DuPont-gedragskode

Verseker ’n Volhoubare Toekoms
ONS KERNWAARDES IN AKSIE
Januarie 2017

Boodskap van die Uitvoerende Hoof
DuPont Kollegas:
Alhoewel die maatskappy vir die laste 214 jaar ontwikkel en verander het, het ons verbintenis tot ons
kernwaardes konstant gebly.
Ons kliënte, vennote, die media en regerings instellings kyk vandag nie net na wat ons doen nie, maar
ook, hoe ons dit doen. Dit is hoekom ons Kernwaardes nou net so belangrik is as vantevore. Ongeag
wat die uitdagings is waarmee ons daagliks gekonfronteer word moet ons nie toelaat dat enige iets
tussen ons en die Kernwaardes kom nie. Ons moet verbind bly tot zero insidente ten opsigte van elke
Kernwaarde.
Die Gedragskode is daar om u te help om ons Kernwaardes, en u persoonlike verantwoordelikheid om
dit uit te leef, te verstaan. Die Gedragskode is ‘n dinamiese dokument wat gereeld hersien word.
Verwys asseblief gereeld daarna, sodat dit u gids word oor hoe om besigheid te doen in DuPont en ook
namens DuPont.
Dankie dat u die Gedragskode elke dag uitleef en sodoende die voortsetting van DuPont as 'n
wonderlike plek om te werk, en 'n vennoot van keuse vir ons kliënte, verskaffers en kontrakteurs.
Ed Breen
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Ons doel. Ons kernwaardes.
ONS DOEL
DuPont is ’n wetenskapmaatskappy. Ons werk saam om volhoubare, innoverende, markgedrewe
oplossings te vind om sommige van die wêreld se grootste uitdagings die hoof te bied en mense oral se
lewens beter, veiliger en gesonder te maak.
KERNWAARDES
DuPont se kernwaardes is die hoeksteen van wie ons is en waarvoor ons staan. Hulle is:
 VEILIGHEID EN GESONDHEID
Ons deel ’n persoonlike en professionele verbintenis tot die beskerming van die
veiligheid en gesondheid van ons werknemers, ons kontrakteurs, ons klante en die mense
van die gemeenskappe waarin ons werksaam is.

 RENTMEESTERSKAP VAN DIE OMGEWING
Ons vind wetenskap-bemagtigde, volhoubare oplossings vir ons klante, terwyl ons ons
besighede altyd bestuur om die omgewing te beskerm en die aarde se natuurlike
hulpbronne vir vandag sowel as vir toekomstige geslagte te bewaar.

 RESPEK VIR MENSE
Ons behandel ons werknemers en al ons vennote met professionalisme, waardigheid en
respek, terwyl ons ’n omgewing koester waar mense kan bydra, innoveer en uitblink.

 HOOGSTE ETIESE GEDRAG
Ons gedra ons en hanteer ons besigheidsaangeleenthede volgens die hoogste etiese
standaarde en in nakoming van alle toepaslike wette, terwyl ons altyd daarna streef om
wêreldwyd ’n gerespekteerde korporatiewe burger te wees.
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Oor hierdie Gedragskode
Wat elkeen van ons by DuPont doen, het ’n impak op ons kollektiewe reputasie as ’n maatskappy.
Hoe ons sake doen is dus net so belangrik as watter sake ons doen. DuPont-werknemers doen sake
deur die DuPont-kernwaardes Veiligheid en Gesondheid, Rentmeesterskap van die Omgewing,
Hoogste Etiese Gedrag en Respek vir Mense te volg. Ons kernwaardes rig ons handelinge en
beïnvloed maatskappybeleid en programme.
Hierdie Gedragskode versterk ons kernwaardes. Die Kode stel verwagtings vir elke werknemer oor
hoe ons ons besighede bedryf, met klante, verskaffers en ander sakevennote saamwerk, ons
aandeelhouers dien en oor ons interaksie met gemeenskappe en mekaar. Die Kode dien as ’n
hulpbronriglyn om alle werknemers te help om besluite te neem wat ons DuPont-kernwaardes
weerspieël.
Die kern van etiek by DuPont is om te verseker dat elkeen van ons doelgerig die maatskappy se
standaarde handhaaf. Enige handeling wat die wet of regulasie opsetlik oortree en enige poging om
nienakoming van hierdie Gedragskode, of met ’n maatskappybeleid, is ’n etiekskending.
Hoe om hierdie Gedragskode te gebruik
1. Raak vertroud met die doel en inhoud van die Kode. Verstaan hoe die onderwerpe wat in die
Kode gedek word met jou eie sake-aktiwiteite verband hou.
2. Verstaan jou verantwoordelikhede wat in Werknemer se verantwoordelikhede op bladsy 7
genoem word.
3. Weet hoe om die besluitnemingswerktuie in Neem van beter besluite op bladsy 38 te
gebruik.
4. Weet van die hulpbronne vir die oplos van vrae en etiek- en voldoeningskwessies in Kry
hulp en opper kwellings op bladsy 39.
Daar word te alle tye van werknemers verwag om wette en regulasies, die DuPont-gedragskode en
ander maatskappybeleide na te kom.

Let asseblief op
Hierdie Gedragskode is ’n riglyn vir die eenvormige hantering van maatskappyreëls wat ons
werksaamhede raak. Dit dien die beste belange van ons werknemers en belanghebbers. Die
maatskappy sal hierdie Kode billik en verantwoordelik administreer. Dit is nie ‘n kontrak of a
waarborg van voortgesette diens nie. Die maatskappy behou hom die reg voor om enige afdeling van
hierdie Gedragskode enige tyd, soos nodig, te wysig of te verander. Beduidende veranderings aan
hierdie Kode sal oor ’n breë front aan werknemers gekommunikeer word en op die maatskappy se
webwerf bekend gemaak word.
Hierdie Gedragskode is van toepassing op alle DuPont-besighede en filiale en op werksaamhede waar
DuPont ’n beherende belang het.
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In die seldsame geval waar ’n tersydestelling van die Kode gepas sou wees, sal tersydestellings vir
Korporatiewe Beamptes deur die Ouditkomitee van die Raad van Direkteure oorweeg word en
tersydestellings vir alle ander werknemers sal deur die DuPont Korporatiewe Voldoeningskomitee
oorweeg word.
Nie-vergelding
Ons moet 'n omgewing behou waar bekommernisse en potensiële probleme na vore gebring kan word.
DuPont duld geen vergelding teen enigiemand wat in goeie geloof 'n bekommernis deel, vermeende
wangedrag aanmeld, of inligting verskaf wat verband hou met 'n ondersoek van vermeende
wangedrag. Die maatskappy sal enige gevalle van moontlike vergelding ondersoek, en nodige stappe
sal teen werknemers wat teen iemand wat potenisiële wangedrag aangemeld opgetree het geneem
word.
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Verantwoordelikhede en skendings
Werknemer se verantwoordelikhede
As DuPont-werknemers is dit aan ons toevertrou om te verseker dat die maatskappy se werksaamhede
verantwoordelike sakepraktyke weerspieël.
Algehele verantwoordelikhede
Om hierdie verantwoordelikheid na te kom, moet elke werknemer –


die DuPont-kernwaardes in daaglikse sake-aktiwiteite demonstreer;



met hierdie Gedragskode en maatskappybeleid en -prosedures vertroud raak;



die wette, regulasies en maatskappybeleid in die besighede en lande waarin die werknemer
werk, nakom; indien enigeen van hierdie standaarde oënskynlik strydig is, dit met
Regsdienste bespreek; nooit probeer om ’n persoon se versuim om ’n wet, regulasie of
maatskappybeleid of -prosedure na te kom,te verbloem nie;



nooit ’n ander party, soos ’n buite-agent, verteenwoordiger, verskaffer, of tol vervaardiger
vra of toelaat om ’n handeling te verrig wat ’n DuPont-werknemer nie toegelaat word om te
verrig nie;



vrae of kwellings oor die maatskappy se sakepraktyke opper met bestuur of ander wat in
Kry hulp en opper kwellings op bladsy 39 genoem word;



vermeende oortredings van die wet, hierdie Gedragskode of ander maatskappybeleid en –
prosedures, soos uiteengesit in Kry hulp en opper kwellings op bladsy 39, te rapporteer,
tensy daardie proses strydig met plaaslike wette is;



saam te werk en volledige en akkurate inligting met betrekking tot ondersoeke van
wangedrag te verskaf.

Onderwerp-spesifieke verantwoordelikhede


Werknemers moet voldoen aan die toepaslike wette, regulasies, en die maatskappy beleid.
Spesifieke areas van nakoming sluit die volgende in:Geskenke en onthaal. Geskenke en
onthaal mag slegs in seldsame situasies gegee of ontvang word, en slegs wanneer dit
onwaarskynlik is dat dit gesien sal word as ’n onbehoorlike poging om die deelnemende
party se sakebesluit te beïnvloed.



Omkoopgeld en agterafbetaling. Moet nooit, direk of deur 'n derde party, betalings of
ander voordele aanbied, verskaf of aanvaar wat as onbehoorlik of onwettig gesien kan word
nie.



Betalings vir produkte en dienste. Maak seker dat maatskappybetalings aan buitepartye
altyd gepas is in waarde en nie as onbehoorlik misverstaan word nie.
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Besigheid oor grense heen. Ken plaaslike reëls met betrekking tot die invoer en uitvoer van
produkte en dienste, en wees bewus van antiboikotvereistes in die lande waar produkte,
tegnologie of dienste verhandel word.



Klante, verbruikers, verskaffers of ander derde partye se privaatheid. Beveilig DuPontklante, -verbruikers, -verskaffers of ander derde partye se privaatheid deur hulle inligting
sorgvuldig te bewaak en dit slegs openbaar te maak aan ander wat gemagtig is om dit te kry.



Konflik van belange. Maak persoonlike belange wat moontlik ’n konflik vir die
maatskappy kan inhou, openbaar aan bestuur, insluitend, maar nie beperk nie tot – buiteindiensneming; ander aktiwiteite en finansiële belange; hantering en deel van binneinligting; sakegeleenthede wat aan die maatskappy behoort; en konflik van belange waarby
familielede en ander persoonlike verhoudings betrokke is. Maak seker dat persoonlike
politieke bydraes en aktiwiteite nie maatskappyfondse of ander -bates behels nie.



Maatskappybates. Verkry, gebruik, deel of vervreem maatskappy-eiendom altyd met
DuPont-aandeelhouers se belange in gedagte en op ’n wyse wat demonstreer dat
werknemers goeie rentmeesters van maatskappybates is. Hierdie bates sluit in, maar is nie
beperk nie tot – rekenaar- en kommunikasiestelsels; nie-openbare inligting; intellektuele
eiendom (bv. patente of uitvindings, handelsname, handelsmerke en kopieregte); en rekords
en uitgaweversoeke. Besorg alle maatskappy-eiendom, met inbegrip van geskrewe inligting,
terug wanneer die maatskappy verlaat word.



Maatskappyfondse. Gebruik die maatskappy se finansiële bates slegs vir gemagtigde
doeleindes. Moet nooit terugbetaling vir niebesigheidsuitgawes vra of terugbetalings
dupliseer nie. Maak seker dat reiskoste slegs sake-aktiwiteit weerspieël en behoorlik
goedgekeur word.



Maatskappy se “Slegs Intern”-inligting. Beskerm hierdie inligting altyd teen
ongemagtigde openbaarmaking aan niemaatskappy-individue.



Maatskappytyd. Moenie maatskappytyd gebruik om vir ’n buitebesigheid of jou eie
persoonlike belange of besighede te werk nie.



Verduistering, diefstal of afpersing. Moet nooit eiendom of ander bates wat aan die
maatskappy of aan ’n ander persoon of maatskappy behoort, deur diefstal, bedrog,
misleiding of afpersing neem of elders aanwend nie.



Rekords en verslagdoening. Skep maatskappyrekords akkuraat en hou dit behoorlik in
stand, en verskaf slegs data wat bekend is dat dit akkuraat is. Moet nooit ’n wanvoorstelling
in ’n maatskappyrekord maak of toelaat nie. Moet nooit ‘n fout bedek of probeer om 'n fout
in 'n maatskappy rekord weg te steek nie.



Mededingingspraktyke. Gebruik slegs geoorloofde metodes van mededinging met ander
maatskappye en in die ontwikkeling en instandhouding van verhoudings met klante en
verskaffers.



Insamel van mededingingsinligting. Samel inligting oor DuPont-mededingers slegs deur
geoorloofde metodes in en nooit deur diefstal of wanvoorstelling of deur ’n ander persoon te
gebruik om hierdie inligting op onbehoorlike wyse in te samel nie.
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Regeringsbetrekkinge. Indien gemagtig om met regeringsamptenare saam te werk, maak
seker dat verhoudings met regeringsamptenare en -werknemers die wet nakom en voldoen
aan die vereistes wat deur die plaaslike regering gestel word. Maak altyd seker dat
handelinge nie as onbehoorlik gesien kan word of as sou dit ’n konflik van belange inhou
nie.



Beskerming en volhoubaarheid van die omgewing. Beveilig die omgewing in sakeaktiwiteite deur besoedeling te minimaliseer, verkwisting te verminder en maatskappybeleid
en -programme met betrekking tot volhoubaarheid te volg.



Produkrentmeesterskap. Demonstreer die maatskappy se verbintenis om as goeie
rentmeesters te dien van die produkte, dienste en tegnologieë wat die maatskappy aan
DuPont-klante bied.



Menseregte. Hou by die maatskappy se menseregtebeleid en maak seker dat
maatskappywerksaamhede menseregtekwessies op gepaste wyse hanteer.



Kontakte met buitepartye. Verwys kontakte van buite-individue na die korrekte DuPontpersoneel, soos gepas.



Gelyke geleentheid en niediskriminasie. Neem personeelverskaffingsbesluite volgens
vermoë, nie volgens eienskappe wat onbehoorlik is om te oorweeg nie.



Respek vir mense. Behandel ander met respek en moet nooit by gedrag betrokke raak wat
as teisterend, vyandig of disrespekvol gesien kan word nie.



Privaatheid en persoonlike inligting. Toon respek vir ander se persoonlike inligting en
eiendom, net soos jy respek sou verwag.



Veiligheid en gesondheid. Tref altyd voorsorgmaatreëls om veiligheid en gesondheid te
beveilig.

Bestuurder se verantwoordelikhede
Bestuurders het ’n diepgaande uitwerking op hoe hulle werknemers sake doen. Werknemers leer tipies
by hulle bestuurders of sakepraktyke as behoorlik of onbehoorlik beskou word. Elke bestuurder het
dus bykomende verantwoordelikhede om –


hoë standaarde vir persoonlike handelinge te stel;



gereeld en duidelik oor verantwoordelike sakepraktyke en hulle belyning met die DuPontkernwaardes te kommunikeer;



alle werknemers regverdig te behandel; werknemers ook te help om te verstaan dat om
regverdig te wees nie altyd beteken dat elke werknemer presies dieselfde behandel word nie;



die bestuurder se beskikbaarheid te kommunikeerr om werknemers met etiek- en
voldoeningsvrae of verslae oor moontlike wangedrag sonder vrees van vergelding, te help;



’n werknemer se verslag oor vermeende wangedrag gepas te hanteer;
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wanneer ’n werknemer ’n vraag of kwelling opper wat die bestuurder moeilik vind om op te
los, hulp by Kry hulp en opper kwellings op bladsy 39 te kry;



op gepaste wyse te reageer op werknemers se belangekonflik-situasies om te verseker dat
sakebesluite geheel en al in die maatskappy se beste belang is.

Hierdie verantwoordelikhede word in hierdie Gedragskode genoem sodat alle werknemers sal weet
wat die maatskappy van bestuurders verwag.

Skendings
Etiekskendings dek ’n verskeidenheid handelinge van werknemers wat verband hou met die
verantwoordelikhede wat hierbo genoem word en word deur Interne Oudit ondersoek. Hierdie
skendings sluit in, maar is nie beperk nie tot –


wanvoorstelling van amptelike maatskappyrekords



verduistering



diefstal



konflik van belange



omkopery, afpersing of onvanpaste gratifikasies



onbehoorlike gebruik van maatskappyfondse



buitensporige persoonlike sake in maatskappytyd



bekende nienakoming van toepaslike wette of regulasies



Verbloeming van nienakoming van ’n maatskappyprosedure, -standaard of -beleid



ongemagtigde vrystelling van vertroulike inligting



verskaffing van vals inligting in die loop van ’n amptelike maatskappy-ondersoek



ander

Hierdie klassifikasies van tipes skending kan bygewerk word soos nodig. Bykomende inligting kan
gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
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Verskaffing van volhoubare oplossings vir ons klante en verbruikers
Die maatskappy se sukses hang af van hoe goed ons voorsien in die behoeftes van die klante en
verbruikers wat ons dien. DuPont is verbind tot die markplek se verwagtings van verantwoordelike
gedrag. Ons DuPont-kernwaardes benadruk dat hoe ons op ander inwerk net so belangrik is as wat ons
vir hulle doen. Ons demonstreer gesonde sakepraktyke in al ons klantverhoudings om ons klante se
vertroue – en hulle besigheid – oor die lang termyn te handhaaf.
By DuPont tree ons verantwoordelik op in die manier waarop ons geskenke gee en ontvang, onthaal en
sakebetalings hanteer, sake oor grense heen doen en klante en verbruikers se privaatheid beveilig. Ons
doen dit met ’n fokus op hoe ons ons klante behandel en in hulle behoeftes voorsien.

In hierdie afdeling
Geskenke, onthaal en betalings
Geskenke en onthaal
Omkoopgeld en agterafbetalings
Betalings vir produkte en dienste
Sake oor grense heen
Uitvoerbeheervoldoening Doeane en invoer
Antiboikot/ekonomiese boikotte en handel met potensieel sensitiewe lande
Klante, verbruikers, verskaffers of ander derde partye se privaatheid
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Geskenke, onthaal en betalings
Ons is verbind tot die verstewiging van al ons verhoudings met klante, verskaffers en ander
sakegenote. Ons gee nie geskenke en ons onthaal nie om ander mense se sakebesluite onbehoorlik te
beïnvloed nie, en ons maak nie onwettige of onetiese betalings nie. Ons moet in alle situasies goeie
oordeel en matigheid aan die dag lê om die skyn van onvanpaste gedrag te voorkom.

Geskenke en onthaal


Die maatskappy moedig nie die gee of ontvang van geskenke aan nie, selfs waar die gawe
anders waargeneem word in die maatskappy se belang. Wanneer besigheid vermaak
toepaslik is, of in die seldsame geval ‘n geskenk gegee of ontvang word, moet werknemers
verseker dat die geskenk of vermaak:in ooreenstemming met gebruiklike sakepraktyke van
die streek is;



’n duidelike besigheidsdoel het;



nie gesien kan word as ’n omkoopgeskenk of onbehoorlike betaling nie;



nie aangebied word om ’n sakeverhouding onbehoorlik te beïnvloed nie;



nie toepaslike plaaslike wette of etiese standaarde oortree nie;



nie ’n verleentheid vir die maatskappy of die werknemer sal wees as dit openbaar gemaak
word nie;



deur die visepresident of korporatiewe beampte in die lyn van verantwoordelik goedgekeur
is as dit ’n waarde het wat as buitensporig beskou kan word of gelykstaande of groter is as
DuPont se beleid oor geskenke en onthaal se “Hoëwaarde-bedrag” soos vir elke land
vasgestel.

Strenger riglyne kan binne plaaslike organisasies of spesifisieke funksies en met betrekking tot
regeringsverkrygings van toepassing wees. Werknemers moet met hulle bestuur raadpleeg oor
bykomende riglyne.
Om konflik rondom die gee van geskenke te voorkom, is dit dikwels nuttig om aan die begin van ’n
sakeverhouding te bespreek wat nie toegelaat word nie.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Omkoopgeld en agterafbetalings
Omkoopgeld en agterafbetalings is in feitlik elke land onwettig. Enige aanbod van ’n betaling of
enigiets van waarde om ’n sakebesluit of regeringshandeling te beïnvloed, kan as omkoopgeld of ’n
agterafbetaling beskou word. ’n Werknemer moet nooit, direk of deur ‘n derde party, so ’n betaling
aanbied, versoek, aanvaar of bereidheid toon om dit te aanvaar nie. Wees versigtig, aangesien selfs
sommige nie-kontant geskenke as omkopery gesien kan word. Nie-amptelike betalings aan
regeringsamptenare, bekend as ”fasiliterings-” of “vlotverloop”-betalings, gemaak vir roetine
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handelinge van die owerheid, soos die verwerking vraestelle of om die uitreiking van permitte te
bespoedig, word verbied.
Betalings vir produkte en dienste
Verkoopverwante kommissie, afslag, kortings, krediete en toelaes is gebruiklike sakebetalings.
Werknemers moet onwettige of onetiese betalings vermy, en moet toepaslike rekeningkunde, valuta
beheer, belasting, anti-omkopery, en anti-terugslag regulasies nakom.
Betalings wat die maatskappy maak of ontvang moet –


redelik in waarde wees, relatief tot die goedere of dienste wat verskaf word en
bedryfsnorme;



mededingend geregverdig wees;



behoorlik gedokumenteer wees, soos in ’n onderhandelde ooreenkoms; die aard en doel van
die transaksie duidelik in dokumentasie omskryf; (Wanneer ’n ooreenkoms nie prakties is
nie, moet die besigheid of funksie wat goedkeuring verleen ’n memorandum opstel en
liasseer waarin die betaling verduidelik word. Regsdienste moet hierdie memorandum
nagaan.)



per tjek, bankoordrag of kredietnota geskied aan die sake-entiteit wat op die oorspronklike
verkoopsooreenkoms of verkoopsfaktuur aangegee word, volgens betalingsterme soos in die
ooreenkoms omskryf;



aan die sake-entiteit betaalbaar wees, nie aan sy individuele beamptes, werknemers of
agente of aan ’n ander sake-entiteit nie;



opgestel en slegs aan die besigheid of na sy aangewese entiteit se besigheidsplek of
bankrekening gestuur word en die betrokke land soos op die oorspronklike
verkoopsooreenkoms of verkoopsfakture aangetoon word;



vry wees van enige vervalsing, wanvoorstelling of doelbewuste oorfakturering in enige
dokument (met inbegrip van fakture, konsulêre dokumente, kredietbriewe, ens.). Dit sluit in
onderdrukking of weglating van dokumente of van inligting in dokumente en doelbewuste
verkeerde adressering van dokumente;



teen die sake-entiteit of produk wat by die betaling baat, in rekening gebring word. Die
maatskappy moet volle deursigtigheid verskaf met betrekking tot enige betalings en moet
die betaling nie teen ’n nieverwante rekening in rekening bring nie. Andersins kan hierdie
handeling gesien word as ’n poging om die uitgawe van behoorlike ondersoek weg te steek;



ooreenkomstig standaard, skriftelike handelsterme wees, met inbegrip van betaalde
kommissie, afslag, krediete, kortings of toelaes.

Die persoon wat elke transaksie goedkeur is daarvoor verantwoordelik om die hele transaksie te
verstaan ten einde te verseker dat dit gepas vir die situasie is en aan maatskappybeleid voldoen.
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Oor die algemeen vereis ’n betaling nie spesiale ondersoek of ’n betaler se skriftelike versoek nie as
dit gemaak word in dieselfde land waarin die produk of diens gelewer word. Uitsonderings op
bogenoemde vereistes behoort seldsaam te wees.
Moet nooit betalings maak wat mag voorkom of rekeningkundige, belasting, valutabeheer, of ander
wette en regulasies oortree is nie. As jy onseker is van 'n betaling se wettigheid, of 'n uitsondering op
versoek aan hierdie beleid, soek goedkeuring van die Regsdienste en die Finansies Kontroleur.
Sake oor grense heen
Elke plek waar DuPont sake doen het dalk hulle eie wette en regulasies en unieke maniere van sake
doen. Ons moet by plaaslike gebruike hou maar nogtans ons DuPont-kernwaardes eerbiedig en ons
standaarde handhaaf. Elkeen van ons moet dus die toepaslike wette en regulasies verstaan wat help
om DuPont se reputasie as ’n verantwoordelike globale maatskappy te beveilig.

Uitvoerbeheervoldoening
Werknemers moet nasionale en multinasionale wette en ander reëls vir die uitvoer van produkte,
dienste en tegnologieë van een land na ’n ander verstaan en nakom. Uitvoerreëls hou nie net verband
met die oordrag van produkte tussen lande nie – dit kan ook beperkings op die volgende lê:


Die gebruik van sakekennis buite die werknemer se land, soos wanneer tegniese bystand aan
ander verleen word.



Die oordrag van tegniese data aan iemand in ’n ander land, soos deur die Internet, e-pos,
gesprekke, vergaderings en databasistoegang.
o Hierdie beperking is van toepassing op die deel van inligting met ander
maatskappywerknemers asook niewerknemers.
o Die oordrag van tegnologie van binne die VS na nie-VS-persone.



Die vervoer van maatskappybates met sekere tegnologie, soos ’n rekenaar wat ’n werknemer
op ’n sakereis na ’n ander land neem.

Sommige uitvoere vereis moontlik ’n regeringsuitvoerlisensie. In sekere omstandighede laat
uitvoerbeheerwette maatskappye of individue moontlik nie toe om regstreeks of onregstreeks met
bepaalde lande, maatskappye of individue sake te doen nie. Hierdie reëls is van toepassing op
transaksies tussen DuPont, sy geaffilieerdes, gesamentlike ondernemings en filiale, en tussen DuPont
en ander maatskappye.
By tye kan uitvoerbeheerwette in sekere streke strydig met mekaar wees. Om probleme te vermy, moet
werknemers Regsdienste so gou moontlik raadpleeg oor plaaslike wette oor die uitvoer van produkte,
dienste en tegnologie.Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPontintranet.
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Heruitvoer
Die VS se uitvoerbeheerwette is van toepassing op die uitvoer van produkte, dienste en tegnologie
na ’n ander land en die heruitvoer van dieselfde produkte of tegnologie na ’n derde land.
Doeane en invoer
Doeanereëls beveilig elke land se binnelandse bedrywe, huishoudelike sekuriteit en handelsregte, en
voorkom ook dat verbode items ’n land binnekom. Hierdie reëls is van toepassing op transaksies
tussen DuPont en sy geaffilieerdes, gesamentlike ondernemings en filiale, en tussen DuPont en
buitemaatskappye. Die reëls vereis dat DuPont die korrekte klassifikasie, waarde en land van
oorsprong van al sy invoere vasstel. Werknemers moet, met behoorlike dokumentasie, kan toon dat
DuPont redelike sorg uitgeoefen het om te verseker dat sy invoere aan alle toepaslike wette voldoen.
Hierdie stap vereis, as ’n minimum, dat werknemers volledige, akkurate en gedetailleerde inligting
met betrekking tot elke ingevoerde produk, die plek van vervaardiging en die volle koste daarvan
rapporteer. Feitlik alle lande waar DuPont werksaam het, het hierdie vereistes.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Antiboikot/ekonomiese boikotte en handel met potensieel sensitiewe lande
Baie lande het wette wat vereis dat ’n maatskappy óf moet weier óf nie moet weier nie om sake met ’n
ander land, sy maatskappye of sy burgers te doen. Byvoorbeeld, VS-wette verbied VS-maatskappye en
hulle filiale oor die algemeen om deel te neem aan internasionale boikotte wat nie deur die VSregering goedgekeur is nie.
Hierdie wette kan verwarrend wees, veral as hulle strydig met mekaar is. Werknemers wat betrokke is
by die doen van sake oor grense heen moet vertroud wees met DuPont se uitvoerbeheer- en
antiboikotbeleid. Onder andere vereis hierdie beleid dat werknemers inligtingversoeke rapporteer wat
hulle ontvang wat gebruik kan word om ’n land of maatskappy te boikot. Kontak altyd Regsdienste
wanneer jy ’n boikot- of antiboikotkwessie moet hanteer.
Daarbenewens het DuPont ’n globale beleid oor handel met potensieel sensitiewe lande ingestel. Die
doel daarvan is om te verseker dat DuPont alle multinasionale wette nakom wat die handel en
belegging asook die buitelandse beleidsoorwegings van die Verenigde State en ander nasies waar ons
werksaam is, reguleer. Die beleid is van toepassing op alle DuPont-besighede, met inbegrip van
beheerde filiale, gesamentlike ondernemings en geaffilieerdes wêreldwyd, en reguleer alle
voorgestelde invoer- en uitvoertransaksies.Bykomende inligting kan gevind word onder
HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Verenigde State se antiboikotwette
Die Verenigde State se wette bepaal dat VS-maatskappye nie mag deelneem aan die Arabiese Liga
se boikot van Israel nie. DuPont-werknemers wat gevra word om aan ’n boikot van Israel, sy
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maatskappye of sy burgers deel te neem, moet Regsdienste onmiddellik kontak vir hulp voordat
enige stappe gedoen word.
Klante, verbruikers, verskaffers of ander derde partye se privaatheid
Ons het sekere verpligtinge om identifiseerbare persoonlike inligting wat die maatskappy insamel
wat aan ons klante, verbruikers, verskaffers of ander derde partye behoort, te beskerm.
Werknemers wat met persoonlike inligting oor klante, verbruikers, verskaffers of ander derde partye
werk, moet die wette van toepassing op die insamel, oordrag en gebruik van persoonlike inligting
verstaan. Afhangende van die tipe inligting, het sommige lande aansienlike beperkings op oor hoe
maastskappye persoonlike inligting moet behandel. Daarbenewens vereis landswette,
maatskappybeleid en bedryfstandaarde, sekuriteitskontrole vir die fisiese en elektroniese beskerming
van persoonlike inligting. Persoonlike inligting word omskryf as inligting wat afdoende is om ’n
individu te identifiseer. Persoonlike inligting kan ’n klant, verbruiker, verskaffer of ander derde party
se naam, geboortedatum, rekening besonderhede, besigheids- of persoonlike adres, besigheids- of
persoonlike kontak inligting, kredietkaartnommer of nasionale identifikasienommer insluit. As ’n
globale maatskappy moet DuPont toepaslike privaatheidswette nakom. DuPont se Global Information
Privacy Policy (GIPP) som op en bevat ons verpligtinge met betrekking tot privaatheidsbeskerming.
Wanneer persoonlike inligting oor landsgrense gedra word, kan daar, deur toepaslike wetgewing, van
die maatskappy vereis word om data-oordragooreenkomste of keuse-toestemming van die klant,
verbruiker, verskaffer of derde party te gebruik, of selfsertifisering van oorgrens dataoordrag
beginsels ooreengekoms tussens regerings.. Bykomende inligting kan gevind word onder PRIVACY
CENTRAL op die DuPont-intranet.
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Die skep van volhoubare groei vir ons aandeelhouers
Die skep van volhoubare groei vir ons aandeelhouers beteken die lewer van goeie, konsekwente
opbrengste op hulle beleggings. Om hierdie uitdagende doelwit te bereik en by ons kernwaardes te
hou, moet ons maatskappybates verstandig gebruik en beveilig en enige konflikte hanteer wat nie in
die maatskappy se beste belang is nie. Volhoubare groei vir ons aandeelhouers gee DuPont die
finansiële hulpbronne om beter oplossings vir ons klante en verbruikers te bied.

In hierdie afdeling
Konflik van belange
Buite-indiensneming, -werk of -aktiwiteite
Binnehandel
Korporatiewe geleenthede
Politieke bydraes of aktiwiteite
Maatskappybates
Rekenaars en kommunikasiestelsels
Nie-openbare inligting
Uitvindings
Handelsname, handelsmerke en kopieregte
Rekords en verslagdoening
Uitgawerapportering en terugbetaling
Wanneer die maatskappy verlaat word
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Konflik van belange
As werknemers moet ons seker maak dat ons persoonlike aktiwiteite en belange nie in konflik met
ons verantwoordelikhede teenoor die maatskappy is nie. Ons moet selfs die skyn van ’n konflik van
belange vermy.
’n Konflik van belange kan die volgende behels:


Buitewerk, -indiensneming of ander aktiwiteite (sien bladsy 19).



Die gebruik van binne-inligting en binnehandel (sien bladsy 20).



Korporatiewe geleenthede (sien bladsy 21).



Politieke aktiwiteite of bydraes (sien bladsy 21).



’n Werknemer of, na die werknemer se wete, sy of haar familielid, met ’n beduidende
finansiële belang in ’n buite-onderneming wat besigheid met die maatskappy doen of wil
doen of ’n mededinger van die maatskappy is.



’n Werknemer se familielid wat persoonlike voordele (soos van die maatskappy se
sakegenote) ontvang as gevolg van die werknemer se rol in die maatskappy.



Enige ander reëling of omstandigheid, met inbegrip van familie- of ander persoonlike
verhoudings, wat gesien kan word as om die werknemer te oorreed om nie in die
maatskappy se beste belang op te tree nie.

Dit is teen maatskappybeleid dat ’n bestuurder toesig oor ’n familielid hou of in ’n romantiese
verhouding met ’n verslagdoenende werknemer betrokke is. ’n Werknemer wat waarskynlik hierdie
kwessie sal teenkom, moet die aangeleentheid met sy of haar toesighouer of Menslike Hulpbronne
bespreek.
Familielid of persoonlike verhoudings
Nabye familielede sluit in ’n kind, stiefkind, ouer, stiefouer, gade, broer of suster, skoonma,
skoonpa, skoonseun, skoondogter, swaer, skoonsuster, tante, oom en niggie of neef (stief of
aangetroud) en ’n persoon (buiten ’n huurder of werknemer) wat die huishouding deel. In sommige
situasies kan ’n verhouding met ’n niefamilielid ook ’n konflik inhou.
Hierdie voorbeelde sluit nie alle persone in wat ’n konflik vir ’n werknemer kan inhou nie. ’n
Werknemer se bestuurder moet elke unieke situasie evalueer.
Nagaan van ’n potensiële konflik: Bestuur sal nagaan of ’n werknemer se persoonlike belang die
werknemer se plig om sakebesluite geheel en al in die maatskappy se beste belang te neem, kan
beïnvloed of oënskynlik kan beïnvloed. Oorwegings kan insluit of –


die buitebelang besigheid behels wat meeding met die werknemer se pligte, funksie of
werksligging, of met maatskappybesigheid;
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die werknemer se verantwoordelikhede die neem of beïnvloeding van sakebesluite op die
gebied waar die potensiële konflik kan bestaan, behels;



openbaarmaking van die buitebelang die maatskappy in die verleentheid kan stel;



die werknemer toegang het tot maatskappy-inligting wat potensieel nuttig vir die
buitebelang kan wees;



die werknemer se familielid ’n aktiewe, bestuurs- of besluitnemingsrol het in die
buitebelang waar ’n potensiële konflik bestaan.

Werknemers moet enige vrae met betrekking tot ’n konflik van belange by hulle bestuurder, die
Korporatiewe Voldoeningsbeampte of Regsdienste opper of openbaar.
’n Beduidende finansiële belang
’n “Beduidende finansiële belang” is ’n regstreekse of onregstreekse totale belang van ’n werknemer
of sy of haar familielid in ’n buite-onderneming wat met die maatskappy sake doen, sake wil doen of
meeding. As ’n minimum standaard word ’n “beduidende finansiële belang” omskryf as meer as –


1% van enige klas van die uitstaande sekuriteite van ’n firma of ’n korporasie;



’n 10%-belang in ’n nie-openbare maatskappy, vennootskap of vereniging;



5% van die totale bates of bruto inkomste van die werknemer.

Openbaarmaking en hantering van ’n potensiële konflik van belange
Werknemers moet enige potensiële konflik van belange onverwyld en volledig op skrif aan bestuur
openbaar maak sodra die potensiële konflik oorweeg word of, ontstaan. Openbaarmaking moet ook
in die jaarlikse Business Ethics and Compliance Certification gedoen word. Jou bestuurder kan
versoek dat jy dié bekendmaking skriftelik voorsien. Die maatskappy sal alle openbaarmakings
vertroulik behandel, buiten in die mate wat nodig is om die maatskappy se belange te beskerm.
Bestuur sal hierdie aangeleenthede met Ethics and Compliance Central nagaan en sal stappe volg
om potensiële konflikte uit te skakel.

Buite-indiensneming, -werk of -aktiwiteite
Die volgende is potensiële konflikte van belang wat verband hou met ’n werknemer se aktiwiteite
buite die maatskappy:


Om te dien as ’n direkteur, ampsdraer, vennoot, konsultant, bestuurder of in enige tegniese
hoedanigheid of sleutelrol by ’n organisasie, selfs al is dit net deeltyds, wat sake met die
maatskappy doen of waarskynlik sal doen of met die maatskappy meeding.



Om op te tree as ’n makelaar, besigheidsvinder of ander tussenganger vir ’n ander party in
transaksies wat die maatskappy of sy belange tans betrek of dit potensieel kan doen.
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Om enige ander indiensneming, wat die bedryf van ’n afsonderlike besigheid insluit, te hê as
dit met die werknemer se maatskappywerkspligte inmeng.



Om voorleggings te doen of artikels of ander skryfwerk voor te lê wat met die werknemer se
beroepsterrein verband hou. Voordat daar tot so ’n aktiwiteit ingestem word, moet die
werknemer se bestuurder die situasie nagaan. Die werknemer moet ook navraag doen of die
sake-eenheid ’n manuskrip- of voorleggingsnagaanbeleid het. Hierdie aktiwiteite moet nie
met die werknemer se werkverrigting inmeng nie. Enige honorariums wat aan die
werknemer aangebied word, moet aan DuPont se beleid oor geskenke en onthaal voldoen.



Die gebruik van iemand se maatskappyposisie of -ampsbenaming in verband met ’n buiteaktiwiteit waaruit die maatskappy se borgskap of ondersteuning afgelei kan word.



Die gebruik van die maatskappy se eiendom of inligting of iemand se posisie in die
maatskappy vir persoonlike gewin.



Die gebruik van die maatskappy se voorraad of fasiliteite in verband met ’n buite-aktiwiteit,
tensy die werknemer se bestuurder dit goedgekeur het.



Die gebruik van maatskappytyd vir buitesake of -aktiwiteite.

Werknemers moet enige potensiële situasies met hulle bestuurder nagaan voordat dit ontstaan ten
einde te verseker dat hierdie situasies nie dalk werklike konflikte word nie.
Binnehandel
“Binne-inligting” is enige nie-openbare inligting wat belangrik genoeg is om die prys van ’n
maatskappy se sekuriteite te beïnvloed as dit openbaar gemaak word. Dit kan byvoorbeeld data oor
verwagte verdienste, samesmeltings of verkrygings, belangrike produkbekendstellings of
ontwikkelings in intellektuele eiendom of litigasie insluit. Werknemers moet nie enige
maatskappysekuriteite verhandel op grond van binne-inligting of hierdie inligting deurgee aan ander
wat dit kan gebruik om die maatskappy se sekuriteite te verhandel nie. Hierdie beperking is van
toepassing op verhandeling van DuPont-aandele asook die aandele van ander maatskappye waaroor
werknemers binne-inligting mag hê. Die wette van baie lande, ook van die Verenigde State, verbied
die verhandeling van sekuriteite terwyl binne-inligting besit word. Daar is swaar strawwe vir die
oortreding van binnehandelwette.
As ’n algemene reël moet werknemers twee besigheidsdae wag nadat binne-inligting openbaar gemaak
word voordat DuPont-aandele of die aandele van ’n maatskappy waaroor hulle binne-inligting het,
verhandel word. Werknemers met toegang tot binne-inligting word nie verbied om aandeletoekennings
uit DuPont se beloningsprogramme te ontvang nie. Werknemers moet egter nie enige markgebaseerde
transaksie, soos die verkoop van aandele of die verandering van ’n beleggingskeuse in of uit die
DuPont-aandelefonds in ’n maatskappyspaarplan maak terwyl hulle oor binne-inligting beskik nie. As
daar enige twyfel bestaan, moenie verhandel nie, en kontak Regsdienste vir leiding. Uitvoerende
beamptes moet ’n spesiale voor-uitklaringsprosedure volg en moet die Korporatiewe Sekretaris
raadpleeg voordat maatskappy-aandele verhandel word.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
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Voorbeelde van binne-inligting
Hier volg voorbeelde van binne-inligting:


Jy vind uit dat die maatskappy op die punt staan om ’n belangrike nuwe
navorsingsontdekking aan te kondig wat die markplek na verwagting heeltemal sal
verander.



Jy hoor dat die maatskappy dit oorweeg om ’n groot belegging in ’n kleiner openbare
mededinger te maak.



Jy hoor dat DuPont op die punt staan om ’n groot kontrak aan ’n ander openbare
maatskappy toe te ken.

Korporatiewe geleenthede
Werknemers sal waarskynlik in die loop van hulle werk by DuPont van sakegeleenthede wat die
maatskappy se korporatiewe oogmerke dien, te hore kom of by die ontwikkeling daarvan betrokke
wees. Werknemers moet hierdie situasies nie onbehoorlik benut nie. Werknemers mag spesifiek nie –


persoonlik sakegeleenthede wat ontstaan deur die gebruik van maatskappy-eiendom, inligting of hulle posisie by die maatskappy benut nie;



regstreeks of onregstreeks met die maatskappy meeding vir sakegeleenthede wat die
maatskappy opvolg nie.

Voorbeelde van korporatiewe geleenthede
Hier volg voorbeelde van korporatiewe geleenthede:


Jy identifiseer ’n verbinding wat ’n onverwagte newe-produk van ’n navorsingsprojek is, en
die verbinding het potensiële markwaarde.



Jy verneem dat die maatskappy dalk daarin belangstel om plaaslike eiendom aan te skaf wat
iemand eers kan koop en dan aan die maatskappy kan verkoop.



Jou sake-eenheid ontwikkel ’n proses wat sy omgewingsbesoedelstowwe verminder.
Hierdie proses kan vir ander maatskappye ook waardevol wees.

Politieke bydraes of aktiwiteite
Elke land waar DuPont werksaam is, het beperkings op politieke bydraes deur maatskappye.
Werknemers moet Regsdienste raadpleeg om streng nakoming van toepaslike wette te verseker.
Daarbenewens moet DuPont se Regeringsake enige sodanige bydraes of aktiwiteite namens die
maatskappy, of die gebruik vanmaatskappy fondse of hulpbronne goedkeur. Die Verenigde State se
wette kan moontlik politieke bydraes in ander lande ook verbied.
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Werknemers kan persoonlike bydraes tot ’n politieke party, komitee of kandidaat van hulle keuse
maak solank as wat die donasie nie regstreeks of onregstreeks maatskappyfondse of ander hulpbronne
behels nie. Niemand moet regstreekse of onregstreekse druk van enige aard uitoefen op werknemers
om geld of inspanning tot ’n politieke party by te dra of ’n politieke kandidaat te ondersteun nie.
As die maatskappy se posisie oor beleidsake aan regeringswerknemers en -amptenare gekommunikeer
word, kan dit die werknemer en die maatskappy aan toepaslike voorstanderwette blootstel. Baie
plaaslike, provinsiale en nasionale regerings vereis registrasie van politieke voorstanders of
“steunwerwers”, met beduidende strawwe vir nienakoming. Die omskrywing van politieke
voorstander verskil van plek tot plek maar kan bykans enige interaksie met regeringsamptenare vir
sakedoeleindes insluit. Voordat sake met regeringsamptenare gedoen word, moet werknemers
Regsdienste of Regeringsake raadpleeg om vas te stel of die werknemers geregistreer moet wees.
Werknemers moet ook Regeringsake en Regsdienste kontak as daar ’n behoefte bestaan om politieke
voorstanders te gebruik.
Voordat individue toegelaat word om maatskappyplekke vir politieke toesprake of ander politieke
doeleindes te gebruik, moet Regeringsake se goedkeuring gevra word. Die gebruik van
maatskappyplekke vir sulke doeleindes kan as ’n politieke bydrae beskou word.
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Maatskappybates
Behoorlike beskerming en gebruik van maatskappyhulpbronne is ’n fundamentele
verantwoordelikheid van elke werknemer. Hoewel beperkte persoonlike gebruik van sekere
hulpbronne soms toelaatbaar is, moet ons hierdie voorreg nooit as vanselfsprekend beskou of
aanneem dat ons ’n reg op privaatheid het wanneer hierdie hulpbronne gebruik word nie.
Maatskappybates sluit in fisiese eiendom, inligting, data, rekords en intellektuele eiendom soos
handelsname, uitvindings en kopieregte.
Werknemers moet die volgende verantwoordelikhede nakom:


Verkryging van bates: Lê goeie oordeel aan die dag wanneer bates vir maatskappygebruik
verkry word. Verkry slegs bates wat die maatskappy toegelaat word om te hê. Laastens,
maak seker dat DuPont ’n billike prys kry wanneer bates soos voorraad en grondstowwe
gekoop word.



Gebruik en hantering van bates: Wees versigtig wanneer maatskappybates gebruik word
om te verseker dat hierdie belangrike hulpbronne nie hulle waarde as gevolg van verkeerde
gebruik verloor nie.



Beveiliging van bates: Beskerm maatskappybates teen ander se verkeerde gebruik of
diefstal. Maatskappy-eiendom en -inligting moet op veilige plekke bewaar word om
ongemagtigde toegang te voorkom.



Deel van bates: Maatskappybates moet slegs met ander buite die maatskappy gedeel word
wanneer dit gemagtig is en wanneer die bate se waarde nie gekompromitteer sal word of
enige wette of regulasies oortree sal word wanneer dit gedoen word nie.



Volg prosedures: Kom terreinsekuriteitsprogramme na om fisiese eiendom en ander bates
teen ongemagtigde gebruik of verwydering asook teen verlies deur kriminele dade of
misbruik van ’n vertrouensposisie te beskerm.



Wegdoening van bates: Maatskappybates moet slegs weggedoen word met behoorlike
magtiging, ooreenkomstig maatskappyprosedures, op ’n gepaste wyse en wanneer dit nie
onwettig is nie.



Verkeerde gebruik van bates: Help om maatskappybates teen verkeerde gebruik te
beskerm deur toepaslike beleid te volg en kommer oor die verkeerde gebruik van
maatskappybates te opper.

Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Rekenaars en kommunikasiestelsels
Maatskappybates sluit in, maar is nie beperk nie tot, rekenaars en verwante toerusting en netwerke
(met inbegrip van Internet-toegang), sagteware, telefoon- en stemposstelsels en persoonlike digitale
toestelle. Werknemers moet hierdie hulpbronne beveilig en die belangrike maatskappydata wat op
hierdie stelsels gestoor word, beskerm. Daarbenewens moet werknemers, vanweë die sensitiewe
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inligting wat rekenaars kan bevat, maatskappybeleid en –prosedures met betrekking tot die
enkriptering van rekenaars volg en hulle teen diefstal beskerm.
Korporatiewe standaarde vir die sekuriteit van elektroniese inligting is beskikbaar deur lynbestuur of
DuPont se inligtingsekuriteitsorganisasie (DISO).
Nie-openbare inligting
Dit is van die allergrootste belang dat alle werknemers maatskappy-inligting wat nie openbaar gemaak
is nie, beskerm. Nie-openbare inligting met ekonomiese waarde vir die maatskappy is
”handelsgeheim”-inligting. Voorbeelde van handelsgeheiminligting van die maatskappy sluit die
volgende in as dit nie openbaar gemaak is nie: besigheidsplanne, prys- en koste-inligting, navorsingen ontwikkelingsplanne en -strategieë, navorsingsdata en uitvindings, produkformules en bestanddele,
proses- en ontwerpinligting. “Binne-inligting”, wat hierbo bespreek is, is nog ’n voorbeeld van nieopenbare, vertroulike inligting wat nie sonder spesifieke magtiging met ander gedeel mag word nie.
Werknemers moet bewus wees van handelsgeheime en moet stappe doen om daardie handelsgeheime
doeltreffend te beskerm deur DuPont se handelsgeheimbeleid na te kom. Verder moet alle werknemers
die maatskappy se nie-openbare inligting teen onbehoorlike toegang, gebruik of openbaarmaking
beskerm deur DuPont se DISO-beleid te volg.
Handelsgeheime en ander vertroulike inligting mag slegs ingevolge ’n skriftelike ooreenkoms, soos ’n
vertroulike openbaarmakingsooreenkoms, wat van krag is en op die openbaarmaking van toepassing
is, aan ander bekend gemaak word. Wanneer dit aan ’n ander party bekend gemaak word, moet
vertroulike inligting en eksemplare “Vertroulik” gemerk word. Verder moet die openbaarmaking
beperk word tot inligting wat vir die sakedoel nodig is. Regsdienste moet vertroulikheidsooreenkomste
wat ander aan DuPont verskaf, nagaan voordat ’n werknemer hierdie ooreenkoms teken of die
betrokke inligting ontvang.
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Klassifikasie van DuPont-inligting
DuPont-inligting word soos volg geklassifiseer:


Spesiale beheer Die hoogste sensitiwiteit. In die verkeerde hande kan hierdie inligting
onherstelbare skade vir DuPont, sy beeld of sy finansiële stabiliteit meebring. Voorbeelde
sluit in verdiensteverslae, geselekteerde navorsingen inligtingsverwerking, korporatiewe
strategieë en taktiek, onaangekondigde verkrygings of afstoting planne.



Vertroulik Hoë sensitiwiteit inligting mag slegs gedeel word met diegene wat moet weet.
Voorbeelde sluit in vertroulike finansiële of tegniese inligting, besigheidsoogmerke,
beplande bemarking, personeelsake en arbeidskontrakte.



Slegs vir interne gebruik Nie-openbare DuPont-inligting, bedoel om intern gehou te word
in DuPont. Voorbeelde sluit in maatskappy telefoonlyste, ingenieurstandaarde, tegniese
inligting deur verkoopsverteenwoordigers gebruik wat nie vir klante bedoel is nie,
algemene besigheidskommunikasie en korrespondensie.



Openbaar. Spesifiek geskep vir klante, aandeelhouers en die media of vir ander openbare
verspreiding. Voorbeelde sluit in DuPont se jaarverslag, materiaalveiligheidsdatablaaie
(“MSDS”), persverklarings en produkadvertensies.

Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Uitvindings
’n “Uitvinding” is ’n nuwe en nuttige werk, soos ’n samestelling, proses, metode of toestel. Soos
handelsgeheime, kan uitvindings ’n mededingende voordeel vir DuPont inhou. Werknemers moet die
maatskappy se uitvindings doeltreffend beveilig.
Beskerming van maatskappy-uitvindings kan die indien van patentaansoeke insluit, afhangende van
die mededingende omgewing wat die maatskappy met betrekking tot die uitvinding in die gesig staar.
Byvoorbeeld, as dit onwaarskynlik is dat ’n afdwingbare patent verkry sal word, kan die maatskappy
die uitvinding as ’n handelsgeheim hou in plaas daarvan om dit in ’n patentaansoek openbaar te maak.
In ander situasies, waar die verkryging van ’n patent waarskynlik nie ’n beduidende voordeel inhou
nie, kan die maatskappy kies om ’n beskrywing van die uitvinding te publiseer om patentering deur
ander te voorkom in plaas daarvan om ’n patentaansoek in te dien.
Werknemers moet die maatskappy help om te voorkom dat daar inbreuk op ander se geldige patente
gemaak word. Voordat ’n nuwe produk vrygestel of ’n nuwe bedryfsproses onderneem word, moet die
verantwoordelike sake-eenheid of funksie Regsdienste raadpleeg oor hoe om ’n gepaste
patentondersoek te doen.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
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Handelsname, handelsmerke en kopieregte
DuPont beskerm die intellektuele eiendom deur handelsmerke, patente of kopieregte. Byvoorbeeld, die
DuPont-handelsnaam en die DuPont Oval logo is van die maatskappy se belangrikste bates en
werknemers moet toesien dat dit sy waarde behou. Om die maatskappy se handelsname, handelsmerke
en kopieregte te beveilig, moet werknemers –


met DuPont se Handelsnaamidentiteitstelsel vertroud raak en dit behoorlik gebruik;



bewus wees van potensiële misbruik van DuPont-handelsname deur medewerkers, klante,
verskaffers, mededingers en op die Internet;



enige misbruik van of inbreuk op ’n handelsnaam aan lynbestuur, Korporatiewe Bemarking
(deur die Korporatiewe Handelsnaambeskermingsentrum) of DuPont se Wettige
Handelsmerkgroep identifiseer.

Werknemers moet ook ander se handelsmerke en kopieregte respekteer en behoorlik gebruik, ook
wanneer materiaal gekopieer en versprei word en rekenaarsagteware gebruik word.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Rekords en verslagdoening
Alle inligting wat die maatskappy produseer word as ’n rekord beskou, ongeag hoe die inligting in
stand gehou word. Voorbeelde van rekords sluit in finansiële, rekeningkundige, tegniese en
verkoopsverslae; produksie-inligting; navorsing- en ontwikkelingsrekords; personeellêers; veiligheid-,
gesondheid- en omgewingsinligting (“SHE”); kontrakte; bemarkingsinligting; en besigheidsplanne.
Werknemers moet seker maak dat alle maatskappyrekenings en -rekords –


akkuraat is en die tersaaklike feite of die ware aard van die saketransaksie, bate, las of
ekwiteit duidelik beskryf en identifiseer;



gedokumenteer word om inskrywings in die rekeningeboek behoorlik en betyds te
klassifiseer en op te teken ter nakoming van die rekeningkundige beginsels wat die
maatskappy aangeneem het.

Rekords wat met rekeningkundige transaksies en finansiële verslagdoening verband hou, moet aan die
maatskappy se rekeningkundige beleid en algemeen aanvaarde rekeningkunde beginsels en standaarde
voldoen. Werknemers moet aan DuPont se korporatiewe rekordsinligtingsbestuursbeleid (“CRIM”)
voldoen (en seker maak dat ons kontrakteurs en konsultante wat DuPont-rekords bestuur daaraan
voldoen) wanneer DuPont-rekords geskep, in stand gehou of weggedoen word. Werknemers moet
nooit opsetlik rekordinskrywings maak wat vals, verwronge, misleidend, verkeerd aangedui,
doelbewus onvolledig of onderdruk is nie. Onbehoorlike boekhouding en dokumentering en
bedrieglike finansiële verslagdoening sal waarskynlik maatskappybeleid en regs- en regulerende
rekeningkundige standaarde skend. Sulke handelinge kan die maatskappy sowel as die
verantwoordelike werknemer aan siviele en strafregtelike strawwe blootstel.
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Baie klasse rekords is onderworpe aan wette en regulasies soos beroepsgesondheid- en
veiligheidsvereistes en rekeningkundige standaarde. DuPont se rekordskontroleskedule, wat in die
CRIM-beleid vervat is, kodifiseer hierdie regulerende vereistes vir die bestuur van die maatskappy se
rekords. Daarbenewens maak die skedule voorsiening vir beheervereistes vir niegereguleerde rekords.
Werknemers moet die rekordbeheervereistes in die skedule nakom tensy die vereistes strydig met
plaaslike wette of kontrakte is. In so ’n geval moet werknemers Regsdienste en Finansies raadpleeg.
Die maatskappy se interne beheerstandaarde en -prosedures verseker dat bates beskerm en behoorlik
gebruik word en dat finansiële rekords en verslae akkuraat en betroubaar is. Werknemers deel die
verantwoordelikheid vir die handhawing en nakoming van die vereiste interne beheermaatreëls.
Onbehoorlike rekordhouding
Voorbeelde van onbehoorlike rekords sluit in die opsetlike –


verkeerde klassifisering van bedrae tussen koste of kapitaal;



vervroeging of uitstel van koste of inkomste wat nie aan algemeen aanvaarde
rekeningkundige beginsels voldoen nie;



verkeerde klassifisering van voorraad wat nie verkoopbaar is nie as aanvaarbare
klaarproduk;



vervalsing van reis- en uitgaweverslae.

Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Verslagdoening oor uitgawes en terugbetalings
Werknemers se reis- en onthaaluitgawes moet met sakebehoeftes ooreenstem en maatskappybeleid en
-prosedures volg. Dit is die maatskappy se bedoeling dat ’n werknemer nie finansieel moet baat of
verloor omdat daar vir maatskappysake gereis of onthaal word nie. Daar word van werknemers verwag
om die maatskappy se geld net so versigtig te bestee as wat hulle hulle eie geld bestee.
Werknemers wat verslae oor reis- en onthaaluitgawes indien of goedkeur is daarvoor verantwoordelik
om toe te sien dat –


uitgawes behoorlik en redelik is;



uitgaweverslae stiptelik ingedien word;



kwitansies en verduidelikings gerapporteerde uitgawes behoorlik staaf.

Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
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Wanneer die maatskappy verlaat word
Werknemers wat die maatskappy verlaat moet –


stiptelik alle maatskappybates terugbesorg, met inbegrip van fisiese materiaal en DuPontinligtingsbates soos rekenaars, selfone, visitekaartjies, toegangskaarte, sleutels,
besigheidskaartjies en elektroniese bergingsmedia;



nie afskrifte van DuPont-inligting maak of neem wanneer hulle DuPont verlaat nie;



nie DuPont se nie-openbare inligting aan ander bekendmaak nie, selfs nadat hulle die
maatskappy verlaat het.

Versuim om hierdie verpligting na te kom kan tot swaar siviele en strafregtelike strawwe lei.
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Verseker volhoubare praktyke vir die samelewing
Ons by DuPont wil help om ’n beter wêreld vir mense oral te skep. Ons kernwaarde
Omgewingsrentmeesterskap is ’n belangrike voorbeeld van die maatskappy se verbintenis. Ons werk
om die omgewing te beskerm en ’n goeie rentmeester van ons werksaamhede, produkte en dienste te
wees. Ons ding wettig mee en ons onderskryf menseregtestandaarde. Op stuk van sake moet ons
pogings gesien word volgens die resultate wat ons bereik en die lewens wat ons positief aanraak.

In hierdie afdeling
Mededingingspraktyke
Mededingingsinligting
Regeringsverhoudings, regeringsbesigheid en reis van nie-VS-regeringsamptenare
Omgewingsbeskerming en volhoubaarheid
Produkrentmeesterskap
Menseregte
Kontak met buitepartye
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Mededingingspraktyke
DuPont ding aggressief in die markplek mee om ons klante se behoeftes die beste te dien en
aandeelhouerswaarde te verhoog. Ons moet egter altyd onthou dat die maatskappy in die meeste
lande waar ons sake doen aan mededingingswette onderworpe is. Hierdie wette is ingewikkeld en
kan van land tot land verskil. Oor die algemeen verbied feitlik alle mededingingswette in lande waar
DuPont sake doen ooreenkomste of handelinge wat handel onredelik aan bande lê of mededinging
inkort.
Oortredings van mededingingswette sluit in ooreenkomste tussen mededingers om –


pryse vas te stel of te beheer of ander verkoopsbepalings en -voorwaardes te stel
(byvoorbeeld kredietterme);



bepaalde verskaffers of klante te boikot;



klante, produkte, gebiede of markte toe te wys;



die produksie of verkoop van produkte te beperk.

Hierdie en ander oortredings van mededingingswette kan swaar strawwe vir die maatskappy en die
betrokke individue meebring. Werknemers moet die toepaslike reëls verstaan, veral as hulle werk
interaksie met mededingers, verskaffers, klante of verspreiders, die insamel van mededingingsinligting
of deelname aan handelsverenigings behels. Werknemers moet altyd besondere sorg aan die dag lê om
te verseker dat ander nie hulle aktiwiteite of besprekings met ander maatskappye se verteenwoordigers
verkeerdelik vertolk as oortredings van mededingswette nie. Daarbenewens word daar van
werknemers verwag om Regsdienste te raadpleeg voordat hulle aan die volgende aktiwiteite deelneem:
(1) ontwikkeling van pryskommunikasie, (2) handelsverenigingvergaderings of soortgelyke situasies
waarby mededingers betrokke is of (3) enige interaksie met mededingers.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Werknemers in verkope en bemarking of diegene wie se werk interaksie met mededingers of deelname
aan handelsverenigings of handelskoue behels, moet hierdie beleide periodiek nagaan.
Mededingingsinligting
Mededingingsinligting is belangrik vir die maatskappy se besigheidsukses, en ons het talle wetlike
en etiese maniere om data met betrekking tot mededingers in te samel.
Daar is swaar geregtelike strawwe vir werknemers wat ander se handelsgeheime wederregtelik toeeien. Werknemers kan help om aansienlike siviele en strafregtelike strawwe wat hulle en die
maatskappy opgelê word, te vermy deur maatskappyriglyne te volg. Byvoorbeeld, wanneer
mededingingsinligting ingesamel word, moet werknemers aan hierdie vereistes voldoen:


Moenie jouself of die rede waarom inligting versoek word, wanvoorstel nie.
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Moenie inligting by ’n mededinger of ander besigheid steel nie.



Moenie ’n agent of ander persoon toelaat om mededingingsinligting vir die maatskappy te
verkry op ’n wyse wat jy nie persoonlik sou doen nie.



Praat met Regsdienste as jy onseker is oor hoe om mededingingsinligting verantwoordelik
in te samel.

Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.

Regeringsverhoudings, regeringsbesigheid en reis van nie-VS- regeringsamptenare
Om met regeringsorganisasies, -amptenare en ondernemings in staatsbesit saam te werk, hou unieke
uitdagings in. Byvoorbeeld, elke land se regering het sy eie reëls vir besigheidsinteraksie. Of ons as
klante of reguleerders, direk of indirek, met regeringsamptenare saamwerk, ons moet seker maak
dat ons aktiwiteite en interaksie die maatskappy se verbintenis tot etiese gedrag demonstreer.

Algehele verhoudings met regeringsamptenare
Wanneer sake met ’n land se regering gedoen word, moet werknemers die reëls waarvolgens daar
gewerk word, verstaan. Sommige regerings plaas streng beperkings op geskenke of maaltye wat hulle
amptenare mag aanvaar en het swaar strawwe vir maatskappye wat nie hieraan voldoen nie. Selfs klein
geskenkies of goedkoop maaltye vir regeringsamptenare kan onbehoorlik of onwettig wees en kan
maklik as omkopery of agterafbetaling gesien word, selfs al is dit nie bedoel om ’n bepaalde handeling
te beïnvloed nie. Daar kan wettige uitsonderings bestaan, maar werknemers moet eers enige voorsiene
betalings aan regeringsamptenare met Regsdienste nagaan.
Regeringsbesigheid
Wanneer ons produkte of dienste, hetsy direk of indirek, aan 'n regering verskaf, kan die regering
vereis dat die maatskappy onder unieke regs- en regulatoriese vereistes funksioneer soos uiteengesit
vir regering verskaffers. Om besigheid met regeringsagentskappe te doen is nie altyd dieselfde as om
besigheid met maatskappye te doen nie. Sommige praktyke wat vir privaat maatskappye aanvaarbaar
is, kan probleme met ’n regeringsagentskap veroorsaak.
’n Regering se spesiale reëls kan oor baie terreine van besigheidsgedrag strek, soos invordering- en
opsporingskoste vir produkte en dienste, beskerming van vertroulike inligting, die aanbied en aanvaar
van geskenke of onthale en die huur van voormalige regeringswerknemers. Daarbenewens vereis
regerings dikwels dat die kontrakteur sertifiseer dat verskillende kontrakvereistes nagekom is.
Wette met betrekking tot regeringsake is dikwels ingewikkeld en swaar siviele en strafregtelike
strawwe vir oortredings kan die maatskappy sowel as die verantwoordelike werknemers opgelê word.
Indien werknemers onseker is hoe om met regeringsamptenare saam te werk, moet hulle Regeringsake
of Regsdienste kontak.
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Reis van nie-VS-regeringsamptenare
Dit kan om sakeredes nuttig wees vir nie-VS-regeringsamptenare om DuPont-fasiliteite te besoek om
DuPont te help om sy produkte te bevorder en te demonstreer. In hierdie situasies is dit toelaatbaar vir
DuPont om redelike en beperkte uitgawes aan maaltye, reis en akkommodasie van ’n nie-VSregeringsamptenaar se besoek te dek, mits sodanige uitgawes – a) wettig ingevolge plaaslike wette en
regulasies is, b) regstreeks aan die reisagentskap, hotel of restaurant deur DuPont betaal word, c)
regstreeks verband hou met die tyd en plek van die terreinbesoek en d) ten volle ooreenkomstig
DuPont se geskenk- en onthaalbeleid se magtiging-, opteken- en beperkingsvereistes is. Betaal vir die
reis van 'n regeringsamptenaar is anders verbode.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Sien ook dekking van Omkoopgeld en agterafbetalings.

Omgewingsbeskerming en volhoubaarheid
DuPont se missie is volhoubare groei – die skepping van aandeelhouer- en samelewingswaarde
terwyl ons ons omgewingsvoetafdruk verminder langs die waardekettings waar ons werksaam is.
Die DuPont-verbintenis fokus ook op ons belofte om sake met respek en omgee vir die omgewing te
doen.
Nakoming van die DuPont-verbintenis en toepaslike omgewingswette is die verantwoordelikheid van
elke werknemer. Bestuur in elke besigheid is verantwoordelik vir die onderrig, opleiding en
motivering van werknemers om ons Verbintenis en alle toepaslike wette te verstaan en na te kom. Elke
werknemer het ook die verantwoordelik om DuPont se veiligheid-, gesondheid- en omgewingsbeleid
(“SHE”), standaarde en riglyne na te kom.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Produkrentmeesterskap
By DuPont fokus rentmeesterskap op die verstaan van ons produkte ten einde ons talle
belanghebbers te beskerm, samelewingsverwagtings en -vereistes te antisipeer en daarop te reageer
en hulpbron- en energieverbruik te minimaliseer. By DuPont is ons daartoe verbind om goeie
rentmeesters van ons produkte en dienste te wees.
Werknemers moet die maatskappy se produkrentmeesterskapprogram en hulle rol in die program
verstaan sodat ons –


die gehalte en doeltreffendheid van ons produkte kan monitor;
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gemeenskaps-, klant-, bedryfs- en regulerende verwagtings en vereistes kan antisipeer en
daarop kan reageer;



hulpbron- en energieverbruik vir ons klante, onsself en die samelewing kan minimaliseer;



produkte met ’n mededingende voordeel kan aanbied.

Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Deurlopende verbintenis tot produkrentmeesterskap
Om die maatskappy se verbintenis tot produkrentmeesterskap te demonstreer, het DuPont beginsels
en raamwerke oor bio-etiek, biodiversiteit, biokonstante materiaal en nanotegnologie ontwikkel. Vir
inligting oor hierdie onderwerpe, sien Hulpbronne.

Menseregte
DuPont wil menseregte beskerm en bevorder oral waar ons werksaam is. Verder wil ons met
maatskappye saamwerk wat ook hierdie beginsels nastreef.
Werknemers moet die maatskappy se sake op ’n etiese en verantwoordelike manier doen wat die
beskerming van menseregte onderskryf en respekteer. Werknemers moet werk om maatskappye wat
daarna streef om hulle sake op ’n soortgelyke wyse te doen, te identifiseer en met hulle sake te doen.
DuPont se menseregtebeleid en beginsels oor kinder- en dwangarbeid is gebaseer op ons kernwaardes
Veiligheid en Gesondheid, Omgewingsrentmeesterskap, Hoogste Etiese Gedrag en Respek vir Mense.
Hierdie beleide is in ooreenstemming met en steun ons Gedragskode, die DuPont-verbintenis –
Veiligheid, Gesondheid en Omgewing, ons produkrentmeesterskapprogramme, ons regulerende
voldoeningsprogram en ons onderskrywing van die tien beginsels van die VN se Wêreldverdrag.
Nakoming van hierdie beleide en toepaslike wette is elke werknemer se verantwoordelikheid. Elke
besigheid se bestuur is verantwoordelik vir die onderrig, opleiding en motivering van werknemers om
hierdie beleid en alle toepaslike wette te verstaan en na te kom.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Kontak met buitepartye
DuPont wil verseker dat die maatskappy ’n akkurate en volledige beskrywing van sake-aktiwiteite
voorhou.
Slegs goedgekeurde individue moet namens die maatskappy met joernaliste, navorsingsontleders,
regeringsamptenare of wetstoepassingsbeamptes of ander buitepartye praat. Tensy ’n werknemer
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vooraf goedkeuring het om sake met hierdie buitepartye te bespreek, moet die werknemer enige navrae
van hierdie individue soos volg verwys:

Buiteparty

Verwys na

 Regerings- of regulerende amptenare

Regsdienste of Regeringsake

 Media of joernaliste

Openbare Sake

 Finansiële navorsingsontleders

Beleggersbetrekkinge



Regsdienste

Wetstoepassing of buiteprokureurs

Werknemers moet ook nie nie-openbare inligting aan nie-maatskappy-individue sonder ’n gemagtigde
besigheidsbehoefte gee nie, veral wanneer ander hierdie inligting wyd kan versprei nie. Sekere wette
beperk hoe die maatskappy inligting openbaar kan maak.
Sien Mededingingspraktyke met betrekking tot kontakte met mededingers.
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Bewaring van ’n kultuur van volhoubaarheid vir ons werknemers
Die gehalte van ons werkplek beïnvloed die maatskappy se sukses want die werksomgewing raak elke
werknemer se gevoel van prestasie en motivering om die maatskappy te help slaag. Dit is waarom die
DuPont-kernwaarde Respek vir Mense vir ons so belangrik is – respek vir ander help ons om ’n
positiewe en opbouende werkplek te handhaaf. Deur respek vir ons kollegas te toon, demonstreer ons
dat ons hulle idees op prys stel en hulle unieke bydraes tot die maatskappy waardeer.

In hierdie afdeling
Respek vir mense
Gelyke geleentheid en niediskriminasie
Nieteistering
Privaatheid en persoonlike inligting
Veiligheid en gesondheid
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Respek vir mense
DuPont kan sy Doel slegs verwesenlik met die volle verbintenis en saamwerkende gees van ons
diverse werkmag. Sukses vir alle belanghebbers kan slegs bereik word deur respek vir mekaar te hê,
elkeen van ons kollegas se bydraes te waardeer en elke persoon regverdig te behandel.

Gelyke geleentheid en niediskriminasie
DuPont diskrimineer nie teen enige werknemer of aansoeker om werk op grond van ouderdom, ras,
geloof, kleur, geslag, gestremdheid, nasionale of etniese oorsprong, afkoms, huwelikstaat, familie
status, seksuele oriëntasie, geslagtelike identiteit of uitdrukking of veteraanstatus ten opsigte van enige
bepalings of voorwaardes van indiensneming nie, insluitend aanstelling, bevordering, posverlaging,
oorplasing, werwing, diensbeëindiging, salaris of ander vorme van vergoeding en selektering vir
opleiding.
Streke en lande mag bykomended gronde hê vir nie-diskriminasie. Die maatskappy voldoen aan alle
toepaslike wetgewing.
Nieteistering
Die maatskappy duld nie teistering van enige aard nie. Teistering kan op onredelike wyse inmeng met
’n individu se werkverrigting of ’n intimiderende of aanstootlike werksomgewing skep. Teistering kan
beledigings of neerhalende aanmerkings, aanbiedinge van werksvoordele in ruil vir seksuele gunste en
ander vorme van aanstootlike gedrag insluit. Teistering kan gedrag insluit wat teen of deur ’n DuPontwerknemer of ’n werknemer van die maatskappy se klante of verskaffers of ander sakegenote gerig is.
Onvanpaste gebruik van maatskappyrekenaars of kommunikasiestelsels sluit in betrokkenheid by
seksuele, rasse- of ander soorte teistering en diskriminasie, en toegang tot seksueel-ingestelde en ander
onvanpaste materiaal. Onvanpaste gebruik van die maatskappy se elektroniese
kommunikasiehulpbronne, ongeag die medium, kom neer op ernstige wangedrag, en oortreders sal
gedissiplineer word.
Werknemers wat van enige vermeende diskriminasie of teistering bewus is, moet die aangeleentheid
by Menslike Hulpbronne rapporteer.
Privaatheid en persoonlike inligting
DuPont erken dat elke individu gewaardeer word en daarop geregtig is dat sy privaatheid
gerespekteer word. Die maatskappy wil huidige en voormalige werknemers se privaatheid en die
sekuriteit van inligting wat hulle persoonlik kan identifiseer wat die maatskappy insamel, op redelike
wyse handhaaf.
DuPont stel werknemers in kennis van die persoonlike inligting wat die maatskappy insamel en hoe
hierdie inligting gebruik of gedeel kan word vir aktiwiteite soos voordele-administrasie, vergoeding en
rekenaarstelseltoegang en -sekuriteit. Daar word van werknemers verwag om maatskappybeleid en –
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prosedures na te kom om hierdie inligting wat hulle persoonlik kan identifiseer te beveilig, soos in
DuPont se globale inligtingprivaatheidsbeleid beskryf. Plaaslike bestuur moet besigheidsprosedures
vestig en handhaaf wat met hierdie beleid en toepaslike plaaslike wette ooreenstem.
Bykomende inligting kan gevind word onder PRIVACY CENTRAL op die DuPont-intranet.

Persoonlike gebruik van maatskappybates
Onthou dat fasiliteite, toerusting en dienste, soos kantore, telefone en rekenaartoerusting, vir
maatskappysake bedoel is. Dit sluit e-pos, stempos en Internet- en intranettoegang in. Werknemers
moet nie privaatheid verwag wanneer hulle hierdie fasiliteite en toerusting gebruik nie. Om die
veiligheid en reputasie van die maatskappy en sy werknemers te beskerm, kriminele aktiwiteit te
voorkom en die sekuriteit van DuPont-inligting te beskerm, hou die maatskappy hom die reg voor
om die werkplek en maatskappykommunikasies te monitor en maatskappy-eiendom te deursoek,
onderworpe aan toepaslike wette. Enige van hierdie kommunikasies, inligting of materiaal kan ook
verskaf word om met wettige owerhede saam te werk of as deel van ’n hof- of geregtelike bevel.

Veiligheid en gesondheid
DuPont glo dat alle beserings, beroepsiektes en veiligheid- en omgewingsvoorvalle voorkombaar is.
Die maatskappy se mikpunt vir hierdie voorvalle is zero. Ons bevorder ook werknemers se
veiligheid weg van die werk af.
Nakoming van die DuPont-verbintenis en toepaslike veiligheid- en gesondheidswette is elke
werknemer se verantwoordelikheid. Bestuur in elke besigheid is verantwoordelik vir die onderrig,
opleiding en motivering van werknemers om die DuPont-verbintenis en alle toepaslike veiligheid- en
gesondheidswette te verstaan en na te kom. Elke werknemer het ook die verantwoordelikheid om
DuPont se veiligheid-, gesondheid- en omgewingsbeleid (“SHE”), standaarde en riglyne na te kom.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
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Stawende inligting – Neem van beter besluite
Wanneer daar voor ’n moeilike situasie te staan gekom word waarvoor ’n gepaste antwoord dalk nie
duidelik lyk nie, kan die volgende vrae help om die kwessie te beoordeel. Voordat opgetree word,
gaan die situasie met jou toesighouer na om seker te maak dat hy of sy met jou voorgenome oplossing
saamstem.
Wat is die potensiële etiese kwessie waarvoor
ek te staan kom?

Bestaan die potensiaal dat ek die
volgende kan oortree:
• ’n Wet of regulasie?
• Die DuPont-kernwaardes?
• Die DuPont-gedragskode?
• ’n DuPont-reël, beleid of prosedure?
• ’n Etiese standaard van my beroep?
• My persoonlike sin van etiese gedrag?

Wat is my spesifieke verantwoordelikhede in
hierdie situasie?

• Wat is my etiese verantwoordelikhede as
’n DuPont-werknemer?
• Wat is die etiese verantwoordelikhede
van my werk?
• Het ek etiese verantwoordelikhede as
deel van ’n beroeps- of ambaggroep?

Wie word moontlik deur hierdie kwessie
geraak?

•
•
•
•
•
•

Watter hulpbronne kan my help om hierdie
kwessie op te los?

• Tersaaklike wette en regulasies (kontak
Regsdienste vir hulp)
• Die DuPont-kernwaardes?
• Die DuPont-gedragskode?
• DuPont-beleid en –prosedures?
• Beroep-, ambag- of bedryfstandaarde?
• HULPBRONNE (sien DuPont-intranet)

Watter moontlike werkwyse moet ek oorweeg?

As dit onduidelik is hoe ’n kollega se vorige of
voorgenome optrede aan die Gedragskode voldoen,
vra:
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Klante?
Aandeelhouers?
Verskaffers?
Kollegas?
Plaaslike gemeenskappe?
My familie en ekself?

• Wat sal my familie van my optrede
dink?
• Hoe sal my optrede lyk as die feite op
die voorblad van ’n koerant sou
verskyn?
• Hoe wil ander moontlik behandel word?
• Hoe sal ek my optrede aan ’n kollega
verduidelik?
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“Kan jy my help om die rede vir jou optrede te verstaan?” As ons nie aktief bespreek hoe ons keuses
maak nie, kan ons nie by mekaar leer en ’n kollektiewe begrip skep van hoe die maatskappy sake doen
nie.
Kry hulp en opper kwellings
Die maatskappy voorsien hulpbronne om alle werknemers te help wat voor etiese en
voldoeningskwessies te staan kom wat moeilik is om op te los.
’n Werknemer se bestuurder of toesighouer is die eerste en beste hulpbron, aangesien hierdie
persoon met die werknemer se pligte vertroud is. As die bestuurder of toesighouer nie beskikbaar is
nie of as die werknemer nie gemaklik voel om die aangeleentheid met sy of haar bestuurder te
bespreek nie, is die volgende hulpbronne ook beskikbaar:


Die werknemer se besigheids-, funksie- of terreinleierskap.



Die werknemer se Korporatiewe Voldoeningsbeampte.



Regsdienste of Finansies.



Menslike Hulpbronne, veral met betrekking tot werkplekkwessies en -beleid, soos
niediskriminasie, nieteistering en werknemerprivaatheid.



Die DuPont Ethics & Compliance Hotline is 'n veeltalige diens vir werknemers, en niewerknemers, om bekommernisse aan te meld. Daar is geen koste vir die oproep nie. Sien
hulpbronne op die DuPont intranet of "Ethics Hotline" op die DuPont webblad by
www.dupont.com.

Die maatskappy hanteer alle etiese kwellings wat gerapporteer word, wat kontakte na die Blitslyn of
deur die Internet insluit, as vertroulik. Bestuur deel inligting slegs met werknemers wat die kwessie of
kwelling moet hanteer. (In sommige gevalle word daar van die maatskappy vereis om die inligting met
regsowerhede te deel.)
Alternatiewelik kan werknemers ook vra om naamloos te bly, en die maatskappy sal probeer om die
werknemer se naamloosheid te beskerm as dit moontlik en wettig is.
Hantering van moontlike wangedrag
Korrektiewe optrede en ondersoeke
Om stiptelike, konsekwente toepassing van hierdie Gedragskode te verseker, sal die maatskappy
gerapporteerde gevalle van wangedrag, soos oortredings van die wet, regulasies of maatskappybeleid
en -prosedures, ondersoek. Waar wangedrag geïdentifiseer word, sal die verantwoordelike individue
verantwoordbaar gehou en gedissiplineer word, soos van toepassing, tot by diensbeëindiging en
moontlike siviele of strafregtelike aksie. Die maak van opsetlike vals beskuldigings van wandade word
as wangedrag beskou.
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Nievergelding
Ons moet ’n omgewing handhaaf waar kwellings en potensiële probleme na vore gebring word.
DuPont sal nie vergelding duld teen enigiemand wat in goeie trou ’n kwelling opper, vermeende
wangedrag rapporteer of inligting met betrekking tot ’n ondersoek na vermeende wangedrag verskaf
nie. Die maatskappy sal alle gevalle van moontlike vergelding ondersoek en werknemers dissiplineer
wat vergeldend opgetree het teen iemand wat moontlike wangedrag gerapporteer het.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
Maatskappy se Etiek- en Voldoeningsprogram
Etiek en voldoening is vir DuPont belangrike prioriteite.
Die Algemene Ouditeur en Hoofetiek- en Voldoeningsleier lei Etiek en Voldoening Sentraal, ’n span
wat met senior leiers regdeur DuPont saamwerk om te verseker dat die maatskappy hierdie prioriteite
bevorder. Uitmuntendheid in ons etiek- en voldoeningspogings skep ’n mededingende voordeel en
bevorder volhoubaarheid in ons werksaamhede.
Etiek & Voldoening Sentraal bestaan uit verskeie senior werknemers en regsadviseurs.
Voldoeningsbeamptes word regdeur die wêreld ontplooi en is gefokus op die nakomings-risiko areas.
Hulle is verantwoordbaar vir die visie en raamwerk van die etiek- en voldoeningsprogram en is
verantwoordelik om toe te sien dat elke besigheid ’n effektiewe program in geïdentifiseerde
risikogebiede bedryf en in stand hou.
Saam verhoog Etiek & Voldoening Sentraal en lynbestuur die belangrikheid van kernwaardes regdeur
die maatskappy deur ’n korporatiewe kultuur van die hoogste etiese standaarde, interne beheer en
voldoening aan wette te bevorder en te koester. Dit word bereik deur gekoördineerde kommunikasie,
opleiding, interne ondersoeke en risikobeoordeling. Hulle help werknemers om te verstaan hoe die
maatskappy etiese en voldoeningsaangeleenthede formeel bestuur, is verantwoordelik vir die
korporatiefwye opleidingsprogramme en verskaf inligting oor etiek en voldoeningsoorsig en
verantwoordbaarheid.
Bykomende inligting kan gevind word onder HULPBRONNE op die DuPont-intranet.
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