelling, promotie, salarisverhoging,
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•
•
•
•

Tredegar tolereert geen discriminatie of
intimidatie
Elke Tredegar vestiging moet vrij zijn van
discriminatie en intimidatie
De veiligheid en het welzijn van de medewerkers
staat voorop
Bezit geen of ben niet onder invloed van drugs of
alcohol op de vestiging
Persoonlijke informatie moet beschermd worden
tegen onbevoegde openbaring
Elektronische communicatie (zoals e-mail) zijn niet
privé; ze moeten ook beschermd worden tegen
ongeoorloofd en ongeschikt gebruik.

gewenste functies en andere gunstige tewerkstellingsacties
voorwaardelijk koppelen aan seksueel getinte benadering of het verzoek
om seksuele gunsten is een voorbeeld van verboden gedrag.
Intimidatie kan verbaal, fysiek of visueel zijn en heeft tot gevolg dat een
offensieve, vijandige of intimiderende omgeving wordt geschapen.

Voorbeelden van verboden gedrag zijn: verzoek om seksuele gunsten, ongewenst
lichamelijk contact, ongewenste seksuele suggesties of benaderingen, kwetsende grappen
en verdachtmakingen (waarvan het onderwerp is gerelateerd aan ras, etniciteit,
godsdienst, leeftijd of geslacht), het tonen van kwetsende foto’s en ander gedrag dat
getuigt van gebrek aan respect of vijandigheid jegens een individu op basis van een
beschermde status. Alle werknemers en in het bijzonder alle supervisors, dienen deze
beleidsregel te volgen en al het mogelijke te doen voor een werkomgeving zonder
pesterijen en discriminatie.
Een werknemer die meent dat hij of zij het slachtoffer is van discriminatie of seksuele
intimidatie, dient deze daad onmiddellijk te melden aan zijn of haar verantwoordelijke bij
de personeelsafdeling, aan zijn of haar supervisor of aan een lid van het management.
Dergelijke situaties kunnen ook worden gerapporteerd via de integriteitslijn van Tredegar
op het nummer (888) 475-8271.

ZORGEN VOOR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING
Het behoud van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers en de zorg
voor een veilige, gezonde en beveiligde werkomgeving behoren tot de belangrijkste
prioriteiten van Tredegar. Veiligheid en ongevallenpreventie in onze gebouwen zijn
integrale onderdelen van ons werk en praktijken. Tredegar zet zich ten volle in om
veiligheidsbewustzijn en ongevallenpreventie te bevorderen.
In de gebouwen van Tredegar mogen geen gevaarlijke arbeidsomstandigheden heersen. De
gebouwen dienen geheel te voldoen aan alle van toepassing zijnde gezondheids- en
veiligheidswetten en -bepalingen. Iedere werknemer is verantwoordelijk voor
ongevallenpreventie, het volgen van veilige werkprocedures, deelname aan
veiligheidsopleidingen en gebruik van alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
Tredegar is ervan overtuigd dat beroepsletsels en -ziekten kunnen worden voorkomen.
Daarom vraagt Tredegar de deelname en medewerking van alle werknemers aan onze
inspanningen om ongevallen en gevaarlijke omstandigheden te voorkomen en/of te
elimineren. Alle werknemers dienen vertrouwd te zijn met alle gezondheids-, veiligheidsen welzijnsregels en -vereisten die specifiek zijn voor de vestiging en op hun baan van
toepassing zijn. Zij moeten deze beleidsregels en vereisten altijd opvolgen. Daarnaast
hebben alle werknemers de verantwoordelijkheid om onveilige praktijken en
omstandigheden, met inbegrip van alle dreigingen van geweld en alle te registreren
beroepsletsels en -ziekten, te melden aan hun supervisor of manager, hun personeels- of
veiligheidsafdeling, de directeur voor gezondheid, veiligheid en milieu van Tredegar of via
de integriteitslijn van Tredegar op het nummer (888) 475-8271.

WERKOMGEVING ZONDER DRUGS
Tredegar verbiedt het gebruik van verdovende middelen in de Tredegar gebouwen en op
de Tredegar terreinen. Werknemers die dit beleid schenden, zullen worden onderworpen
aan disciplinaire acties, ontslag inbegrepen. Alle werknemers zijn ervoor verantwoordelijk
om misbruik van drugs, medicijnen of alcohol aan hun supervisor of verantwoordelijke in
de personeelsafdeling te melden. Dergelijke situaties kunnen ook worden gerapporteerd
via de integriteitslijn van Tredegar op het nummer (888) 475-8271.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Tredegar weet hoe belangrijk het is dat de persoonlijke informatie over werknemers wordt
gerespecteerd en beschermd. Daarom mogen uitsluitend bevoegde werknemers die een
duidelijke opdracht vanuit het bedrijf hebben, toegang krijgen tot informatie over
werknemers. Deze bevoegde werknemers dienen de persoonlijke informatie vertrouwelijk
te behandelen en mogen deze niet buiten Tredegar openbaar maken. Het onthullen van
persoonlijke informatie binnen Tredegar dient daarenboven beperkt te blijven en
overeenkomstig de van toepassing zijnde wet te gebeuren. Zoals wordt uitgelegd in het
onderstaande hoofdstuk “Computers en elektronische communicatie”, kunnen de
communicatie, aantekeningen en informatie die via e-mail, voice-mail en internet tijdens
de werkuren of met gebruik van de middelen van Tredegar worden verkregen, worden
gecontroleerd door bevoegde vertegenwoordigers van Tredegar.
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VEILIGE
WERKOMGEVING

COMPUTERS EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Tredegar geeft aan vele werknemers toegang tot diverse middelen voor elektronische
communicatie, waaronder internet, e-mail en voice-mail. Deze mogelijkheden worden
geboden voor de zakelijke doeleinden van Tredegar en om de zakelijke communicatie te
vergemakkelijken. Niet-toegestaan gebruik van deze middelen is ten strengste verboden.
Activiteiten die werknemers tijdens de werkuren of met de middelen van Tredegar via
internet, e-mail of voice-mail, verrichten, zijn niet privé. Dergelijke activiteit en de
gerelateerde communicatie, aantekeningen en informatie kunnen, binnen de beperkingen
gesteld door de van toepassing zijnde wetten, periodiek worden opgevolgd en
gecontroleerd door daartoe bevoegde personen.
Werknemers hebben de verplichting om de integriteit van alle computersystemen en
netwerken van Tredegar te behouden en zodoende te verhinderen dat personen extern
aan Tredegar toegang krijgen tot de netwerken en informatie van Tredegar zonder
daarvoor de toestemming te hebben. Het is werknemers specifiek verboden om informatie
over Tredegar op internetsites te plaatsen of om deze informatie via e-mail of telefonisch
door te geven, behalve indien dit gebeurt overeenkomstig de beleidsregels en procedures
van Tredegar betreffende de bescherming van vertrouwelijke informatie.
Het is werknemers daarenboven verboden om seksueel getint of lasterlijk materiaal weer
te geven, door te zenden of te bewaren. Toegang tot of verzending en bewaring van
dergelijk materiaal kan eveneens een schending betekenen van diverse andere bepalingen
in deze gedragscode (o.a. gedrag in de werkomgeving) en van andere beleidsregels van
Tredegar.
Personen die deze of andere beleidsregels en procedures van Tredegar betreffende het
gebruik van elektronische communicatie niet naleven, kunnen het recht verliezen om van
de middelen gebruik te maken en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire
maatregelen, met inbegrip van ontslag.
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WIST JE DAT?
Wist u dat u alle beleidsmaatregelen
die genoemd zijn in deze
Gedragscode op het Corporate
Intranet kunt vinden? Of u kunt een
kopie van dit beleid opvragen bij uw
lokale HR-Assistent of juridische
afdeling.

VERMIJDEN VAN CONFLICTEN EN INTERESSES
Alle werknemers van Tredegar dienen transacties, verbintenissen en andere activiteiten te vermijden die niet in het
belang van Tredegar zijn, of die de oorzaak kunnen zijn van verstrengeling tussen de persoonlijke, sociale of financiële
belangen van de betreffende werknemer en deze van Tredegar. Hoewel het onmogelijk is om iedere afzonderlijke
activiteit op te geven die mogelijke belangenverstrengeling tot gevolg kan hebben, worden hierna een aantal
algemene voorbeelden van dergelijke omstandigheden en praktijken besproken.
EERLIJK OMGAAN MET LEVERANCIERS EN KLANTEN
Van alle werknemers wordt verwacht dat zij onpartijdige relaties onderhouden met de leveranciers en de klanten van Tredegar. Voor de
aankoop van goederen en diensten en bij verkooptransacties dienen werknemers zich uitsluitend te baseren op het verkrijgen van de beste
voorwaarden voor Tredegar. Men dient ervoor te zorgen dat zelfs maar de schijn wordt vermeden dat door een leverancier of een klant een
speciale invloed wordt aangewend op basis van persoonlijke of familierelaties. Daarnaast mogen werknemers geen eigenaarsbelang hebben in
het bedrijf van een leverancier of klant (behalve indien het gaat om kleine hoeveelheden aandelen in beursgenoteerde bedrijven), tenzij zij de
toestemming hebben gekregen van de president van de werkmaatschappij en van de algemene juridische adviseur. Wanneer een werknemer of
een naast familielid een dergelijk eigenaarsbelang in het bedrijf van een leverancier of klant bezit of heeft verworven als een geschenk, door een
erfenis of op een andere wijze, dient deze werknemer dit onmiddellijk te melden aan zijn of haar supervisor en aan de juridische afdeling. Een
werknemer dient zijn of haar daartoe bevoegde supervisor of de juridische afdeling eveneens op de hoogte te stellen wanneer een naast
familielid voor een leverancier of klant werkt. “Naaste familieleden” in deze code zijn de echtgenoot, echtgenote of levenspartner, de ouders,
grootouders, broers en zussen, kinderen, kleinkinderen, stiefouders, stiefkinderen, stiefbroers en -zussen, neven, nichten, ooms en tantes en in
alle gevallen hun partners (alle in deze Code genoemde “naaste familieleden” kunnen worden gezien als familie).

ACCEPTATIE DOOR EEN WERKNEMER VAN BETALINGEN, LENINGEN,
ONTSPANNINGSVORMEN EN GESCHENKEN

BELANGRIJKE PUNTEN
•

•

•

•

•

•

Deals met klanten en
leveranciers moeten
onafhankelijk en in het belang
van de vennootschap zijn
Werknemers mogen geen
leningen of betalingen van
partijen accepteren waarmee
Tredegar zaken doet
Vermaak en cadeaus, anders
dan van nominale waarde,
moeten worden vermeden
Zorg niet voor een financieel
belang bij een concurrerend
bedrijf
Werk of doe geen diensten voor
bedrijven die met Tredegar
zaken doen
Doe geen betalingen aan
leveranciers, klanten of
overheidsmedewerkers om een
speciale behandeling te krijgen

Werknemers mogen geen betalingen, leningen en geschenken van derden in verband met
zakelijke transacties namens Tredegar in ontvangst nemen (tenzij in de omstandigheden die
hierna worden uitgelegd). Daarenboven mogen werknemers niet ingaan op
ontspanningsvormen aangeboden door derden, indien deze ongebruikelijk, onredelijk of van
ongewone waarde zijn.
Werknemers dienen alle personen die zaken met Tredegar doen of proberen te doen, in
kennis te stellen dat Tredegar gekant is tegen geschenken voor werknemers of familieleden
van werknemers. Indien u een geschenk ontvangt dat niet is omschreven in de volgende
paragraaf, dient u onmiddellijk uw supervisor daarvan in kennis te stellen en het geschenk
terug te geven, tenzij uw supervisor na overleg met de juridische afdeling u de toestemming
geeft om het te behouden. Indien uw supervisor na overleg met de juridische afdeling bepaalt
dat het om praktische redenen moeilijk is om het geschenk terug te geven, dient het aan
Tredegar te worden overhandigd voor gebruik, verkoop of donatie door Tredegar.
Deze beperkingen zijn niet van toepassing op persoonlijke leningen van een erkende
financiële instelling die binnen de doelstellingen van dat bedrijf zijn verkregen op basis van de
gewone en gebruikelijke voorwaarden. Deze beperkingen zijn evenmin van toepassing op
geschenken met een verwaarloosbare waarde en op ontspanningsvormen, maaltijden of
uitnodigingen voor een sociale gebeurtenis die gebruikelijk en aangewezen zijn in de
omstandigheden, ten goede komen aan een geldig bedrijfsdoel, in lijn liggen met de hoge
normen die algemeen zijn vereist voor alle bedrijfsactiviteiten en relaties van Tredegar en de
ontvanger op geen enkele wijze verplichten. Een werknemer mag echter nooit een geschenk
of betaling accepteren die wordt gegeven in de vorm van geld of een gelijkwaardig
instrument (bijvoorbeeld aandelen of geschenkenbonnen).
Werknemers die twijfels hebben over het feit of een geschenk of ontspanningsvorm al dan
niet een “verwaarloosbare” waarde heeft en of de ontspanningsvorm al dan niet “gebruikelijk
en aangewezen” is, dienen raad te vragen aan hun supervisor of de juridische afdeling. Zij
kunnen ook bellen naar de integriteitslijn op het nummer (888) 475-8271
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TRANSACTIES MET CONCURRENTEN **
Werknemers mogen geen eigenaarsbelang hebben in een bedrijf
waarvan de producten concurrentie betekenen voor producten van
Tredegar (behalve indien het gaat om kleine hoeveelheden aandelen
in beursgenoteerde bedrijven), tenzij zij de voorafgaande
toestemming hebben gekregen van hun supervisor en van de
algemene juridische adviseur. Een werknemer die beslissingen
neemt of beïnvloedt betreffende activiteiten van Tredegar, moet
zich uitsluitend baseren op het beste belang voor Tredegar. Indien
een werknemer of een familielid een belang in een concurrerend
bedrijf bezit of verwerft via een geschenk, erfenis of een andere
wijze, dient hij of zij dit mee te delen (tenzij het gaat om kleine
hoeveelheden aandelen in een beursgenoteerd bedrijf).
Werknemers mogen daarenboven geen diensten verlenen, in welke
vorm ook, aan een concurrent van Tredegar. Indien de echtgenoot,
echtgenote, levenspartner, kinderen of andere naaste familieleden
van een werknemer diensten verlenen aan een concurrent van
Tredegar, dient de werknemer dit te rapporteren.
**Bedrijfsactiviteiten met concurrenten zijn in vele opzichten gevoelig
(bijvoorbeeld: belangenverstrengeling, naleving van de wetten op
concurrentiebeperking, intellectuele eigendom). Daarom wordt met de term
“concurrent” in deze code zowel een bestaande concurrent als een mogelijke
concurrent bedoeld.

EXTERNE TEWERKSTELLING EN ZETELEN IN EEN
RAAD VAN BESTUUR
Tenzij de voorafgaande toestemming is verkregen van het
management en er speciale omstandigheden bestaan, mogen
werknemers geen diensten, in welke vorm ook, verrichten voor een
rechtspersoon die zaken doet of probeert te doen met Tredegar.
Werknemers mogen geen externe diensten verlenen, indien deze
diensten van invloed kunnen zijn op de uitvoering van hun functie of
op hun fysieke of mentale conditie. Werknemers mogen geen
diensten verrichten voor een andere rechtspersoon, indien deze
diensten de integriteit van Tredegar negatief kunnen beïnvloeden.
Een zetel in een Raad van Bestuur dient nauwkeurig te worden
onderzocht en beoordeeld om alle mogelijke belangenverstrengeling
en schendingen van de federale antitrustwetgeving te vermijden.
Daarom dient een werknemer die wordt gevraagd om te zetelen in
de Raad van Bestuur van een andere vennootschap, eerst te
overleggen met de juridische afdeling alvorens de functie te
aanvaarden.
Het is onmogelijk om een volledige lijst te geven van alle acties of
belangen die “belangenverstrengeling” tot gevolg kunnen hebben. In
het algemeen dient iedere werknemer alle situaties te vermijden die
de onverdeelde loyaliteit van de werknemer aan en de belangen van
Tredegar kunnen schaden. Alle vragen over de interpretatie en
toepassing van dit beleid dienen te worden gesteld aan de juridische
afdeling.

BETALINGEN EN GESCHENKEN VAN TREDEGAR
Krachtens het beleid van Tredegar dienen transacties met klanten,
leveranciers en de regeringen in alle rechtsgebieden waar Tredegar
werkt, eerlijk, rechtvaardig en juist te zijn. Daarom is het
werknemers van Tredegar verboden om een binnen- of buitenlandse
klant, leverancier, overheidsambtenaar, regering of andere persoon
om te kopen, of om steekpenningen of andere onwettige bedragen
te betalen om een vergunning, contract of een gunstige behandeling

7

voor Tredegar of de werknemer zeker te stellen. Alle financiële
middelen en activa van Tredegar dienen te worden aangegeven en
geboekt. Betalingen namens Tredegar dienen altijd voldoende te zijn
gedocumenteerd, mogen uitsluitend plaatsvinden voor het doel
beschreven in de documentatie van de betaling en moeten gebeuren
overeenkomstig de van toepassing zijnde goedkeuringsprocedures
van Tredegar. Indien een overheidsambtenaar of leverancier een
werknemer verzoekt om een cadeau of gunst, dient de medewerker
contact op te nemen met het advocatenkantoor voor hulp.

IN DIENST NEMEN VAN FAMILIELEDEN
Het beleid van Tredegar is om werknemers aan te werven, te
promoten en over te dragen gebaseerd op individuele waarde en om
geen schijn te geven van vriendjespolitiek of discriminatie tegen
anderen bij het nemen van dergelijke beslissingen. Derhalve
vermijdt Tredegar in het algemeen om familieleden aan te werven in
situaties waar er een sfeer-van-invloed speelt. Het in dienst nemen
van familieleden moet vermeden worden wanneer de werving,
overdracht of promotie van familieleden de mogelijkheid schept
voor vriendjespolitiek of belangenconflict. Het is toegestaan om
familieleden aan te nemen, op voorwaarde dat de werving,
overdracht of promotie naar een positie is waarbij een naast
familielid geen positie bekleedt in een managementfunctie
waaronder de betrokken sollicitant of medewerker zou moeten
werken.
Een vacature dient normaliter niet aangeboden worden aan
familieleden van medewerkers die toegang hebben tot
vertrouwelijke informatie (zoals salarissen, arbeidsvoorwaarden,
personeelsadministratie en dergelijke) of medewerkers die in een
positie zitten waar ze invloed kunnen uitoefenen of lijken te kunnen
uitoefenen op werkgelegenheid of personeelsbeslissingen ten
behoeve van het familielid. In het geval van een echtgenoot van een
werknemer, dienen geen van beide aangenomen worden, promotie
te krijgen of overgedragen te worden naar een positie waarin hij/zij
gecontroleerd wordt of manager wordt van de ander.
Het bedrijf realiseert zich dat er zulke relaties tussen medewerkers
kunnen ontstaan die in strijd zijn met de gedragscode, die
veroorzaakt worden door reorganisaties, werving of andere zakelijke
situaties. De goedkeuring van de afdeling Human Resources Director
is vereist voor alle nieuwe aanwervingen, overplaatsingen of
promotie beslissingen die een sfeer van invloed relatie zou creëren.

BESCHERMING VAN ONZE
BEDRIJFSMIDDELEN &
BESCHERMING VERTROUWELIJKE INFORMATIE

VERTROUWELIJKE

Werknemers van Tredegar dienen tijdens en na hun tewerkstelling bij Tredegar alle
vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk beschermde informatie van Tredegar geheim te
houden. De bescherming van deze informatie is van vitaal belang voor de voortdurende
expansie en het concurrentievermogen van Tredegar. Vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk
beschermde informatie is o.a. informatie die niet algemeen bekend is gemaakt en nuttig is
voor Tredegar en/of nuttig zou kunnen zijn voor de concurrenten van Tredegar.
Werknemers mogen deze informatie niet meedelen aan personen buiten Tredegar,
uitgezonderd indien deze personen eveneens gebonden zijn om de informatie vertrouwelijk
te behandelen. Werknemers van Tredegar mogen deze informatie niet voor eigen gewin of
ten voordele van personen buiten Tredegar gebruiken. Deze informatie mag tenslotte niet
worden meegedeeld aan andere werknemers van Tredegar, tenzij dit noodzakelijk is voor de
goede uitvoering van de functie van deze andere werknemers.

INFORMATIE

Vertrouwelijke informatie is niet altijd technisch van aard. Gewone voorbeelden zijn
handelsgeheimen, processen, formules, gegevens, knowhow, verbeteringen, technieken,
bedrijfsprognoses, -plannen en -strategieën en informatie over klanten en leveranciers. Alle
huidige en voormalige werknemers dienen de vertrouwelijke informatie van Tredegar te
beschermen, totdat de informatie publiek wordt gemaakt of Tredegar de informatie niet
langer meer als vertrouwelijk beschouwt.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN ANDEREN; VERZAMELING VAN
INFORMATIE OVER DE CONCURRENTIE
Krachtens het beleid van Tredegar moet ook de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk
beschermde informatie van anderen, waaronder handelsgeheimen en intellectuele
eigendom, worden gerespecteerd. Het is mogelijk dat werknemers in het kader van hun
dienstverband bij Tredegar vertrouwelijke informatie van een derde vernemen. Alle
werknemers dienen ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke aard van deze informatie wordt
bewaard en mogen de informatie niet gebruiken of onthullen zonder de toestemming van
de wettige eigenaar.
Het verzamelen van informatie over concurrenten is noodzakelijk om hevige concurrentie te
voeren en is in vele gevallen wettig. Wanneer werknemers van Tredegar betrokken zijn bij
de verzameling van informatie over de concurrentie, dienen zij dit echter te doen
overeenkomstig alle van toepassing zijnde wetten, zoals de wet op economische spionage en
de wetten op handelsgeheimen en trustvorming. Het is bijvoorbeeld toegestaan om
informatie over concurrenten te verzamelen van publieke bronnen en ook van klanten, mits
het geen vertrouwelijke informatie betreft. Werknemers van Tredegar mogen echter geen
vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie van concurrenten of andere
personen verzamelen. Werknemers mogen evenmin informatie over een concurrent kopen
of vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie in het bezit van de
voormalige werkgever van een huidige werknemer van Tredegar gebruiken. Het gebruik van
onderzoeksdiensten is toegestaan, maar werknemers die de diensten van een dergelijk
bedrijf wensen te gebruiken, dienen eerst te overleggen met de juridische afdeling.
Als het voor een werknemer niet duidelijk is of hij zichzelf in de situatie bevindt waarbij de
ontvangst van ongevraagde concurrerende informatie onder de Code of Conduct is
toegestaan, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de juridische afdeling.
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BELANGRIJKE PUNTEN
•

•

•

Bescherm Tredegar’s
vertrouwelijke en/of
eigendomsinformatie voor onze
concurrenten
Respecteer vertrouwelijke
informatie die we ontvangen van
andere bedrijven
Bedrijfsmiddelen mogen niet
verspild of misbruikt worden

BEDRIJFSMIDDELEN
Medewerkers mogen eigendom of middelen van Tredegar niet verspillen of misbruiken. Ook mogen zij eigendom, informatie of middelen van
Tredegar niet voor persoonlijk gebruik gebruiken. Onverschilligheid en misbruik, afval en diefstal van bedrijfseigendom schaadt Tredegar
economisch en is in strijd met onze geest van integriteit. Andere bepalingen van deze code zijn meer specifiek gericht op het gebruik van
bedrijfsmiddelen (zie bijvoorbeeld "Computers en elektronische communicatie").

ZAKEN DOEN
ANTITRUST- EN MEDEDINGINGSWETTEN
Krachtens de Amerikaanse antitrustwetten en de mededingingswetten van andere landen zijn
praktijken die de concurrentie beperken, verboden. Meer in het bijzonder zijn bepaalde
overeenkomsten of acties onwettig, indien zij de concurrentie reduceren of benadelen, zoals
het vastleggen van prijzen en de praktijk van afbraakprijzen om de concurrentie te elimineren.
De straffen voor overtredingen zijn buitengewoon ernstig en kunnen gevangenisstraf en hoge
boetes omvatten.
Krachtens het beleid van Tredegar moet elk gedrag dat een schending is of lijkt te zijn van de
antitrust- of mededingingswetten, worden vermeden. Bepaalde overeenkomsten met
concurrenten betreffende concurrentiegevoelige informatie zijn verboden. Werknemers
mogen bijvoorbeeld geen overeenkomsten afsluiten met concurrenten betreffende een van
de onderstaande zaken en mogen deze of vergelijkbare zaken ook niet met concurrenten
bespreken, om zelfs maar de schijn van onbehoorlijk gedrag te vermijden:

•
•
•
•

prijzen of prijsgerelateerde voorwaarden (zoals kortingen of krediettermijnen);

BELANGRIJKE PUNTEN
•

•

verdeling van markten of klanten;
boycot van een klant, leverancier of concurrent;
productiebeperking.

Andere activiteiten kunnen problemen teweegbrengen krachtens de antitrust- en
mededingingswetten en dienen vooraf met de juridische afdeling te worden besproken.
Voorbeelden zijn:

•
•
•
•

koppeling of bundeling van verschillende producten of diensten;

•
•

exclusieve transacties;

•

vaststelling van prijzen voor detailverkoop;
lidmaatschap van handelsassociaties;
joint ventures, fusies, overnames of andere overeenkomsten voor samenwerking met
concurrenten;

•

prijszetting onder de kostprijs.

Krachtens andere antitrust- en mededingingswetten is het onwettig om een markt te
monopoliseren of te proberen te monopoliseren. Bepaalde dergelijke wetten verbieden
eveneens dat bedrijven met een “dominerende” marktpositie maatregelen toepassen die zijn
bedoeld om de toetreding van nieuwe concurrenten tot de markt te verhinderen of om de
bestaande marktconcurrentie te elimineren.
De Robinson-Patman Act beperkt tenslotte de mogelijkheid dat bedrijven aan klanten die
onderling concurreren, verschillende prijzen factureren. In de Europese Unie zijn vergelijkbare
wetten van kracht die op bepaalde situaties van toepassing kunnen zijn, zoals het factureren
van verschillende prijzen door een bedrijf met een “dominerende” marktpositie.
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Het is illegaal om een
overeenkomst te sluiten met
concurrenten die de concurrentie
belemmeren of verminderen
Concurreer met concurrenten,
maar doe het met integriteit. Biedt
geen betalingen aan of laat
buitenlandse
overheidsfunctionarissen geen
beslissing beïnvloeden of een
onjuist voordeel verschaffen in
verband met het verwerven of
behouden van zaken
Voldoe aan Amerikaanse antiboycotwetten; meld alle
verzoeken om deel te nemen aan
een boycot aan de juridische
afdeling
Medewerkers die in verband staan
met exportactiviteiten moeten
voldoen aan de Amerikaanse
wetgeving inzake exportcontrole
en handelssancties en de
uitvoercertificaten handhaven.
Doe geen zaken met beperkende
landen of hun vertegenwoordigers

GOED OM TE WETEN!

De handleiding voor naleving van de antitrustbepalingen van Tredegar geeft nadere details
over de antitrust- en mededingingswetten. Directeuren en hoofden van afdelingen en
bedrijfseenheden van Tredegar dienen zeker te stellen dat alle werknemers van wie de
taken kennis en naleving van de antitrustwetten vergen, een exemplaar hebben gekregen
van de handleiding voor naleving van de antitrustbepalingen en regelmatig verklaren dat zij
de inhoud ervan hebben gelezen en begrijpen. Vragen over de naleving van de
antitrustbepalingen dient u onmiddellijk te bespreken met de juridische afdeling.

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN/EERLIJKE TRANSACTIES
Wanneer wij of onze geautoriseerde
derde partij met
overheidsambtenaren
samenwerken, moeten we
voorzichtig zijn met het verstrekken
van geschenken of maaltijden aan
hen. U moet altijd bij de juridische
afdeling terecht voor het verstrekken
van cadeaus of maaltijden aan
"buitenlandse ambtenaren".

Van de werknemers van Tredegar wordt verwacht dat zij eerlijk en rechtvaardig in de
markt concurreren. Concurrentie door oneerlijke praktijken, zoals het aanzetten van
klanten om een contract met een concurrent op te zeggen of te verbreken, de diefstal of
het misbruik van de handelsgeheimen van een concurrent, het afleggen van valse
verklaringen of geringschattende opmerkingen over een concurrent, onrechtmatige
tussenkomst bij de leveranciers van een concurrent of eisen dat iemand van Tredegar
koopt, alvorens Tredegar van de persoon of het bedrijf zal kopen, is verboden voor alle
werknemers.

WET OP CORRUPTIEPRAKTIJKEN IN HET BUITENLAND
De Amerikaanse wet op corruptiepraktijken in het buitenland van 1977 (Foreign Corrupt
Practices Act of “FCPA”) is een federale, strafrechtelijke wet die verbiedt dat Amerikaanse
bedrijven en hun aandeelhouders, bestuurders, vertegenwoordigers, directeuren en
werknemers direct of via een andere partij op “corrupte wijze” gebruik maken van het
handelsverkeer tussen de staten. Meer in het bijzonder mogen deze bedrijven of personen
aan geen buitenlandse ambtenaar geld of een andere zaak van waarde aanbieden of
betalen (of het aanbod of de betaling toestaan) om een onwettig voordeel zeker te stellen,
om de daden of beslissingen van de ambtenaar te beïnvloeden of om de ambtenaar aan te
zetten zijn of haar invloed aan te wenden bij een buitenlandse regering, indien door de
betaling wordt beoogd om zaken te verwerven voor (of zaken toe te wijzen) aan een
bepaalde persoon.
Een “buitenlandse ambtenaar” betekent in deze context elke ambtenaar of werknemer van
een buitenlandse regering, instelling, ministerie of orgaan of van een publieke
internationale organisatie. Buitenlandse politieke partijen en hun vertegenwoordigers en
kandidaten voor een openbaar ambt in het buitenland worden meestal ook als
“buitenlandse ambtenaren” beschouwd.
Krachtens de FCPA zijn bepaalde betalingen aan buitenlandse ambtenaren om “routine
overheidsacties” te vergemakkelijken, niet verboden. Het is echter vaak moeilijk om te
bepalen welke betalingen in deze context wel en niet zijn toegestaan. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat bepaalde betalingen door plaatselijke overheden zijn toegestaan en
gebruikelijk zijn, terwijl ze binnen de context van de FCPA niet worden beschouwd als
“routine overheidsacties”. Werknemers die twijfelen of een betaling al dan niet zal worden
geïnterpreteerd als een betaling om een “routine overheidsactie” te vergemakkelijken,
moeten de raad vragen van de juridische afdeling.
Ook het gebruik van agenten verhoogt sterk het risico dat een inbreuk wordt gepleegd op
de FCPA. Om het risico verbonden aan het gebruik van agenten minimaal te houden, dient
elke agent van Tredegar te worden gebonden door een schriftelijke overeenkomst dat hij
of zij het beleid van Tredegar betreffende de naleving van de FCPA niet zal schenden en de
agent moet worden gecontroleerd door Tredegar’s Compliance Department.
Krachtens de FCPA dient Tredegar de normen voor boekhoudkundige waardering strikt te
volgen en is zelf verantwoordelijk voor de opsporing en aangifte van onbehoorlijk of
onwettig gebruik van de activa van Tredegar of het misbruik van de financiële boekhouding
van Tredegar. Krachtens de FCPA verbiedt Tredegar specifiek:
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antwoord op het verzoek.

1.

het gebruik van fondsen of activa van Tredegar of haar
dochterbedrijven voor onwettige of onbehoorlijke doeleinden;
2.
niet-aangegeven of niet-geboekte financiële middelen of
andere activa van Tredegar;
3.
de boeking van valse of misleidende posten in de boeken
en bescheiden van Tredegar, ongeacht de reden en iedere regeling
door een werknemer die in een dergelijke verboden daad zou
kunnen resulteren;
4.
een betaling namens Tredegar met de bedoeling of de
afspraak dat de betaling geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt
voor een ander doel dan beschreven in de betreffende documenten.
Directeuren en hoofden van afdelingen en bedrijfseenheden dienen
zeker te stellen dat alle werknemers van wie de
functieverantwoordelijkheden naleving van de FCPA kunnen
vereisen, de vereisten en beperkingen van de FCPA begrijpen.
Nadere informatie over de FCPA wordt gegeven in de handleiding
voor naleving in de internationale handel van Tredegar. Werknemers
van wie de functieverantwoordelijkheden naleving van de FCPA
kunnen vereisen, dienen deze bijkomende handleiding over naleving
te lezen en te begrijpen. Vragen over de FCPA dient u te stellen aan
de juridische afdeling.

Een boycotverzoek kan van een willekeurig land komen. Het
Ministerie van Financiën publiceert jaarlijks een lijst van landen die
medewerking kunnen vragen voor een internationale boycot. Deze
lijst is niet uitputtend, maar omvat de onderstaande landen.
Transacties waarbij deze landen zijn betrokken, dienen aan een
nauwgezet onderzoek te worden onderworpen betreffende
antiboycotzaken (en andere mogelijke juridische problemen, zoals
de hierna besproken exportcontrole):
Irak, Koeweit, Libanon, Libië, Katar, Saoedi-Arabië, Syrië, Verenigde
Arabische Emiraten en Jemen.
Werknemers die verantwoordelijk zijn voor de export van producten
van Tredegar, dienen alle vereisten en beperkingen opgelegd door
de antiboycotwetten te kennen. Nadere informatie over deze wetten
en bepalingen, met diverse voorbeelden van boycotverzoeken, kunt
u lezen in de handleiding voor naleving in internationale handel van
Tredegar. Werknemers dienen een verzoek dat zelfs maar de schijn
heeft een schending van de wet te betekenen, onmiddellijk te
melden aan de juridische afdeling. Niet-naleving van de
antiboycotwetten kan resulteren in burgerrechtelijke en
strafrechtelijke straffen voor u en voor Tredegar.

EXPORTCONTROLE EN HANDELSSANCTIES
INTERNATIONALE BOYCOTS
Voorbeelden van internationale boycots omvatten (a) het akkoord
gaan om geen zaken te doen met een entiteit die Joodse
werknemers heeft; (b) ermee akkoord gaan een factuur te
stempelen met de vermelding "We bevestigen dat goederen niet van
Israëlische oorsprong zijn"; en c) goedkeuring van een brief met de
notatie dat "de goederen niet kunnen worden verzonden op een
vaartuig dat in Israëlische havens aanlegt.

De wetten en bepalingen betreffende exportcontrole en
handelssancties leggen handelsbeperkingen op aan Tredegar.
Dergelijke beperkingen zijn o.a. het verbod op diverse transacties
waarbij landen waarop sancties rusten en bedrijven in deze landen
zijn betrokken, bijvoorbeeld het verbod op import en export,
doorvoer en nieuwe investeringen.

Krachtens diverse wetten van de Verenigde Staten worden aan
Tredegar verplichtingen opgelegd in verband met onze relaties met
landen (en klanten in deze landen) die bij een internationale boycot
zijn betrokken. In het bijzonder wordt door deze wetten verboden
dat Tredegar handelt ter ondersteuning van een boycot en wordt
van Tredegar geëist dat ieder aan een boycot gerelateerd verzoek
wordt gemeld aan de Amerikaanse regering. Krachtens het beleid
van Tredegar dienen de verbods- en rapportagebepalingen in deze
wetten volledig te worden nageleefd.

VOORBEELDEN
Voorbeelden van internationale boycots zijn:

De antiboycotwetten zijn hoofdzakelijk van toepassing op de boycot
door de Arabische landen tegen Israël, maar kunnen ook van
toepassing zijn op boycots tegen andere landen die
vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met de Verenigde
Staten. De Amerikaanse antiboycotwetten zijn over het algemeen
van toepassing op de verkoop door buitenlandse dochterbedrijven
van Tredegar en op directe verkopen vanuit de V.S.
Een boycotverzoek kan onder vele vormen gebeuren. Het kan gaan
om een direct verzoek om informatie, om een verzoek om te
handelen of niet te handelen ter ondersteuning of bevordering van
de boycot, of om een verzoek in een uitnodiging een bod te doen, in
een contract, een bestelbon, een kredietbrief of een ander financieel
document. Verzoeken dienen te worden gerapporteerd aan de
Amerikaanse regering en Tredegar mag in geen enkele
omstandigheid mondelinge of schriftelijke informatie geven in
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•
•

•

afspreken geen zaken te doen met een entiteit die
Joodse werknemers heeft
akkoord gaan met het stempelen van een factuur
met de verklaring: "We verklaren dat goederen
niet van Israëlische afkomst zijn"
goedkeuring van een letter of credit met de notatie
dat "de goederen niet kunnen worden verzonden
op een schip dat Israëlische havens aandoet"

Dergelijke beperkingen kunnen ook betekenen dat een exportbedrijf,
zoals Tredegar, een exportvergunning moet verkrijgen van de
Amerikaanse regering of de lokale regering voor bepaalde producten en
technologieën. “Export” betekent niet alleen de fysieke verzending van
goederen, maar eveneens de overdracht van diensten of technologie,
bijvoorbeeld via e-mail, conferenties, vergaderingen en internetsites.
Het is belangrijk om weten dat de Amerikaanse bepalingen op
handelssancties niet alleen van toepassing zijn op verkopen vanuit de
Verenigde Staten, maar ook van toepassing kunnen zijn op verkopen van
niet-Amerikaanse dochterbedrijven van Tredegar aan landen waarop
een embargo rust, indien bij de verkoop een Amerikaanse persoon is
betrokken of steun wordt gegeven vanuit de V.S.
Een lijst van landen die op zijn minst een bepaald niveau van sancties op
grond van overheidswetgeving hebben, is te vinden op de website
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/
Programs.aspx of in het Amerikaanse octrooischrift.
Werknemers die verantwoordelijk zijn voor de export van producten en
technologie van Tredegar, dienen alle vereisten en beperkingen
opgelegd door deze bepalingen te kennen. Vragen over de naleving van
de wetten op exportcontrole en handelssancties moeten worden gesteld
aan de juridische afdeling. Nadere informatie over deze wetten en
bepalingen kunt u lezen in de handleiding voor naleving in internationale
handel van Tredegar.

Tot de vrijgave voor het publiek dient belangrijke interne informatie
geheim te worden gehouden en mag door werknemers aan niemand
worden meegedeeld, tenzij aan collega’s die vanwege hun functie op de
hoogte moeten zijn van de informatie, of aan niet-werknemers die
gebonden zijn om de informatie vertrouwelijk te behandelen
(bijvoorbeeld externe financiële en juridische adviseurs). Tijdens de
periode waarin de informatie geheim moet worden gehouden, mogen
werknemers die in het bezit zijn van de informatie, geen aandelen van
Tredegar kopen of verkopen, noch mogen zij deze belangrijke voorkennis
aan anderen meedelen die dan op hun beurt aandelen van Tredegar
zouden kunnen kopen of verkopen. Werknemers mogen ook geen
effecten van een ander bedrijf kopen of verkopen, indien zij bij de
uitvoering van hun functie voor Tredegar over dat bedrijf belangrijke
informatie hebben vernomen. Deze beleidsregel is van toepassing op alle
transacties waarbij aandelen van Tredegar zijn betrokken, waaronder
aan- en verkopen op de kapitaalmarkten, de uitoefening van
aandelenopties en transacties op basis van spaarregelingen van Tredegar
(bijvoorbeeld verschuiving van beleggingen) en regelingen voor het
aankopen van aandelen door werknemers.
Niettegenstaande deze algemene regel zijn de volgende transacties van
Tredegar opties niet door dit beleid verboden.

BELANGRIJKE PUNTEN:

EFFECTENWETTEN EN
INSIDER TRADING
Tredegar wordt door de Securities and Exchange Commission
(Amerikaanse toezichthoudende orgaan voor het beurswezen) en de
beurs van New York verplicht om tijdig “belangrijke” informatie over
Tredegar openbaar te maken. Informatie wordt als “belangrijk”
beschouwd, indien de informatie de beslissing van een verstandige
belegger over het kopen, verkopen of houden van aandelen van
Tredegar kan beïnvloeden.
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•

•

Werknemer moet vertrouwelijke informatie over
materiële informatie geheim houden tot deze
publiekelijk vrijgegeven wordt
De medewerker mag de effecten van Tredegar of
andere bedrijven niet verhandelen, indien zij de
materiële informatie verkrijgen bij de uitoefening
van hun taken voor Tredegar tijdens de periode van
geheimhouding

Uitoefening van aandelenopties en heffing van dividendbelasting. Dit beleid is niet van
toepassing op de uitoefening van personeelsopties waarbij geen aandelen van Tredegar maar
gewone aandelen worden verkocht op de open markt. Het is ook niet van toepassing wanneer
men er voor kiest om aandelen van Tredegar aandelenkapitaal te gebruiken om te voldoen
aan belasting roerende goederen. Dit beleid is echter wel van toepassing op de verkoop van
verkregen aandelen (bijv. aandelen zonder contant geld).
Tredegar Savings Plan. Dit beleid is niet van toepassing op de aankoop van aandelen van
Tredegar’s aandelenkapitaal t.b.v. het Tredegar Savings Plan als gevolg van reguliere,
periodieke bijdragen van geld aan dit plan door middel van een inhouding op het salaris. Dit
beleid is echter wel van toepassing om bepaalde keuzes in het kader van het Tredegar Savings
Plan, met inbegrip van (a) een keuze om te verhogen of verlagen van het percentage van de
periodieke bijdragen die zullen worden toegewezen aan het Tredegar aandelenfonds en (b)
een keuze om een interne overdracht van een bestaande account balans te maken in of uit
het Tredegar aandelenfonds.
Dividend Reinvestment Plan. Dit beleid is niet van toepassing op de aankoop van gewone
Tredegar aandelen onder de herbelegging van dividend als gevolg van de herbelegging van
een werknemer van dividenden betaald op Tredegar aandelen. Het beleid is echter van
toepassing op vrijwillige aankopen van de Tredegar aandelen als gevolg van aanvullende
bijdragen wanneer een werknemer ervoor kiest voor het plan en of te participeren in het plan
t.b.v. een verhoging van zijn of haar niveau van deelname aan het plan. Het beleid geldt ook
voor de verkoop van de Tredegar aandelen gekocht op grond van het plan.
Pre-Approved Rule 10b5-1 Plan. Dit beleid is niet van toepassing op de handel in aandelen als
Tredegar deze handel vooraf goedkeurde t.b.v. het trading plan dat voldoet aan de eisen van
Rule 10b5-1 van de Securities Exchange Act van 1934. Dergelijk trading plan moet vooraf
worden goedgekeurd door de General Counsel en mag alleen op een moment worden
ingevoerd wanneer de werknemer onbewust is van enig materiaal en niet-openbare
informatie. Eventuele wijzigingen op een eerder goedgekeurd trading plan moet ook door de
General Counsel worden goedgekeurd voordat alle verdere transacties kunnen worden
verricht op grond van het plan.
Gifts. Dit beleid is niet van toepassing op geschenken van de aandelen van Tredegar, tenzij de
werknemer bij het geschenk reden heeft om te geloven dat de ontvanger van plan is om de
aandelen te verkopen gedurende een periode heeft wanneer werknemers anderszins
verboden zijn te handelen in aandelen van Tredegar.
Alle werknemers in een leidinggevende functie bij Tredegar dienen op hun hoede te zijn voor
situaties waarin anderen binnen Tredegar, in het bijzonder personen over wie zij enige leiding
hebben, de regels over transacties met voorkennis niet in acht nemen. De effectenwetten
bepalen dat niet alleen de persoon die bij een transactie met voorkennis is betrokken, wordt
gestraft, maar ook de “personen in een controlerende functie” die hebben nagelaten om de
aangewezen maatregelen te nemen wanneer zij wisten of hadden moeten weten dat
personen onder hun leiding deze regels hadden geschonden.
Het bestaan van een persoonlijke financiële noodsituatie of enige andere omstandigheid is
geen excuus voor medewerkers voor niet naleving van dit beleid. Dit soort verzachtende
omstandigheden maken geen onderdeel uit van deze wet- en regelgeving. Zelfs de schijn van
een onjuiste transactie moet worden vermeden om Tredegar's reputatie voor het naleven van
de hoogste normen van gedrag te behouden.
Op bepaalde tijdstippen geeft de juridische afdeling bijkomende details uit voor werknemers
betreffende het beleid van Tredegar op transacties met voorkennis. Indien u twijfels hebt over
de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op uw aankoop of verkoop van aandelen van
Tredegar of van aandelen of effecten van bedrijven waarover u informatie hebt op basis van
uw functie bij Tredegar, dient u eerst raad te vragen aan de juridische afdeling alvorens u de
effecten koopt of verkoopt.
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BEDRIJFSINFORMATIE EN -MIDDELEN
MOGELIJKHEDEN RESULTEREND UIT DE TEWERKSTELLING

BELANGRIJKE PUNTEN:
•

•

•

Vermijd elke zakelijke kans die
voortvloeit uit uw
dienstverband bij Tredegar
Handhaving van de
nauwkeurigheid van het
boekhouden en de bescheiden
is van essentieel belang voor
de interne en externe
stakeholders van Tredegar
Voldoen aan het Record
Management Policy van
Tredegar

Het is werknemers verboden om voordeel te halen uit hun functie bij Tredegar of om de
eigendommen en informatie van Tredegar te gebruiken voor zakelijke mogelijkheden die zij
hebben vernomen op basis van hun dienstverband bij Tredegar. Het is bijvoorbeeld verboden
voor een werknemer om een belang in een eigendom te verwerven, indien deze werknemer
weet of reden heeft te weten dat Tredegar overweegt om de eigendom te verwerven.

NAUWKEURIGE BOEKHOUDING EN BESCHEIDEN
De integriteit in de boekhouding en bescheiden van Tredegar is essentieel voor het behoud van
onze geloofwaardigheid bij collega’s, klanten, aandeelhouders, leveranciers en
toezichthoudende instanties. Tredegar doet al het mogelijke voor nauwkeurige en eerlijke
financiële verslaglegging. De financiële directeuren van Tredegar en de werknemers en
managers die verantwoordelijk zijn voor de financiële boeken en bescheiden, de boekhouding
en de openbaarmaking van financiële informatie, zijn verplicht om alle van toepassing zijnde
wetten en boekhoudkundige vereisten en normen na te leven. Zij mogen nooit (i) valse of
misleidende posten boeken, (ii) niet-geboekte fondsen in het leven roepen, ongeacht het doel,
of (iii) verslagen of boekingen wijzigen of vernietigen, tenzij dit plaatsvindt overeenkomstig het
beleid van Tredegar voor dossierbeheer. Samenwerking met de interne controleafdeling en de
registeraccountants van Tredegar is essentieel.

Nauwgezette bewaring van documentatie en rapportage zijn even belangrijk buiten het gebied
van financiële verslaglegging. Werknemers moeten daarom altijd zeker stellen dat alle bedrijfsinformatie nauwkeurig en volledig wordt
gerapporteerd. De betreffende werknemers, supervisors en managers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor nauwkeurige en volledige milieuen veiligheidsverslagen en -aantekeningen, verzendings- en aankoopgegevens, commerciële contracten, facturen, kosten, salarisadministratie en
personeelsdossiers.
Problemen in verband met de financiële verslaglegging, boekhouding en aangiftepraktijken kunt u rapporteren aan uw manager,
verantwoordelijke in de personeelsafdeling of de juridische afdeling. Indien gewenst, kunnen dergelijke problemen ook worden gerapporteerd
via de integriteitslijn van Tredegar op het nummer (888) 475-8271.

DOSSIERBEHEER
Het beleid van Tredegar voor dossierbeheer is bedoeld om zeker te stellen dat de documentatie van Tredegar wordt opgesteld, bewaard en
weggeworpen overeenkomstig de wet en volgens conservatieve bedrijfspraktijken. Fundamentele principes in het beleid van Tredegar voor
dossierbeheer zijn:

•
•

aantekeningen dienen nauwkeurig en volledig te zijn;

•

documentatie betreffende lopende of dreigende rechtszaken of overheidsonderzoeken dient te worden bewaard.

de periode gedurende welke documentatie moet worden bewaard, dient te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving en de
bedrijfsbehoeften van Tredegar;

Alle werknemers zijn ervoor verantwoordelijk dat het beleid van Tredegar voor dossierbeheer wordt nageleefd. Vragen over deze beleidsregel
dienen te worden gesteld aan de juridische afdeling.
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milieu van Tredegar of via de integriteitslijn van Tredegar op het
nummer (888) 475-8271.

SOCIALE ZAKEN

POLITIEKE ACTIVITEIT – BIJDRAGEN EN LOBBYEN
Fondsen of activa van Tredegar, daarin begrepen het werk of de
werktijd van een werknemer, mogen niet direct of indirect worden
bijgedragen, geleend of beschikbaar gesteld aan een politieke partij
of campagne van een kandidaat voor een openbaar federaal, staatsof gemeentelijk ambt zonder de voorafgaande toestemming van de
juridische afdeling. De fondsen of activa van Tredegar mogen niet
worden gebruikt voor, of bijgedragen aan een buitenlandse politieke
partij, kandidaat of comité.
Tredegar moedigt haar werknemers in alle functies aan om hun
burgerrechten uit te oefenen door te stemmen, indien gewenst
persoonlijke politieke bijdragen te leveren met hun eigen middelen
en op andere wijze politiek actief te zijn door de kandidaten of
partijen van hun keuze te steunen. Het moet duidelijk zijn dat
dergelijke politieke activiteit door een werknemer van Tredegar
strikt in eigen naam en privé gebeurt als een verantwoordelijke
burger en niet namens Tredegar. Geen werknemer van Tredegar
mag direct of indirect worden vergoed of met een terugbetaling van
enige aard worden gecompenseerd voor politieke bijdragen.

BESCHERMING VAN HET MILIEU
Tredegar zet zich in voor het behoud van ons milieu en complete
naleving van de van toepassing zijnde gemeentelijke en landelijke
milieuwetten en -bepalingen. Daarom dienen onze werknemers
zaken te doen krachtens alle van toepassing zijnde milieuwetten, regels,
-bepalingen, -verordeningen en -vergunningen en overeenkomstig
alle milieuregels en
-procedures van Tredegar en een bepaalde vestiging.
Wij moedigen eveneens milieubehoud en milieuvriendelijke
praktijken aan door verstandig en efficiënt gebruik te maken van de
natuurlijke hulpbronnen en van energie. Wij moedigen onze
werknemers aan om bij het nemen van beslissingen voor het bedrijf
en bij de planning en ontwikkeling van nieuwe producten en
productieprocessen de impact op het milieu in overweging te
nemen.

Lobbyen namens Tredegar dient aan de regering kenbaar te worden
gemaakt en is onderworpen aan specifieke en complexe regels.
Daarenboven is het begrip “lobbyen” zeer ruim. Voorbeelden van
lobbyen zijn contacten met wetgevers, toezichthoudende instanties,
functionarissen van het staatshoofd en de ministeries en hun
personeel voor zaken betreffende de activiteiten van Tredegar.
Lobbyen omvat ook alle andere inspanningen die algemeen zijn
bedoeld om invloed uit te oefenen op de wetgeving of een actie van
de regering. Werknemers van Tredegar moeten eerst overleggen
met de juridische afdeling, alvorens acties voor lobbyen te
ondernemen.

BELANGRIJKE PUNTEN:
•

•
Tredegar is vastbesloten om in alle vestigingen condities uit te
sluiten die hinderlijk voor het milieu kunnen zijn. Alle werknemers
moeten tijdige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie
geven voor alle aangiften, toepassingen, verslagen en andere
documenten die moeten worden ingediend krachtens de van
toepassing zijnde wetten en bepalingen.
Werknemers moeten verdachte schending van deze beleidsregel
melden aan hun supervisor of manager, hun personeels- of
veiligheidsafdeling, de directeur voor gezondheid, veiligheid en
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Tredegar is toegewijd aan het behoud van ons
milieu en aan de naleving van alle toepasselijke
milieu wetten en voorschriften
Elke Politieke Bijdrage en Lobbyactiviteit vereist
de voorafgaande goedkeuring van de Juridische
Afdeling

VRIJSTELLINGEN VAN ONZE CODE
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het rapporteren van schendingen of schijnbare
schendingen van deze code. Tredegar zal alleen in staat zijn om de inzet voor integriteit
waar te maken, indien iedere werknemer bereid is om wandaden te rapporteren.
Werknemers dienen schendingen en verdachte schendingen te melden aan hun
supervisors, afdelingsoversten of managers, of door contact op te nemen met de
personeelsafdeling. Werknemers kunnen een verdachte schending ook direct rapporteren
aan de juridische afdeling op het nummer +1 (804) 330-1266 of via de integriteitslijn van
Tredegar op het nummer (888) 475-8271. Gebruik van de integriteitslijn kan anoniem
gebeuren.
Tegen een werknemer die in goed vertrouwen schendingen of verdachte schendingen
heeft gerapporteerd, zullen geen vergeldingsmaatregelen worden genomen.
Vergeldingsmaatregelen zijn in alle omstandigheden verboden en strafbaar met
disciplinaire actie, ontslag inbegrepen.
Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, in de mate die is toegestaan door de wet en
in lijn ligt met het beste belang van Tredegar en de betrokken werknemers. Alle meldingen
worden beoordeeld. Indien aangewezen zal een onderzoek worden gestart en zullen
corrigerende acties worden toegepast.
Werknemers die vragen hebben over de interpretatie van deze code of hun vragen in
vertrouwen wensen te bespreken, kunnen de juridische afdeling bellen op het nummer +1
(804) 330-1266 of de integriteitslijn van Tredegar op het nummer (888) 475-8271.
Alle telefoonnummers voor de IntegrityLine:
Brazilië *: 0800-892-0643
China *: 400-881-1463
Hongarije *: 06-800-20804
India: 000-117 vervolgens 888-475-8271
Nederland: 0800-022-9111 vervolgens 888-475-8271
USA: 1-888-475-8271
* Lokale taalkeuze beschikbaar.
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BEVESTIGINGSFORMULIER
Ik bevestig dat ik een exemplaar van de gedragscode van Tredegar heb ontvangen. Ik heb de
bepalingen van de gedragscode gelezen en begrepen en ik bevestig en accepteer dat het
voortduren van mijn tewerkstelling of overeenkomst kan afhangen van mijn naleving van de
bepalingen en beleidsregels van Tredegar die in deze gedragscode zijn uiteengezet. Ik
begrijp eveneens dat ik verplicht ben om alle schendingen van deze bepalingen en
beleidsregels te rapporteren op de wijze die in deze gedragscode wordt uitgelegd.
HANDTEKENING VAN WERKNEMER:
NAAM (IN BLOKLETTERS):
LOCATIE:
DATUM:
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