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I.

A SZABÁLYZAT CÉLJA
A Modine Manufacturing Company (a továbbiakban mint a „Társaság”) egy hőkezelő
rendszerekre és rendszerelemekre szakosodott globális vállalat, amelynél hosszú múltra
tekint vissza, hogy tevékenységét a legszigorúbb etikai normák szerint és a legszigorúbb
etikai normák iránt elkötelezetten végezze. A Társaság magatartási kódexe (amely a
www.modine.com webhelyen áll rendelkezésre) (a továbbiakban mint a „Kódex”)
meghatározza irányadó etikai elveinket, és az őszinteség, az integritás, az átláthatóság és
az elszámoltathatóság iránti közös elkötelezettségünk fejeződik ki benne. A Kódex minden
igazgatóra és munkavállalóra vonatkozik, és kiterjed mindazokra is, akik kapcsolatban
állnak a Társasággal, vagy pedig üzleti tevékenységüket a Társaság nevében végzik, így a
Társaság leányvállalataira és kapcsolt vállalkozásaira is.
A Társaság elkötelezett aziránt, hogy olyan beszállítóktól szerezzen be alkatrészeket és
anyagokat, amelyek osztoznak velünk a Kódexünkben kifejezett értékekben, ideértve az
emberi jogok tiszteletben tartását. A Társaság a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) által meghatározott keretrendszer követésére szolgáló, a
konfliktusövezetekből származó ásványkincsekkel kapcsolatos megfelelőségi programot
hozott létre.
2010 júliusában az Amerikai Egyesült Államok elfogadta a tőzsdei reformról és
fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvényt (Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act, a továbbiakban mint a „Törvény”). A Törvény értelmében minden
amerikai egyesült államokbeli, nyilvános jegyzésű társaság köteles bizonyos közléseket
tenni az ón-, tantál-, volfrám- és aranybeszerzéseivel, továbbá a felsorolt anyagok (a
továbbiakban mint a 3TG-anyagok) felhasználásával kapcsolatban. A törvény célja, hogy
felhívja a figyelmet a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy a szomszédos régiókban
bányászott ásványi anyagok használatára: ezen ásványi anyagok bányászata közvetlenül
vagy közvetve az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős fegyveres csoportok javát
szolgálja, ami arra ösztönzi az amerikai vállalatokat, hogy szüntessék be az ebből a
régióból származó, a fegyveres csoportok javát szolgáló 3TG-anyagok használatát.

II.

A SZABÁLYZAT HATÓKÖRE
Ez a szabályzat a Társaság valamennyi beszállítójára vonatkozik, globálisan.

III.

NYILATKOZAT
Annak érdekében, hogy segítse a Társaságot a Törvény követelményeinek és
szellemének való megfelelésre irányuló erőfeszítéseiben, a Társaság a következőket
várja el valamennyi beszállítójától szerte a világon:


Annak vállalása, hogy konfliktusövezetből való beszerzéstől mentesek vagy az
ilyen beszerzéstől mentessé válnak olyan módon, hogy az ónt, tantált, volfrámot
és aranyat olyan olvasztóktól szerzik be, amelyek rendelkeznek valamely
független harmadik fél tanúsítványával arról, hogy konfliktusövezetből való
beszerzéstől mentesek.
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Nyilatkozat és alátámasztó bizonyíték beszerzése a beszállítói láncuk minden
alvállalkozójától, felkészülve arra, hogy az ilyen dokumentációt a Társaság
kérésére rendelkezésre bocsássák.
Az EICC/GeSI konfliktusövezetekből származó ásványkincsekkel kapcsolatos
adatszolgáltatásra szolgáló sablon (CMRT) kitöltése, amely tanúsítja, hogy a
beszállító nem vesz részt konfliktusövezetekből való beszerzésben, és az annak
az ónnak, tantálnak, volfrámnak és aranynak a származási országával
kapcsolatos, bizonyító erejű dokumentáció rendelkezésre bocsátása, amelyet a
beszállító tesz a Társaságnak eladott termékek részévé. Az iparági szabvány
CMRT legfrissebb változata a www.responsiblemineralsinitiative.org webhelyen
található.
Együttműködés a Társaság választott megfelelőségi partnerével bármely adott
beszámolási évben.

Az olyan beszállítók esetében, amelyek nem felelnek meg ezeknek a
követelményeknek, sor kerülhet az újabb rendelések tilalmának bevezetésére,
valamint a Társaság beszállítóval fennálló kapcsolatának felülvizsgálatára.
IV.

SZABÁLYKÖVETÉSI FELELŐSSÉG
Minden munkavállaló felelős a jelen szabályzatban foglalt elvek elősegítéséért, valamint
azért, hogy munkatársaival folyamatosan figyelemmel kísérje a Társaság ezen elveknek
való megfelelését. Minden beszállító, amely közvetlenül vagy közvetve
konfliktusövezetekből származó ásványkincseket szállít a Társaságnak, felelős annak
biztosításáért, hogy saját maga is megfeleljen a jelen szabályzatnak.

V.

EGYÉB (adott esetben)
További információk és források
A Társaság konfliktusövezetekből származó ásványkincsekkel kapcsolatos programjára
vonatkozó további információ a http://www.modine.com/web/en/supplier-policies.htm címen
található, valamint a conflictminerals@modine.com címre küldött e-mailben kérhető.
Az Amerikai Egyesült Államok konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó
szabályairól a http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf címen található információ.
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