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”Integriteit is het juiste
doen ook al kijkt er niemand”
- Charles Marshall
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Een van de kenmerken die A. O. Smith Corporation uniek maken betreft onze
principes. We hebben sinds de oprichting van ons bedrijf in 1874 volgens
één stel principes gewerkt. Onze principes zijn die van de oprichters van ons
bedrijf, de familie Smith, die geloofden in eerlijk en ethisch zakendoen als
sociaal verantwoordelijke burgers. Dankzij deze standvastige toewijding aan
integriteit geniet A. O. Smith een voortreffelijke reputatie in alle markten waar
wij actief zijn. Deze reputatie kan in drie punten worden samengevat: actieve
belangstelling voor het langetermijnsucces van onze klanten, de wens om een
goed burger te zijn en de belofte om elkaar steeds met respect en waardigheid
te behandelen.
Wij hebben deze richtlijnen geschreven en verspreid om er zeker van te zijn dat
onze principes en ons geloof in ethisch gedrag aan elke werknemer, functionaris
en bestuurder van ons bedrijf worden meegedeeld. Onze richtlijnen zijn
bedoeld als een gedragsnorm en een ethisch kader in een snel veranderende
zakenwereld. Dit boekje dient ook om u te helpen inzien wat het bedrijf van
u verwacht en om u richtlijnen te geven voor uw gedrag in gecompliceerde
of lastige situaties. Naarmate A. O. Smith zich uitbreidt naar nieuwe markten
en nieuwe landen, willen wij er zeker van zijn dat elke werknemer één serie
bedrijfsnormen begrijpt, accepteert en naleeft. Wij willen ook dat onze klanten,
leveranciers en de gemeenschappen waarin we zaken doen weten welke hoge
normen we voor onszelf hebben gesteld.
De reputatie van A. O. Smith is het gevolg van uw handelingen
en overtuigingen. Ieder van u vertegenwoordigt ons bedrijf
naar de buitenwereld, en uw dagelijkse activiteiten zullen
onze status als een ethisch bedrijf versterken of vernietigen.
In de hedendaagse wereld van onmiddellijke wereldwijde
communicatie is vertrouwen in een bedrijf en zijn
vermogen eerlijk te handelen met zijn zakenpartners
belangrijker – en kwetsbaarder – dan ooit.
Ik respecteer en waardeer uw inzet voor de principes
van A. O. Smith, en ik verzoek u om ze te blijven
naleven wanneer we in de toekomst zaken doen.

Ajita G. Rajendra
President-directeur
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VERKLARING VAN
DE PRINCIPES VAN
A. O. SMITH
A. O. Smith heeft deze principes opgesteld als richtlijnen voor het zakendoen en het
omgaan met onze klanten, medewerkers en de gemeenschappen waarin wij zakendoen.
Voorwaarde voor ons succes is dat al onze werknemers, functionarissen en bestuurders
samenwerken naar dezelfde doelen en dezelfde principes delen.

A. O. Smith zal winstgevend groeien
Winstgevende groei is onontbeerlijk voor de toekomst van A. O. Smith. Om dit te
bereiken, moeten wij het volgende leveren:
	

• Nieuwe producten van hoge kwaliteit voor onze klanten;

	

• Grotere kans voor persoonlijke promoties en beter verzekerde arbeidsplaatsen;

	

• Grotere beleggingswaarde voor onze aandeelhouders.

Niet alleen streven wij naar een bovengemiddeld rendement op de beleggingen van
onze aandeelhouders, maar wij zullen ook onze groei plannen zodat:
	

•	Onze businessunits individuele, elkaar aanvullende groeipercentages hebben,
waardoor het bedrijf sneller groeit dan de Amerikaanse economie;
	

•	Het voor groei benodigde kapitaal wordt verkregen uit fondsen die voortkomen
uit ons bovengemiddelde rendement op belegd kapitaal en externe bronnen, zoals
leningen en eigen vermogen.

A. O. Smith zal de nadruk leggen op vernieuwing
Vernieuwing is een van de voornaamste bronnen van winstgevende groei. Daarom
zullen wij:
	

•	Een marktleider in alle belangrijke productlijnen zijn door vernieuwing en
voortdurende verbetering waardoor de waarde van onze producten en diensten
aan onze klanten stijgt;
	

•	Ernaar streven om onze doeltreffendheid als organisatie en de productiviteit van
onze vestigingen op innovatieve wijze te vergroten;

	

•	Houdingen en vaardigheden in onze mensen aanmoedigen die betrokkenheid
en creativiteit stimuleren;

	

•	Door voortreffelijk management de beste resultaten bereiken en ons bedrijf
positioneren voor toekomstige groei;

	

•	Ons richten op het bereiken van winstgevende groei met een gedisciplineerde
aanpak om risico te beperken.
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A. O. Smith zal haar goede naam behouden
In de omgang met mensen en organisaties zullen wij steeds standvastig met
integriteit handelen. Wij zullen:
	

• in alle beweringen en reclames eerlijk en waarheidsgetrouw zijn;

	

•	klanten, leveranciers, concurrenten, overheids- en regelgevende instanties
en werknemers eerlijk behandelen;

	

•	ons strikt aan alle wetten houden, uitsluitend eervolle doelen nastreven
en onethische praktijken verwerpen;

	

• in alle aspecten van het bedrijf hoge kwaliteitsnormen bereiken;

	

• deze principes bijbrengen aan opeenvolgende generaties van werknemers.

A. O. Smith zal een goed bedrijf zijn om voor te werken
Wij zullen in ons bedrijf creatieve en kundige mensen aantrekken. Wij zullen de
nadruk leggen op teamwerk en diversiteit verwelkomen bij het nastreven van onze
doelstellingen. Wij zullen:
	

• een klimaat scheppen waar respect voor de persoon essentieel is;

	

•	de vrijheid en persoonlijke groei aanmoedigen die samengaat met zelfdiscipline
en enthousiasme voor het werk;

	

• elkaar eerlijk en zonder discriminatie behandelen;

	

• personen billijk belonen in overeenstemming met hun bijdragen;

	

•	veilige apparatuur, de juiste materialen en opleiding verschaffen en altijd
op veilige werkmethoden aandringen.

A. O. Smith zal een goed burger zijn
Om het publiek en de gemeenschappen waarin wij zaken doen te dienen, zullen wij:
	

•	naar groei streven die bijdraagt aan het economisch welzijn van
de gemeenschappen waarin wij ons bevinden;

	

•	financiële ondersteuning geven aan en onze mensen aanmoedigen zich in te
zetten voor waardevolle gemeenschapsactiviteiten;

	

• erop staan dat onze fabrieken en bedrijven de milieunormen in acht nemen;

	

•	op alle gepaste wijzen bijdragen tot de bescherming en het behoud van het vrije
ondernemerschap dat nodig is om deze doelstellingen te bereiken.

Het is cruciaal dat wij bij A. O. Smith iedere dag volgens onze principes werken. In dit
boekje met richtlijnen worden gedragsnormen beschreven die onze beste principes en
een ethische manier van zakendoen weergeven.

VERKLARING VAN PRINCIPES
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RICHTLIJNEN
OVER HET GEDRAG VAN MEDEWERKERS EN BIJ HET
ZAKENDOEN
Alle toepasselijke wetten navolgen
A. O. Smith wil op al haar markten krachtige concurrentie voeren, maar zal zich hierbij
wel strikt aan de wet houden.
Handel nooit in strijd met de wet en moedig nooit iemand anders aan om de wet te
overtreden uit naam van A. O. Smith. Als u niet weet of een handeling of beslissing
in strijd met de wet is, is het uw plicht dit uit te zoeken voordat u verder gaat.
Verderop in dit boekje worden enkele specifieke wetten en voorschriften beschreven.
Deze zijn van groot belang voor onze bedrijfsactiviteiten en wij verwachten dat u ze
zonder uitzondering naleeft. Maar houd voor ogen dat dit niet alleen voor deze wetten
geldt; u bent verplicht zich aan alle toepasselijke wetten en voorschriften te houden.

Voldoen aan de ethische normen van de gemeenschap
Ethisch gedrag gaat verder dan alleen maar het naleven van de wetten. Het betekent
dat u zich bij al uw zakelijke activiteiten op rechtvaardige, eerlijke en consistente
wijze gedraagt. Wij verwachten dat onze werknemers, functionarissen en bestuurders
de hoogste ethische normen aanhouden.
Het belang van A. O. Smith wordt nooit gediend door onethisch of oneerlijk gedrag.
U dient te allen tijde activiteiten te vermijden die onze ethische normen kunnen
compromitteren of zelfs maar de schijn daarvan geven. Bovendien mag u niet vergeten
dat u nooit vertrouwelijke informatie van A. O. Smith mag onthullen.
Geen enkel boek met richtlijnen kan alle antwoorden geven, het dient slechts als kader
om beslissingen te nemen. Denk eraan dat u verantwoordelijk bent voor uw handelingen,
en dat deze verantwoordelijkheid niet altijd gemakkelijk is. De volgende keer dat
u geconfronteerd wordt met een ethisch dilemma, kunt u de volgende test doen.
Vraag uzelf:

“Als mijn collega's, mijn
vrienden of mijn familie
dit besluit onder de loep
zouden nemen, zou ik
me dan prettig voelen?”
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Als u hier eerlijk “ja” op kunt antwoorden,
is het waarschijnlijk de juiste beslissing.
Als u ook maar de geringste twijfel hebt,
moet u de zaak verder onderzoeken
voordat u iets doet.
Onze richtlijnen vormen een grondslag
voor ethisch gedrag, en wij verwachten
dat alle werknemers, functionarissen en
bestuurders van A. O. Smith deze te allen
tijde in acht nemen.

Meldingsprocedures
Vraag:	
MET WIE NEEM IK CONTACT OP OM
EEN VRAAG TE STELLEN OF MIJN
BEZORGDHEID TE MELDEN?

Antwoord:

 ij willen uw vragen en bedenkingen
W
horen. U hebt een aantal opties om
een vraag te stellen, uw bezorgdheid
te uiten, mogelijk onethisch gedrag
of een overtreding van de wet of
het bedrijfsbeleid te melden, of om
advies te vragen wat betreft ethiek
en naleving. U kunt contact opnemen
met of advies inwinnen bij:

					

• uw leidinggevende

					

•	het hoofd van uw fabriek of

					

• uw personeelsmanager

					

• de juridische afdeling

					

• de Integriteitshelplijn*

vestiging

Telefoonnummers van de
Integriteitshelplijn
Canada
China
Frankrijk

1-800-350-1325
10-800-110-0450 of 400-601-3276
0800-99-0011; kies dan: 800-350-1325

000-117; kies dan: 800-781-6270

Mexico

001-800-376-4207

Nederland
Turkije

0800-020-0082
0811-288-0001; kies dan: 800-778-1911

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)
8000-021; kies dan: 800-350-1325
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Vietnam

ALLE WETTEN EN BELEIDSREGELS NALEVEN.
Het is uw verantwoordelijkheid om deze richtlijnen, de wetten en het
beleid van A. O. Smith te
lezen, te bestuderen en na
te leven. Houd voor ogen
dat van u als medewerker van A. O. Smith wordt
verwacht dat u zich aan
de richtlijnen houdt.

STEL VRAGEN. Het is uw

Hongking SAR
800-93-2266; kies dan: 800-350-1325
India

WAT ZIJN MIJN
VERANTWOORDELIJK
HEDEN?

0800-032-2206
1-800-350-1325

verantwoordelijkheid om
vragen te stellen, vooral
als u twijfels of reden tot
ongerustheid hebt over
een handeling of een beslissing.

LAAT UW STEM HOREN.
Het is uw verantwoordelijkheid om iedere overtreding van deze richtlijnen en iedere onwettige
of onethische handeling
waarvan u getuige bent,
aan te geven.

1-201-0288; kies dan: 800-350-1325

Website van de Integriteitshelplijn
De Integriteitshelplijn is ook beschikbaar via het internet
op www.aosintegrity.com en via WeChat in China.
*Zowel de telefonische dienst als de website van de A. O. Smith Integriteitshelplijn hebben een staf van hiervoor opgeleide communicatiedeskundigen van een externe dienst die naar uw bezorgdheid zullen luisteren. Beide diensten zijn
beschikbaar in meerdere talen. Deze diensten zijn dag en nacht, zeven dagen per week beschikbaar. U hebt de optie om
anoniem te blijven wanneer u de Integriteitshelplijn gebruikt.

RICHTLIJNEN
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Meldingsprocedures (vervolg)
Wij handhaven de hoogste ethische normen
Wat de situatie ook is, wij moedigen de medewerkers aan altijd het juiste te doen.
A. O. Smith verplicht zich overal ter wereld in het bedrijf de hoogste ethische normen
te handhaven. Wij verwachten hetzelfde van onze werknemers, functionarissen en
bestuurders.
Maar het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat de juiste handelwijze is, zeker in de
hedendaagse complexe zakenwereld. Wij vertrouwen erop dat u uw gezond verstand
gebruikt en altijd in het belang van het bedrijf handelt.

“Zorg dat
u uw voeten
goed neer-

sta
op uw
stuk”

zet en

– Abraham Lincoln

Vraag het
Als u ergens over twijfelt, als u vragen hebt, of als u het
gevoel hebt dat er in een bepaalde situatie iets niet in orde
is . . . VRAAG HET!
Vraag UW LEIDINGGEVENDE om hulp. Meestal zal hij
of zij u advies kunnen geven. Of uw leidinggevende kan
uw vraag doorgeven aan iemand anders in het bedrijf die
u kan helpen.
Vraag het DE PERSONEELSMANAGER of HET HOOFD VAN
UW FABRIEK OF VESTIGING. Zij kennen niet alleen de
richtlijnen van A. O. Smith, maar zij zijn ook bekend met
veel van de regels en voorschriften die op het werk gelden.
Het kan voorkomen dat u het niet prettig vindt om
de zaak met uw leidinggevende te bespreken. Andere
mogelijkheden zijn om contact op te nemen met DE
JURIDISCHE AFDELING of DE INTEGRITEITSHELPLIJN.

De Integriteitshelplijn
De Integriteitshelplijn is er om u te helpen
De Integriteitshelplijn is een vertrouwelijke service waarmee u contact kunt opnemen
met klachten of met informatie over niet-nakoming op het gebied van:
	

• gelijke kansen op het werk;

	

• pesterijen, met inbegrip van ongewenste intimiteiten;

	

• belangenverstrengeling;
• onjuist gebruik van voorkennis of andere overtredingen van de effectenwetgeving;
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• wetgeving of voorschriften betreffende veiligheid, gezondheid en milieu;

	

• intellectuele eigendom (octrooien, handelsmerken, auteursrecht);

	

• smeergeld;
	

• naleving van antitrustwetgeving;

	

•	onjuiste, valse of misleidende posten in de boeken of documentatie van het bedrijf;

	

• ongepaste internationale activiteiten;

	

• andere vragen omtrent ethische praktijken.

U kunt het volgende verwachten wanneer u opbelt of uw bezorgdheid uit via de
Integriteitshelplijn:
	

•	Uw vraag of ongerustheid wordt serieus genomen. Als u een kwestie betreffende
een situatie of een andere medewerker rapporteert, wordt u beschermd tegen
represailles;

	

•	Uw identiteit wordt beschermd. De communicatiedeskundige van de
Integriteitshelplijn moedigt u aan om uzelf en uw vestiging bekend te maken
zodat er ten behoeve van u kan worden opgetreden. Indien u anoniem wenst te
blijven, worden uw wensen gerespecteerd zoals toegestaan door de wet;
•	Uw verzoek om informatie wordt direct, discreet en professioneel behandeld;

	

•	De communicatiedeskundige van de Integriteitshelplijn stuurt het bedrijf een
vertrouwelijk rapport. Als de door u gemelde kwestie onmiddellijk optreden
vereist, neemt de communicatiedeskundige van de Integriteitshelplijn contact
op met de betreffende gemachtigde(n) van het bedrijf;

	

•	Als de kwestie betrekking heeft op financiële of boekhoudkundige
onregelmatigheden, stuurt de communicatiedeskundige van de Integriteitshelplijn
de zaak rechtstreeks door naar de auditcommissie van de raad van bestuur;

	

•	A. O. Smith zal de situatie onderzoeken en de uitslag aan de Integriteitshelplijn
melden;

	

•	U kunt telefonisch of via het internet opnieuw contact opnemen met de
Integriteitshelplijn om te zien welke maatregelen A. O. Smith heeft genomen naar
aanleiding van uw bezorgdheid.

Denk eraan dat het in het belang van iedereen is om de richtlijnen van A. O. Smith
na te leven. Als iemand al dan niet opzettelijk besluit om onze normen te negeren, lijden
wij er allen onder. Als u een situatie ziet waarvan u denkt dat die in strijd met de wet
of onethisch is, laat het ons dan weten. Of neem contact op met de Integriteitshelplijn.
Wij hebben te hard gewerkt om een voortreffelijke reputatie op te bouwen om die door
een op zichzelf staande onbezonnen handeling te laten beschadigen of te kwijt te raken.

Geen represailles
A. O. Smith heeft als regel dat iedereen te goeder trouw een vermoede overtreding van
onze richtlijnen of ons beleid kan melden zonder dat er represailles worden genomen.
Het bedrijf heeft als regel dat er strafmaatregelen (tot en met ontslag) worden genomen
tegen alle medewerkers die represailles nemen tegen iemand die een overtreding meldt.

Vraag:

Ik heb het vermoeden dat een medewerker in een
gezaghebbende positie het bedrijfsbeleid en mogelijk de wet
overtreedt. Ik ben bang dat ik mijn baan kwijtraak als ik deze
kwestie aan de orde stel.

Antwoord:	
Het is uw verantwoordelijkheid om de kwestie aan de orde te stellen,
en het bedrijf zal geen represailles dulden, zoals uw ontslag, omdat
u de kwestie te goeder trouw aan de orde hebt gesteld. Het is in het
belang van ons allen om maatregelen te nemen tegen gedrag dat
mogelijk in strijd is met de wet, het bedrijfsbeleid of ethische normen.
En vergeet niet dat u opties hebt als u kwesties aan de orde wilt
stellen. U kunt contact opnemen met uw leidinggevende, het hoofd
van uw vestiging, een personeelsmanager, de juridische afdeling of
de Integriteitshelplijn.
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DE WERKPLEK
Gelijke kansen op het werk
A. O. Smith waardeert uitstekende medewerkers. Bij onze HR-praktijken wordt niet
gediscrimineerd op basis van ras, huidskleur, godsdienst, sekse, leeftijd, land van
herkomst, burgerlijke staat, handicap of andere wettelijk beschermde status. We werken
in een mondiale omgeving en zullen ernaar streven een werkplek te scheppen waar
mannen en vrouwen met diverse achtergronden zich volledig kunnen ontplooien.

Op verschillende plaatsen
in dit boekje vindt
u voorbeelden van situaties
uit het bedrijfsleven
waarin u de richtlijnen van
A. O. Smith moet toepassen.
Deze voorbeelden zijn
bedoeld om u enkele “uit het
leven gegrepen“ toepassingen
van onze richtlijnen te geven.
Maar dit zijn niet de enige
situaties die u op het werk
kunt tegenkomen! Als u zich
ooit in een situatie bevindt
waarin u zich afvraagt of
iets wettig of ethisch is,
VRAAG het dan. Vraag
het uw leidinggevende,
uw personeelsmanager of
de juridische afdeling. Als
u denkt dat een handeling
waarvan u getuige bent
verdacht of in strijd met
de wet is, dient u dit
onmiddellijk te MELDEN
aan uw leidinggevende,
personeelsmanager, het
hoofd van de fabriek,
de juridische afdeling of
de Integriteitshelplijn.

Pesterijen
U hebt het recht te werken in een
omgeving die vrij is van pesterijen, zoals
vijandig, beledigend of vernederend
gedrag; ongewenst lichamelijk contact,
mondelinge, schriftelijke of grafische
uitingen die tegen u of een groep
werknemers zijn gericht.
Wij definiëren pesterijen als volgt:
•	Seksuele intimidatie, zoals
ongewenste intimiteiten of
verzoeken om seksuele gunsten;
•	Racistische of etnische pesterijen,
waarbij het vijandige of ongewenste
gedrag gebaseerd is op uw ras of land
van herkomst;
•	Religieuze pesterijen, waar
de pesterijen gebaseerd zijn
op uw geloofsovertuiging;
•	Pesterijen gebaseerd op uw
leeftijd, een handicap of ander
niet-functiegerelateerd kenmerk
dat wettelijk beschermd is.
Het bedrijf zal strafmaatregelen nemen
tegen iedere werknemer, functionaris
of bestuurder wiens gedrag dit beleid
schendt. Als u wordt gepest of als u er
getuige van bent dat iemand wordt
gepest, meld dit dan onmiddellijk aan uw
leidinggevende of uw personeelsmanager.

Vertrouwelijkheid en privacy
Werknemers, functionarissen en bestuurders moeten de door het bedrijf, zijn klanten,
agenten, adviseurs of leveranciers aan hen toevertrouwde informatie vertrouwelijk
behandelen, behalve wanneer bekendmaking toegestaan of wettelijk verplicht is.
Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie die voor concurrenten
van nut, of voor het bedrijf of zijn klanten of leveranciers schadelijk kan zijn indien deze
informatie bekend wordt gemaakt. Ongeoorloofde bekendmaking van informatie die
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relevant is (informatie die een redelijk belegger als belangrijk zou beschouwen voor een
besluit om onze aandelen te kopen, te verkopen of te behouden) kan ook leiden tot
civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens effectenhandel met voorkennis. Zie de
paragraaf “Voorkennis en effectenhandel” voor verdere informatie.
In het kader van de bedrijfsvoering moet A. O. Smith informatie over medewerkers of
toekomstige medewerkers verzamelen om beslissingen over indiensttreding te nemen;
alleen die informatie die nodig is voor het nemen van deze beslissingen wordt bewaard.
De enigen die toegang tot persoonlijke informatie hebben zijn de medewerkers van
A. O. Smith die deze nodig hebben (zoals uw leidinggevende). Alle elektronische
personeelsbestanden zijn beveiligd met een wachtwoord en kunnen niet door
onbevoegden binnen of buiten het bedrijf worden bekeken. Wij moeten er ook voor
zorgen dat we geen wetten overtreden wanneer we omgaan met privé-informatie van
onze klanten, leveranciers en andere stakeholders. Als u vragen hebt, neem dan contact
op met de juridische afdeling.

Vraag:

“
 Een van mijn collega's heeft een handicap, maar hij kan wel
werken. Af en toe maakt hij grappen over zijn conditie, maar
op het ogenblik gaan veel van onze collega's te ver en lijken
de grappen meer op beledigingen. Wat moet ik doen?”

Antwoord:	
Dit kan uitlopen op bij de wet verboden pesterijen, maar zelfs als dit
niet het geval is, is dit soort gedrag kwetsend en in strijd met het soort
werkomgeving dat wij bij A. O. Smith eisen. U moet de situatie aan
uw leidinggevende of personeelsmanager melden. U kunt ook contact
opnemen met de juridische afdeling of de Integriteitshelplijn als u dit
prettiger vindt.

Belangenverstrengeling
Er is sprake van belangenverstrengeling als uw persoonlijke belangen de belangen van A.
O. Smith in de weg staan of dit schijnen te doen. Belangenverstrengeling kan ook ontstaan
wanneer een werknemer, functionaris of bestuurder, of een van zijn of haar familieleden,
ongepast persoonlijk voordeel ontvangt, of verzoekt om dit te ontvangen, als gevolg van
zijn of haar functie bij het bedrijf.
Bekende voorbeelden van belangenverstrengeling zijn wanneer u of een
familielid:
	

	

•	een direct of indirect financieel
belang heeft in een huidige
of potentiële concurrent,
leverancier of klant van
A. O. Smith;
•	namens A. O. Smith zaken
doet met een leverancier
of klant waar een van uw
familieleden als directeur of
vertegenwoordiger in dienst is;
•	een geschenk van meer dan
symbolische waarde van een
huidige of mogelijke klant
leverancier of

Vraag:

“Mijn zuster werkt voor
een bedrijf dat een bod
zou willen uitbrengen
op projectwerk voor A.
O. Smith. Is het verboden
om dat bedrijf als leverancier te kiezen?”

Antwoord: Dat hoeft niet. U moet
uw verwantschap aan
uw leidinggevende en de
algemeen adviseur van de
onderneming bekendmaken
en zelf geen beslissing nemen
bij de leverancierskeuze.
Als het bedrijf van uw zuster
de beste leverancier is,
kan het worden gekozen.

DE WERKPLEK
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Belangenverstrengeling (vervolg)
		concurrent accepteert. Eenvoudige zakelijke uitnodigingen, zoals met een
klant naar een restaurant of een sportwedstrijd gaan, horen bij een normale
zakenrelatie; kostbaardere uitnodigingen, zoals betalen voor of accepteren van
reizen, zijn verboden. Als u vragen hebt, neem dan contact op met de juridische
afdeling.
	

•	een onderneming leidt of als werknemer, functionaris of bestuurder bij een ander
bedrijf werkt onder omstandigheden die schadelijk zijn voor A. O. Smith.

Voordat u iets onderneemt dat tot belangenverstrengeling zou leiden, moet u alle
persoonlijke belangen melden die een belangenverstrengeling kunnen vormen, of
daar zelfs maar de schijn van hebben. Werknemers en functionarissen moeten hun
leidinggevende of de juridische afdeling op de hoogte brengen; bestuurders moeten
over iedere mogelijke belangenverstrengeling met de raad van bestuur overleggen.
Afhankelijk van de omstandigheden kan een vrijstelling voor de belangenverstrengeling
gepast zijn. De algemeen adviseur van de juridische afdeling van A. O. Smith moet
worden geraadpleegd als een vrijstelling wordt aangevraagd.

Bedrijfskansen
Werknemers, functionarissen en bestuurders zijn het aan A. O. Smith verplicht om
de legitieme belangen van het bedrijf te bevorderen wanneer de gelegenheid zich
voordoet. Zij mogen niet direct of indirect met het bedrijf concurreren. Werknemers,
functionarissen en bestuurders mogen geen door middel van bedrijfseigendommen of
-informatie of door hun functie bij het bedrijf ontdekte kansen aangrijpen. Zij mogen
bedrijfseigendommen, -informatie of hun functie bij het bedrijf ook niet voor hun
persoonlijk voordeel gebruiken.
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Vraag:

 Soms laat onze leidinggevende ons in het weekend de
“
dieplader van het bedrijf lenen om grond of bouwmateriaal te
vervoeren. We zijn altijd voorzichtig en brengen de vrachtwagen
terug met een volle brandstoftank. Onze leidinggevende zegt
dat dit in orde is, maar is het toegestaan?”

Antwoord:

 w leidinggevende heeft geen bevoegdheid om te bepalen of
U
dit gebruik van bedrijfsmiddelen gepast is of niet. U moet de
productiemanager of personeelsmanager om schriftelijke toestemming
vragen en, om problemen te vermijden, de vrachtwagen pas gebruiken
als u die schriftelijke toestemming hebt gekregen.

Vraag:

 Ik heb ontdekt dat ik land kan kopen naast de fabriek waar
“
ik werk. Ik heb ook onlangs gehoord dat het bedrijf een plan
overweegt om de fabriek uit te breiden, en ik zou grote winst
kunnen maken als ik de grond aan het bedrijf verkoop. Is dat
in orde?”

Antwoord:

 ee. Als u op de hoogte bent van een kans waar A. O. Smith van zou
N
kunnen profiteren, moet u het bedrijf hiervan op de hoogte stellen.
In deze situatie zou het bedrijf een rechtstreeks belang bij de grond
hebben dat de uitbreidingsplannen op lange termijn zou ondersteunen.
Uw plan om de grond te kopen en tegen winst aan het bedrijf te
verkopen is niet gepast.

Functies als bestuurder buiten ons bedrijf
Geen enkele medewerker van A. O. Smith mag zonder goedkeuring een functie als
bestuurder bij een vennootschap met winstoogmerk aanvaarden. De directeur en andere
functionarissen moeten het goedkeuringsproces in de Corporate Governance Guidelines
van A. O. Smith volgen, die geplaatst zijn op onze website www.aosmith.com. Andere
medewerkers mogen geen functie als bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf
vervullen tenzij de directeur schriftelijk een specifieke uitzondering goedkeurt.

Productveiligheid
Ons bedrijf heeft een lange, trotse reputatie als producent van innovatieve
kwaliteitsproducten. Ons doel is om producten te maken die onze klanten toegevoegde
waarde bieden, aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften voldoen en veilig
zijn wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt. Productveiligheid is de
verantwoordelijkheid van elke werknemer. Als u op de hoogte bent van twijfels over
productveiligheid, dient u dit onmiddellijk aan uw leidinggevende, manager of de
juridische afdeling te melden. En als de Amerikaanse commissie voor veiligheid van
consumentenproducten, een andere overheidsinstantie of iemand buiten het bedrijf
contact met u opneemt wegens twijfels over productveiligheid, verwijs de instantie of
persoon dan onmiddellijk door naar de juridische afdeling om dit op de juiste wijze te
laten afhandelen.

Internet en andere
communicatietechnologieën
Er bestaat geen twijfel over dat het
internet een belangrijk deel van ons privéen zakelijk leven is geworden. Als het
verantwoordelijk wordt gebruikt, kan het
een krachtig hulpmiddel zijn dat ons kan
helpen ons merk op te bouwen en onze
klanten van dienst te zijn. Denk eraan dat
als u communicatietechnologieën van het
bedrijf gebruikt, zoals e-mail, voicemail
of het internet, we van u verwachten
dat uw gedrag voldoet aan de wet,
het bedrijfsbeleid en de Richtlijnen.
Toegang tot en downloaden, uploaden of
verspreiden van materiaal dat bij de wet
verboden is, een seksuele inhoud heeft
of aanstootgevende taal bevat, of dat
op welke wijze dan ook het bedrijf in
diskrediet kan brengen, is verboden.

“De gewone man
laat zich leiden
door de wet. Een
groot man laat zich

juist
gedrag.“

leiden door

– Mark Twain

Werknemers die toegang hebben tot
AOSNET, het bedrijfsintranet, moeten
het beleid betreffende toegang tot
het Webnetwerk doornemen en ermee
akkoord gaan. Dit beleid bepaalt het juiste
gebruik van webgebaseerde toepassingen
van het bedrijf, inclusief intranet en
internet.

DE WERKPLEK
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Sociale media
Sociale media kunnen een positief effect op de reputatie van A. O. Smith hebben.
Wanneer u sociale media op het werk of thuis gebruikt, is het belangrijk dat u deze
media gebruikt op een manier die tot eer strekt van uzelf, uw collega's en A. O. Smith.
Denk eraan dat als u sociale media gebruikt om over het bedrijf, uw collega's, onze
klanten of leveranciers te praten, de woorden en beelden door veel meer mensen
kunnen worden gezien dan uw bedoeling was. U moet er zeker van zijn dat u niet
onbedoeld vertrouwelijke informatie naar buiten brengt. En, tenzij u gemachtigd bent
dit te doen, mag u zich niet voordoen als iemand die uit naam van het bedrijf spreekt
via de sociale media. Voor verdere informatie over de mogelijkheden en verplichtingen
in verband met sociale media kunt u het beleid en de richtlijnen voor sociale media van
het bedrijf raadplegen.

Vraag:

“Iemand heeft negatieve opmerkingen over producten van
A. O. Smith op een messageboard op internet gepost. Kan ik
een naam verzinnen, doen alsof ik een nieuwe klant ben en
uitstekende productbeoordelingen posten?”

Antwoord:

 e begrijpen dat u “de zaak wilt rechtzetten“, maar neem alstublieft
W
niet onder een aangenomen naam deel aan online discussies over
A. O. Smith. Dit soort gedrag is in strijd met het beleid van A. O. Smith.
Medewerkers van een aantal andere bedrijven hebben dit gedaan
en dit is uitgekomen, met als gevolg aanzienlijke problemen voor
henzelf en hun werkgevers. Dergelijke postings kunnen ook in strijd
zijn met de Amerikaanse federale wet. Wanneer u het online over
A. O. Smith hebt, zorg dan dat u zich identificeert als een werknemer
van A. O. Smith. En wanneer u dit doet, moet u er ook voor zorgen
dat het niet lijkt alsof u uit naam van A. O. Smith spreekt. In dit geval
is de beste aanpak om ons marketingteam op de hoogte te stellen
van de negatieve opmerkingen.

Veiligheid, gezondheid en milieu
Een belangrijk aspect van goed burgerschap van een bedrijf is het naleven van
alle wetten en voorschriften met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu.
Het bedrijf spendeert veel tijd en geld om te verzekeren dat wij de toepasselijke wetten
en voorschriften naleven, en wij hebben speciaal opgeleide en bevoegde deskundigen
in dienst die op dit gebied werken.
Het is de verantwoordelijkheid van A. O. Smith om:
•	onze fabrieken zo te ontwerpen, te bouwen en te leiden dat het veilige plaatsen
om te werken zijn;
•	alle apparatuur in onze fabrieken te voorzien van geschikte machinebeveiliging
en veiligheidsinrichtingen;
•	producten te ontwerpen en te vervaardigen die veilig in het gebruik zijn en die
werken volgens de specificaties;
•	de juiste documentatie, zoals veiligheidsinformatiebladen, te verstrekken voor
de materialen die bij het productieproces worden gebruikt;
• mogelijk afval en uitstoot bij de bron te beperken;
•	uitsluitend bevoegde leveranciers te gebruiken om gevaarlijk afval te hanteren
en af te voeren;
•	alle medewerkers op de hoogte te brengen van onze veiligheidsregels en ons
veiligheidsbeleid;
•	volledige en nauwkeurige documentatie bij te houden, inclusief logboeken voor
de EPA en OSHA, en andere voorschriften van regelgevende instanties.
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Als medewerker hebt u ook verantwoordelijkheden. Het is uw verantwoordelijkheid om u
veilige werkwijzen eigen te maken en te verzekeren dat uw collega's veilig werken.

Vraag:

Dit houdt in:
	

•	altijd alle machinebeveiligingen,
blokkeerinrichtingen en
veiligheidsinrichtingen op de apparatuur
in onze fabrieken gebruiken;
	

•	de vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals
veiligheidsbrillen en gehoorbescherming
leren kennen en gebruiken;
	

•	alle afvalstoffen veilig hanteren en op
de juiste wijze afvoeren, en daarbij
vooral op gevaarlijke afvalstoffen letten;

	

•	uw leidinggevende waarschuwen als u
een gevaarlijke situatie opmerkt of ziet
dat andere werknemers op onveilige
wijze werken.

Antwoord

 Om de producten tijdig
“
te kunnen opleveren,
hebben mijn collega’s
de veiligheidsinrichting
op een machine waar
we moeilijkheden mee
hadden, uitgeschakeld.
Niemand is gewond
geraakt, en ik realiseer
me dat tijdige levering
belangrijk is, maar ik wil
dit niet doen.”
 hebt gelijk. Onder geen
U
enkele omstandigheid mogen veiligheidsinrichtingen
worden uitgeschakeld. Stel
uw leidinggevende of de
veiligheidsmanager van de
fabriek onmiddellijk op de
hoogte van uw bezorgdheid.

“...Doe het juiste als u een volgende keer voor een

keuze staat. Op de lange duur heeft iedereen
er minder van te lijden.”
– Wendelin Van Draanen

Vraag:	
“Wij konden de kosten beperken door een contract te sluiten
met een nieuwe leverancier. Ik hoorde een opmerking van de
vrachtwagenchauffeur van de nieuwe leverancier dat ze ons afval
niet op de juiste wijze afvoeren. Wat moet ik doen?"

Antwoord:	Meld de mogelijke overtreding aan uw leidinggevende, het hoofd van
uw vestiging of de juridische afdeling. Onjuiste afvoer van afval is een
ernstige kwestie, en A. O. Smith kan aansprakelijk worden gesteld voor
het gedrag van de leverancier. In sommige gevallen kunnen individuele
werknemers ook een boete of gevangenisstraf krijgen op grond van kennis
van of betrokkenheid bij de onjuiste afvoer van gevaarlijk afval.

Bescherming en juist gebruik van de bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen mogen alleen voor legitieme zakelijke doelen en ten behoeve van A. O.
Smith worden gebruikt. Alle werknemers, functionarissen en bestuurders dienen zorgvuldig
om te gaan met de bedrijfsmiddelen en ervoor te zorgen dat ze efficiënt worden gebruikt.
Diefstal, onoplettendheid en verspilling hebben rechtstreeks invloed op de winstgevendheid
van A. O. Smith. U dient ieder geval van vermoede fraude of diefstal onmiddellijk te melden
om dit te laten onderzoeken.

DE WERKPLEK
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DE MARKT
Voorkennis en
effectenhandel
Als een in de Verenigde Staten aan
de beurs genoteerde vennootschap
is A. O. Smith verplicht alle relevante
informatie zo snel mogelijk aan
de investeerders publiek te melden.
Relevante informatie is alles wat een
redelijk belegger als belangrijk zou
beschouwen voor een besluit om onze
aandelen te kopen, te verkopen of
te houden. Voorbeelden hiervan zijn
grote nieuwe contracten van klanten,
een belangrijk nieuw product, een
acquisitie, een belangrijke rechtszaak
en omzet- en winstramingen.
Het is mogelijk dat u als werknemer,
functionaris of bestuurder van dit
soort informatie op de hoogte bent
voordat deze openbaar gemaakt
wordt. Dit wordt gewoonlijk nietopenbare informatie of “voorkennis”
genoemd. Het is in strijd met de
wet om aandelen te kopen of te
verkopen wanneer u voorkennis
hebt. Het is ook in strijd met de wet
om die kennis te delen met iemand
die onze aandelen kan verhandelen.
Op effectenhandel met voorkennis
kunnen geld- en gevangenisstraffen
staan voor u en degene met wie u de
informatie deelt.

Vraag:
	
“Ik bezoek regelmatig
“discussiegroepen” van het bedrijf
op Google en heb gemerkt dat
iemand heel gevoelige informatie
over A. O. Smith post, waaronder
nieuws waarvan ik dacht dat
het geheim was. Moet ik online
reageren, of hier iets aan doen?”

Antwoord:
	
Reageer niet online, want dat zou
de situatie nog erger maken. Neem
wel onmiddellijk contact op met de
personeelsafdeling of de juridische
afdeling en deel uw bezorgdheid mee.
Het verspreiden van voorkennis is in
strijd met de wet, ook al profiteren de
betreffende personen niet persoonlijk
van de “tip“. Zo nodig zullen wij
contact opnemen met de betreffende
ordehandhavers om onderzoek naar
dit misbruik in te stellen.

De leidraad van A. O. Smith betreffende effectenhandel met voorkennis geeft
aanvullende details over de juiste wijze van omgaan met niet-openbare informatie.
Denk eraan dat onze leidraad niet alleen betrekking heeft op voorkennis van ons bedrijf,
maar ook van die van onze klanten en leveranciers. Als u meer informatie wenst of een
exemplaar van de leidraad betreffende effectenhandel met voorkennis wilt hebben, kunt
contact opnemen met de juridische afdeling, een e-mail sturen aan info@aosmith.com
of de sectie “Compliance and Ethics” (Naleving en ethiek) van de juridische afdeling op
AOSNET bezoeken.

Vraag:

Wij gebruiken een nieuwe leverancier voor een belangrijk
onderdeel in een nieuw product dat we volgende maand
op de markt gaan brengen. Ik heb het vermoeden dat de
aandelenkoers van deze leverancier omhoog zal gaan zodra
we het nieuwe product zullen aankondigen. Kan ik nu aandelen
van deze leverancier kopen?

Antwoord: Nee. Dit zou onwettige handel op basis van voorkennis zijn, ook al
handelt u niet in aandelen van A. O. Smith.
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Concurrentie en eerlijk
zakendoen
Wij proberen op eerlijke en rechtvaardige
wijze onze concurrenten te overtreffen.
Elke werknemer, functionaris en
bestuurder moet trachten de klanten,
leveranciers, concurrenten en werknemers
van het bedrijf eerlijk te behandelen.
In onze sterk concurrerende markten
is het verkrijgen en analyseren van
informatie over onze concurrenten
belangrijk en noodzakelijk. Er zijn
tientallen openbare bronnen van
informatie over de concurrentie die
ondernemende medewerkers kunnen
raadplegen, zoals jaarverslagen, websites,
perscommuniqués, vakbeurzen, verslagen
van aandelenanalisten en nog meer.
Wij verwachten echter dat u niet zult
trachten op oneerlijke of onwettige
wijze informatie over de concurrentie te
verkrijgen. Diefstal, onwettige toegang,
aftapping van telefoongesprekken en
dergelijke methoden zijn uitdrukkelijk
verboden. Bedrog, zoals het zich voordoen
als een klant om vertrouwelijke gegevens
te verkrijgen, is ook in strijd met onze
richtlijnen.

Vraag:
	
"Wij hebben onlangs de
hoofdingenieur van een van onze
concurrenten in dienst genomen
(zij had geen concurrentiebeding
getekend). Kunnen wij haar
uitvragen over de plannen voor
nieuwe producten van haar
vroegere werkgever?"

Antwoord:
	
Niet als de vragen gericht zijn
op beschermde of niet-openbare
informatie. In feite moet u haar
erop wijzen dat zij niet vrijwillig
beschermde informatie over haar
vroegere werkgever mag geven,
anders kunnen zij en A. O. Smith aan
strafrechtelijke vervolging of een
rechtsgeding worden blootgesteld.

Geen enkele werknemer, functionaris of bestuurder mag op iemand oneerlijk voordeel
behalen door middel van manipulatie, geheimhouding, misbruik van vertrouwelijke
informatie, onjuiste voorstelling van relevante feiten of andere opzettelijk oneerlijke
praktijken.
Het kan voorkomen dat u toegang tot informatie over een concurrent krijgt via een
niet-openbare bron of derden. In dergelijke situaties moet grote voorzichtigheid worden
betracht en moet u de aanvaarde normen en alle toepasselijke wetten in acht nemen
wanneer u met deze bron zaken doet.
In dezelfde geest mag u ook nooit onjuiste of misleidende opmerkingen maken over
andere bedrijven, met inbegrip van onze concurrenten, hun medewerkers en hun
producten. Ga bij het beschrijven van onze producten en die van een concurrent
uitsluitend uit van eerlijke en juiste vergelijkingen. Het is het beste om de nadruk
te leggen op de voordelen van de producten of diensten van A. O. Smith.

Vraag:

“Ik heb een wachtwoord gekregen waarmee ik toegang heb tot
het computersysteem van een concurrent. Kan ik dit gebruiken
om informatie over de kosten van hun producten te krijgen?”

Antwoord:	
Nee. Dit soort elektronische toegang is in strijd met de wet. Het
“kraken“ van een concurrent, hun computerbestanden downloaden
en via derden computerbestanden van een concurrent verkrijgen is
verboden.

DE MARKT
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Antitrust
A. O. Smith voert een agressieve en onafhankelijke concurrentie in alle markten waar
zij actief is. Al onze relaties met concurrenten, klanten en leveranciers, onze prijsstelling
en andere handelskwesties vallen onder een groep wetten die “antitrustwetten“
worden genoemd. Antitrustwetten in de Verenigde Staten en andere landen zijn
op dezelfde principes gebaseerd: dat het publiek er het meeste voordeel bij heeft
dat bedrijven krachtig concurreren, zonder
overeenkomsten en afspraken met andere
bedrijven die de concurrentie beperken.
A. O. Smith verbindt zich om de
antitrustwetten zonder uitzondering na te
leven. Als u in uw functie van werknemer,
functionaris of bestuurder in contact komt
met concurrenten, klanten of leveranciers,
is het uw verantwoordelijkheid om ons
beleid wat betreft het naleven van de
antitrustwetten te volgen.
Wat betreft relaties met concurrenten,
mag u nooit een formele of informele
overeenkomst of afspraak maken om:
	

• prijzen vast te stellen of te regelen;
•	producten, afzetgebieden of regio's
toe te wijzen;

	

•	bepaalde klanten of leveranciers te
boycotten; of

	

•	de productie, verkoop of distributie
van enig product achterwege te laten
of te beperken.

In de omgang met klanten mag u:
	

•	geen prijzen vaststellen waartegen
de klant de producten van A. O. Smith
zal doorverkopen zonder goedkeuring
van de juridische afdeling;

	

•	niet dreigen dat u klanten zult “laten
vallen“ als ze de producten van
A. O. Smith niet doorverkopen tegen
de adviesprijs;
•	andere prijzen, diensten of
promotiekansen aanbieden aan
concurrerende klanten zonder
goedkeuring van de juridische afdeling.

Vraag:
	
“Onlangs werd ik op een
vakbeurs uitgenodigd om met
de vertegenwoordigers van
onze concurrenten te gaan
ontbijten. We praatten wat
over algemene onderwerpen,
en toen kwam het gesprek
op de prijzen die wij een
bepaalde klant rekenen.
Ik zei niet veel en heb geen
specifieke prijsgegevens
onthuld. Is dit een overtreding
van de antitrustwetten?”

Antwoord:
	Dat is moeilijk te zeggen.
U bevond zich zeker in een
compromitterende situatie.
Niets zeggen kan soms worden
geïnterpreteerd als toegeven aan
antitrustpraktijken. U had het
beste kunnen zeggen dat dit geen
behoorlijk gespreksonderwerp
was en onmiddellijk van tafel
zijn opgestaan. In de toekomst
kunt u deze situaties het beste
vermijden om zo min mogelijk
risico te lopen.

A. O. Smith mag producten kopen van
bedrijven die producten van ons kopen,
maar antitrustwetten verbieden overeenkomsten of afspraken waarij dergelijke
aankopen een voorwaarde zijn voor aankopen door hen.
Velen van u kunnen lid worden van vakverenigingen of andere beroepsorganisaties
waar u in contact komt met concurrenten, klanten of leveranciers. Denk eraan dat de
antitrustwetten evenzeer betrekking hebben op formele en informele gesprekken als op
geschreven of ongeschreven overeenkomsten en afspraken. Houd dit altijd voor ogen
wanneer u lid wordt van een vakvereniging of andere organisatie.
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Het niet naleven van de antitrustwetten zal ernstige
gevolgen hebben voor A. O. Smith en mogelijk ook
voor u. Het bedrijf en u kunnen zware geldboetes
opgelegd krijgen en in sommige gevallen kunt u
ook gevangenisstraf krijgen. Als u betrokken bent
bij een transactie waarbij u een vraag of reden
tot ongerustheid hebt met betrekking tot de
antitrustwetten, wend u dan tot uw leidinggevende,
de personeelsafdeling of de juridische afdeling.

Smeergeld

“Wij moeten de

verandering zijn die
we in de wereld
willen zien”

– Gandhi
De wijzen van zakendoen variëren in veel landen
van de wereld, maar als werknemer, functionaris of
bestuurder van A. O. Smith is het u te allen tijde verboden om steekpenningen aan te
bieden of te ontvangen.
Bied nooit geld, geschenken of iets van waarde aan:
• om een bestelling van een klant te krijgen;
• in ruil voor informatie over een concurrent, klant of leverancier;
•	om betaling van een boete, vergunningskosten of andere overheidsheffing
te vermijden;
•	om te trachten het besluit van een ambtenaar of overheidsinstantie te
beïnvloeden; of
•	om een oneerlijk zakelijk voordeel te behalen.
U mag een adviseur of agent niet betalen als u meent dat dit geld (gedeeltelijk)
als steekpenningen gebruikt zal worden. Het bedrijf gebruikt alleen gekwalificeerde
zakenpartners met een goede reputatie en werkt niet met zakenpartners die waarschijnlijk
bij corrupte activiteiten zijn betrokken. Een goede aanpak, vooral in landen buiten de
Verenigde Staten, is om voor elke zakelijke transactie een kooporder of contract te eisen
en geen contant geld of het equivalent daarvan als betaling te accepteren.
A. O. Smith en haar functionarissen, bestuurders en medewerkers moeten voldoen
aan het anticorruptiebeleid en alle toepasselijke wetten, waaronder anti-omkoopen anticorruptiewetten, naar de letter en de geest naleven. Het is ook het beleid
van A. O. Smith om van derden te eisen dat ze voldoen aan dezelfde wetten en,
wanneer dit mogelijk is, het anticorruptiebeleid. Illegale activiteiten en onethische
praktijken worden niet getolereerd. Bovendien, hoewel het mogelijk is dat bepaalde
“faciliterende betalingen“, die worden gedaan om de uitvoering van routinematige
overheidshandelingen te versnellen of te bewerkstelligen, niet in strijd zijn met de U.S.
Foreign Corrupt Practices Act, zijn deze betalingen vaak wel in strijd met de wetten van
de landen waar A. O. Smith zaken doet, en verbiedt A. O. Smith faciliterende betalingen.

Vraag:

 e proberen een contract te sluiten met een bedrijf in een
W
ander land. Mijn belangrijkste contactpersoon met het bedrijf
wordt als een buitenlands functionaris beschouwd. Ik heb
gehoord dat het in dit land gebruikelijk is om de functionaris
uit te nodigen voor diner, drank en entertainment, en op de
gesuggereerde plaats is dit een kostbaar evenement, mogelijk
$10.000 inclusief entertainment. Moet ik dit evenement
organiseren?

Antwoord:

 ee. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft richtlijnen
N
uitgegeven die aangeven dat dit scenario zou worden beschouwd
als een voorbeeld van onwettige en ongepaste reis- en
entertainmentkosten volgens de U. S. Foreign Corrupt Practices
Act. Dit gedrag kan ook in strijd zijn met de anti-omkoop- en
anticorruptiewetten van andere landen.
DE MARKT
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Vraag:

We zijn van plan een joint venture te vormen met een ander
bedrijf. Ik heb gehoord dat een tussenpersoon die door het
bedrijf was aangenomen overheidsfunctionarissen geld heeft
betaald om een zeer winstgevend contract te krijgen met die
overheidsorganisatie waarbij de functionarissen in dienst zijn.
A. O. Smith zelf heeft die betaling niet gedaan, is er nu reden
tot ongerustheid?

Antwoord: Ja. Anti-omkoop en anticorruptiewetten, inclusief de United States
Foreign Corrupt Practices Act, verbieden corrupte betalingen
die worden gedaan via derden of tussenpersonen. Gebruikelijke
aandachtspunten in verband met derden zijn overmatige provisies
aan externe agenten of adviseurs, onredelijk grote kortingen aan
externe distributeurs, “consultingovereenkomsten” met derden die
slechts vaag omschreven diensten omvatten, de externe adviseur
is werkzaam in een andere branche dan die waarvoor hij/zij is
aangenomen, en de derde partij is verwant of heeft een nauwe
betrekking met de buitenlandse functionaris.

Octrooien, handelsmerken,
auteursrecht en intellectueel
eigendom
De kennis en technologie die A. O. Smith
in de loop der jaren heeft ontwikkeld, zijn
belangrijke bezittingen voor ons. Wij stellen
alles in het werk om deze kennis, zoals
ieder bezit, te beschermen en uit handen
van onze concurrenten te houden. Deze
eigendommen kunnen productontwerpen,
computerprogramma's of -bestanden,
procesbeschrijvingen en wijzen van
zakendoen zijn. Er zijn een aantal manieren
om deze kennis en technologie, ook bekend
als “intellectueel eigendom”, te beschermen.
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Vraag:
	
We proberen al een tijd om
een vergunning van een
buitenlandse regering te
krijgen om onze producten
daarheen te kunnen exporteren. De overheidsfunctionaris
heeft te kennen gegeven
dat de vergunning snel kan
worden gegeven, maar dat
het in zijn land gebruikelijk
is om een geldelijke bijdrage
aan zijn liefdadige stichting
te geven om de vergunningsprocedure te versnellen. Is dit
aanvaardbaar?

	

•	Het bedrijf kan besluiten deze als een
handelsgeheim of eigen proces te
beschermen en er niets over aan het
publiek onthullen;

	

Antwoord:
•	Het bedrijf kan besluiten een octrooi
voor een product of proces aan
	Nee. Dit is een ongepaste betate vragen. Een octrooi, dat wordt
ling, ook al is de betaling van
uitgereikt door de overheid van het
liefdadige aard.
land waar we zaken doen, geeft
aan dat A. O. Smith het product of
proces heeft uitgevonden, en dat
de uitvinding gedurende bepaalde tijd niet door een concurrent kan worden
gekopieerd;

	

•	Om de naam of identiteit van een product of dienst op de markt te beschermen,
kunnen wij een handelsmerk aanvragen;

	

•	Met auteursrechten kunnen wij voorkomen dat de inhoud van brochures,
video's, computerprogramma's, websites en dergelijke werken gekopieerd
wordt.

Allen die aan de ontwikkeling van nieuwe
producten of processen werken, moeten
hun activiteiten met de octrooicommissie
van het bedrijf coördineren. De commissie zal het idee evalueren en bepalen of
het octrooieerbaar is. De commissie werkt
samen met de externe octrooigemachtigde om te verzekeren dat bij het onderzoeken en aanvragen van een octrooi
alle juiste procedures worden gevolgd.
Wanneer een nieuw product of nieuwe
dienst een naam moet krijgen, moet u de
juridische afdeling een merkenonderzoek
laten instellen. Als u besluit de naam
van het nieuwe product of de nieuwe
dienst merkenrechtelijk te laten beschermen, dan zal de juridische afdeling van
A. O. Smith helpen het merk veilig te
stellen en u wijzen hoe u het merk kunt
beschermen.

Relatiegeschenken
Het geven of ontvangen van geschenken
is een moeilijke kwestie die goed
oordeelsvermogen vereist. Gewoonlijk
horen goedkope geschenken, zoals
pennen, koffiemokken, honkbalpetten
of fruitmandjes bij het opbouwen
van een goede zakenrelatie. Grote of
dure geschenken kunnen echter als
steekpenningen worden geïnterpreteerd
en moeten worden vermeden.
A. O. Smith verbiedt geen kleine
geschenken en uitgaven voor
entertainment als:
	

•	het gaat om incidentele, normale
geschenken en redelijke bedragen;

	

•	hierdoor geen lokale wetten
betreffende geschenken en
gastvrijheid of de gedragscode van
de ontvanger worden overtreden;
•	ze niet worden aangeboden of
gegeven met de bedoeling om
ongepaste invloed op de ontvanger
uit te oefenen;

	

•	ze voldoen aan de door A. O. Smith
vastgestelde processen en limieten.

Vraag:
 Ik heb een kopie van een soft“
wareprogramma gekregen als hulp
bij een project. Ik zag dat er een
copyrightteken op het etiket staat.
Is dat reden tot bezorgdheid?”

Antwoord:
J a. Computersoftware is beschermd
tegen onbevoegd gebruik. U moet
bepalen of u een geldige licentie
hebt om deze software te gebruiken.
In geval van twijfel moet u contact
opnemen met de IT-afdeling.

Vraag:
	
Ik ben van plan met mijn familie
op vakantie in Hawaii te gaan.
Een leverancier zei dat hij een
appartement in Hawaii heeft.
Ik vroeg hem of ik het appartement kon gebruiken, en hij stemde
daarin toe, en gaf aan dat ik daar
niets voor zou hoeven te betalen.
Is dit in orde?

Antwoord:
	
Dit is een ongepast verzoek, en u mag
het appartement van de leverancier
niet gebruiken. Als u de zaak vanuit
het oogpunt van de leverancier bekijkt, kan hij of zij zich onder druk gezet voelen en hieraan toegeven om u,
de klant, tevreden te houden. Deze
regeling kan ook leiden tot werkelijke
of vermeende belangenverstrengeling:
er kan worden vastgesteld dat dit geschenk invloed zal hebben op ons vermogen om een leverancier te kiezen
op basis van onze zakelijke behoeften.
Als u vragen hebt over de gepastheid
van een geschenk, dient u contact op
te nemen met de juridische afdeling.
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Relatiegeschenken (vervolg)
Ook eenvoudige zakelijke uitnodigingen, zoals met een klant naar een restaurant of een
sportwedstrijd gaan, horen bij een normale zakenrelatie. Kostbaardere uitnodigingen, zoals
betalen voor of accepteren van reizen, zijn verboden.
U mag onder geen enkele omstandigheid een leverancier, klant of andere partij om een
geschenk verzoeken.
Als u niet zeker weet of een bepaald geschenk of een bepaald soort uitnodiging verboden
is, dient u met uw leidinggevende of personeelsmanager of met de juridische afdeling te
spreken.

Vraag:

“Ik heb via de post een geschenk gekregen dat volgens mij
ongepast is, en ik kan het niet retourneren. Wat moet ik doen?”

Antwoord:

L ever het artikel in bij de juridische afdeling of de personeelsmanager ter
verdere beoordeling.

Politieke bijdragen
Wij moedigen onze medewerkers aan actief aan het politieke proces deel te nemen en de
kandidaat of kandidaten van hun keus te ondersteunen. A. O. Smith machtigt echter geen
enkele werknemer, functionaris of bestuurder om een contributie van het bedrijf aan een
politicus, kandidaat of politieke partij te geven.
Het bedrijf sponsort wel een 'Political Action Committee' in de VS. De 'Political Action
Committee' (AOSPAC) van A. O. Smith is opgericht om de medewerkers van A. O. Smith in
staat te stellen om samen kandidaten te ondersteunen die onze medewerkers, producten en
belangen ondersteunen. Deelname aan de 'Political Action Committee' van A. O. Smith door
een Amerikaans staatsburger is volkomen vrijwillig.

Vraag:

“Mijn baas heeft de medewerkers gezegd dat we allemaal een
bijdrage aan zijn favoriete kandidaat voor de verkiezingen moeten
geven. Ik voel me onder druk gezet om een bijdrage te geven, ook
al ben ik het niet eens met de zienswijze van deze persoon. Moet ik
een bijdrage geven?”

Antwoord: Nee. A. O. Smith legt geen beperkingen op aan uw persoonlijke politieke
activiteiten of aan het gebruik van uw eigen geld. Dit betekent dat
u de kandidaat of partij van uw keuze kunt steunen of niet deelnemen
als u dit verkiest. Het is uw leidinggevende niet toegestaan zijn functie of
bedrijfsmiddelen, waaronder zijn werktijd, te gebruiken voor een politieke
campagne. U moet deze situatie onmiddellijk aan de personeelsmanager
melden.
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Correcte documentatie, documentbeheer en belasting
Het hebben van betrouwbare informatie is van cruciaal belang voor een succesvol
bedrijf. De administratie en rapporten moeten nauwkeurig, tijdig en volledig zijn en aan
de algemeen aanvaarde grondslagen van administratieve verantwoording en verslaglegging
in de VS voldoen. U bent verantwoordelijk voor alle rapporten die u schrijft en de
administratie die u bijhoudt. Hieronder vallen verkoopadministratie, productieadministratie,
onkostendeclaraties, inventarissen, afvalrapporten, milieurapporten, boekhouding en
bescheiden en alle andere zakelijke rapporten, afschriften en administratie. Als u op de
hoogte bent van onjuiste, valse of misleidende informatie in de boeken of administratie van
het bedrijf, dient u dit onmiddellijk aan uw leidinggevende, de financieel directeur van het
bedrijf, de juridische afdeling of de Integriteitshelplijn te melden. Dergelijke meldingen aan
de Integriteitshelplijn worden rechtstreeks aan de auditcommissie van de raad van bestuur
doorgegeven.
Het bedrijf heeft een richtlijn waarin staat hoe lang u bepaalde documenten in uw
administratie moet bewaren. Het is uw verantwoordelijkheid om documenten zo lang te
bewaren als nodig is en ze te vernietigen aan de hand van deze richtlijn. Als u vragen hebt
over het bewaren van documenten, neem dan contact op met de juridische afdeling.
A. O. Smith doet nauwgezet eerlijk en nauwkeurig opgave van haar belastingverplichtingen
en betaalt haar belastingen prompt. Wij leven alle buiten- en binnenlandse belastingwetten
en deviezencontrolewetten na. Ga nooit uit naam van het bedrijf een transactie aan die in
strijd met de wet zou zijn.

Vraag:

“Een van mijn collega's dient onjuiste onkostendeclaraties in en
probeert terugbetaald te worden voor artikelen en maaltijden
die ze nooit heeft gekocht. Ik heb dit aan mijn leidinggevende
gemeld, maar er is geen verandering in gekomen. Moet ik de
Integriteitshelplijn bellen?”

Antwoord:

J a. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de financiële administratie
van het bedrijf is van cruciaal belang voor ons succes. Als u reden tot
bezorgdheid hebt en er geen verandering optreedt, moet u dit aan de
Integriteitshelplijn melden.
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WERELDWIJD
Naleving van handelsregels
Onze internationale activiteiten zijn onderworpen aan de handelsregels van de Verenigde
Staten en de andere landen waar we zakendoen. Als u twijfelt over de handelsstatus van een
land, of de uit- of invoer van een artikel, dient u contact op te nemen met de directeur die
verantwoordelijk is voor naleving van de handelsregels of de juridische afdeling.
De Verenigde Staten verbieden het zakendoen met bepaalde personen, groepen en
organisaties die zijn bestempeld als terroristen, personen die terrorisme ondersteunen
en drugshandelaars. Deze lijst omvat “eindgebruikers“ die betrokken kunnen zijn bij de
ontwikkeling van chemische of biologische wapens, ontwikkeling van ballistische raketten
en gevoelige atoomactiviteiten in bepaalde landen. Het is van essentieel belang voor onze
reputatie als mondiaal leverancier dat we ons aan deze lijst van uitgesloten partijen houden.
De Verenigde Staten hebben ook sancties en handelsbeperkingen aan een aantal landen
opgelegd. De juridische afdeling kan u adviseren over sancties tegen bepaalde landen,
personen en entiteiten, en andere voorgeschreven sancties.
Alle goederen die we in- of uitvoeren moeten nauwkeurig worden geclassificeerd en voorzien
worden van het correcte tariefnummer zodat de juiste belastingen worden geheven en
betaald. Het is uitermate belangrijk om nauwkeurig te bepalen onder welk rechtsgebied
een bepaald handelsartikel of bepaalde gegevens of diensten vallen om te verzekeren dat
het item op de juiste wijze wordt geïdentificeerd, beveiligd, gehanteerd en overgebracht
conform de exportvoorschriften.
We moeten altijd de Amerikaanse antiboycotwetten naleven; deze wetten
verbieden ons deel te nemen aan
niet-goedgekeurde boycots (weigeren
“Je weet altijd wel
zaken te doen met bepaalde landen
of mensen). Het doel van de antiwat je moet doen. Het
boycotwetten was om Amerikaanse
bedrijven (en hun buitenlandse
moeilijke is om het ook te
dochterondernemingen) te verplichten
deelname te weigeren aan buitenlandse
boycots die de Verenigde Staten niet
goedkeuren. Met andere woorden,
Amerikaanse bedrijven (en hun
– Generaal H. Norman Schwarzkopf
buitenlandse dochterondernemingen)
mogen niet meewerken aan het
boycotbeleid van andere landen als dit
in strijd is met het Amerikaanse beleid.
In de praktijk zullen we het meest te
maken krijgen met boycotsituaties
wanneer we zaken doen met klanten
of leveranciers in landen die uit Israël
afkomstige goederen en diensten
boycotten. Informeer de juridische afdeling wanneer u een verklaring of verzoek leest
of hoort om mogelijk actie te ondernemen of informatie te verstrekken in verband met
een niet-goedgekeurde boycot en neem contact op met de afdeling voor naleving van de
handelsregels als u twijfelt over de boycotstatus van een land.

doen.”
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Vraag:

C-TPAT

“Een vertegenwoordiger
A. O. Smith is er trots op deel te nemen aan het
van een klant zegt dat hij
partnershipprogramma van douane en handel
of zij geen producten zal
tegen terrorisme (Customs-Trade Partnership
accepteren met onderdelen
Against Terrorism, “C-TPAT“), dat door de
die in een bepaald land
Amerikaanse douane en grensbeveiliging
zijn gemaakt. Hoe moet
is opgezet om de toeleveringsketens van
ik reageren?”
importeurs te versterken en de grenzen veiliger
te maken. Het is van kritiek belang voor de
Antwoord:
veiligheid van onze werknemers, de beveiliging
van onze vestigingen en de integriteit van onze
Neem geen deel aan een
producten om de veiligheid overal in onze
dergelijk gesprek. Meld de
wereldwijde toeleveringsketen te handhaven.
conversatie aan de directeur
Wij eisen dat onze internationale leveranciers
die verantwoordelijk is voor
beveiligingsprocedures toepassen bij het
de naleving van handelsregels
verpakken, in containers laden en verzenden
of de juridische afdeling, die u
van hun producten naar onze vestigingen.
kan adviseren over wat u moet
Wij hebben ook beveiligingsprocedures die
doen.
onze werknemers volgen bij het ontvangen van
binnenkomende materialen en onderdelen, het
verpakken van onze eindproducten en het laden van vrachtwagens voor levering aan klanten.
Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze procedures volgen om er zeker van te
zijn dat onze producten op correcte en veilige wijze worden gedistribueerd. Het bedrijf heeft
ook systemen en procedures om de veiligheid van onze vestigingen te helpen handhaven.
Deze omvatten registratieprocedures voor bezoekers, identificatie van werknemers en
beveiliging van de omgeving van vestigingen. Wij verwachten dat u ons streven naar een
veilige werkplek ondersteunt. Als u onbekenden of verdachte activiteiten in onze fabriek ziet,
neem dan contact op met uw leidinggevende of de manager van uw vestiging. De veiligheid
van ons leveranciersnetwerk, ons bedrijf en zelfs ons land kan ervan afhangen dat wij allen
waakzaam blijven en verdachte activiteiten melden.

Vraag:

“Ik werk in de verzend- en ontvangstafdeling en zag een man
met een pakket bij een van onze trailers staan. Hij droeg geen
personeelsidentificatie of bezoekersbadge. Zou ik naar hem
moeten toegaan en hem vragen wat hij daar doet?”

Antwoord:

 nbevoegd personeel wordt niet toegelaten in het gebied waar trailers
O
worden geparkeerd en geladen. Het pakket dat deze persoon droeg kon
drugs, wapens of andere verboden producten bevatten. U mag zeker een
onbekende benaderen en hem vragen wie hij is of wat hij in de fabriek
doet, maar het is veiliger om onmiddellijk contact op te nemen met
uw leidinggevende betreffende de situatie. Als de leidinggevende niet
beschikbaar is, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de manager
van de vestiging of de personeelsmanager.

Integriteit van de toeleveringsketen
Er is een aantal wetten in de Verenigde Staten en andere landen aangenomen die
gelden voor producenten en leveranciers (waaronder wetten betreffende mensenhandel,
conflictmineralen en chemische en gevaarlijke stoffen). A. O. Smith zet zich ervoor in deze
wetten en voorschriften na te leven, en verwacht dezelfde inzet van haar leveranciers.
Als u vragen op dit gebied hebt, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling.
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Besluit
Wij zijn allen zeer trots op onze reputatie en wij zijn er trots op om te werken voor een
bedrijf zoals A. O. Smith.
Maar wij moeten altijd voor ogen houden dat een reputatie, ook al is die al zo lang gevestigd
als die van ons bedrijf, door ondoordacht optreden van de ene dag op de andere verloren
kan gaan. Het is belangrijk om onze richtlijnen te leren en te begrijpen en even belangrijk
om ze iedere dag na te leven. Het bedrijf verwacht van alle werknemers, functionarissen
en bestuurders dat ze deze richtlijnen volgen. Iedere vrijstelling moet van tevoren
schriftelijk worden goedgekeurd door de manager van uw fabriek of vestiging of door de
personeelsmanager. In het geval van functionarissen en bestuurders gaan we een stap verder.
Iedere vrijstelling van deze richtlijnen voor een functionaris of bestuurder moet door de raad
van bestuur of een commissie van de raad worden doorgenomen en goedgekeurd en wordt
onmiddellijk bekendgemaakt op de website van het bedrijf, www.aosmith.com.
Denk eraan dat het in het belang van iedereen is om de richtlijnen van A. O. Smith na te leven.
Als iemand al dan niet opzettelijk besluit om onze normen te negeren, lijden wij er allen onder.
Als u een situatie ziet waarvan u denkt dat die in strijd met de wet of onethisch is, laat
het ons dan weten. Of neem contact op met de Integriteitshelplijn. Wij hebben te hard
gewerkt om een voortreffelijke reputatie op te bouwen om die door een op zichzelf staande
onbezonnen handeling te laten
beschadigen of te kwijt te
raken.
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BEDRIJFSVESTIGINGEN
• Ashland City, Tennessee
• Austin, Texas
• Bangalore, India
• Banbury, Verenigd Koninkrijk
• Charlotte, North Carolina
• Cookeville, Tennessee
• El Paso, Texas
• Fergus, Ontario, Canada
• Florence, Kentucky
• Franklin, Tennessee
• Groveport, Ohio
• Haltom City, Texas
• Hanoi, Vietnam
• Irvine, California

• Istanbul, Turkije
• Johnson City, Tennessee
• Juarez, Mexico
• Knoxville, Tennessee
• Lebanon, Tennessee
• Lishui, China
• McBee, South Carolina
• Nanjing, China
• Renton, Washington
• Shanghai, China
• Stratford, Ontario, Canada
• Veldhoven, Nederland
•	Jebel Ali, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten

HOOFDKANTOOR
• Milwaukee, Wisconsin
• Nanjing, China
• Hongkong, SAR
CORPORATE TECHNOLOGY CENTER
• Milwaukee, Wisconsin
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“De mens wordt
beoordeeld op zijn

daden, niet op
zijn woorden.”
– Onbekend

A. O. Smith Corporation
P.O. Box 245008
Milwaukee, Wisconsin 53224-9508
www.aosmith.com
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