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Doelstelling

Dit handelsnakomingsbeleid weerspiegelt onze verplichting om te werken in
overeenstemming met de Modine Ethische en Zakelijke Gedragscode. Voorts wordt erkend
dat het niet voldoen aan dit beleid ernstige gevolgen kan hebben voor Modine, met
inbegrip van reputatie schade voor het bedrijf, monetaire sancties, en de schorsing /
intrekking van de import / export privileges, met als gevolg een mogelijke negatieve
impact op onze leveranciers en klanten. Daarom hechten we belang aan de implementatie,
het onderhoud en de continue verbetering van een robuuste wereldwijde
handelsnakomingsbeleid-programma die de naleving van dit beleid in Modine ’s
bedrijfsprocessen integreert.
II.

Van toepassing voor

Dit beleid geldt voor alle medewerkers van Modine en haar wereldwijde
dochterondernemingen.
III.

Beleid

A. Export nakomingsbeleid


Alle uitvoer moet accuraat worden aangegeven bij de aangewezen ambtenaren
van het uitvoerende land, indien van toepassing, volgens de wetten van het land
van uitvoer;



Verzendingsdocumentatie moet nauwkeurig items beschrijven die worden
verzonden en ook de export classificatie en de autorisatie, indien van toepassing;
en



Modine moet een geschikte machtiging hebben tot uitvoer of wederuitvoer van
artikelen of technologie onder toezicht van overheidsregelgeving id, met inbegrip
van de internationale wapenhandel verdragen (de ITAR) en de Export
Administration Regels ( de EAR) in de Verenigde Staten. Deze uitvoer of
wederuitvoer kan inhouden overdracht van technologie van bedrijven onderling en /
of naties onderling, naar buitenlandse personen - ook al zijn ze Modine
medewerkers.

B. Import nakomingsbeleid


Alle uitvoer moet accuraat worden aangegeven bij de aangewezen ambtenaren
van het invoerende land, indien van toepassing, volgens de wetten van het land van
invoer;
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Alle verzendingsdocumentatie dient nauwkeurig alle vereiste informatie te
beschrijven inclusief, naam van de importeur en adres, importeur nummer,
hoeveelheid, waarde, classificatie, de te kiezen voorkeurs verplichtingen, en het
land van herkomst van de geïmporteerde items; en



Modine moet een geschikte machtiging hebben tot invoer van artikelen of
technologie onder toezicht van overheidsregelgeving.

C. Sancties nakomingsbeleid


Modine mag niet deelnemen aan transacties waarbij de bestemming, eindgebruik of
de eindgebruiker is onderworpen aan een sanctie programma, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, deze programma’s opgesteld door de Amerikaanse 'Office of
Foreign Assets Control (a / k / a OFAC).

D. Import nakomingsbeleid

IV.



Elk verzoek dat wordt ontvangen door een medewerker van Modine om een
handels boycott van een land te ondersteunen, dienen gerapporteerd te worden
aan de Modine Business Ethics Committee (“Ethics Committee”), in
overeenstemming met de Rapportage en onderzoek beleid; en



De “Ethics Committee “ dient te beoordelen wanneer aan eventuele dergelijke
verzoeken gehoor gegeven wordt er anti-boycot regelgeving geschonden wordt of
anderszins Modine negatief kan beïnvloeden.



Modine neemt niet deel aan een handels-boycot zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de “Ethics Committee “.
Verantwoordelijkheid tot navolging

Alle medewerker zijn verantwoordelijk om de beginselen van dit beleid te volgen en met
collega’s continue de handelsnakomingsbeleid te monitoren. Het management dient als
rolmodel voor dit beleid en is verantwoordelijk voor het monitoren voor de mate van
naleving van dit beleid op het gebied van hun verantwoordelijkheid.
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