CODUL DE CONDUITĂ PENTRU FURNIZORI
La Cooper Standard, suntem mai mult decât ceea ce facem. Din sala de ședințe și până la sala de mese, valorile
noastre centrale
sunt esența companiei. Talente diverse, Integritate, Partener pentru comunitate, Cultura siguranței totale, Calitate
și Îmbunătățire continuă nu sunt doar simple cuvinte puse pe hârtie la Cooper Standard: acestea reprezintă modul în
care lucrăm zi de zi,
pretutindeni.
Cooper Standard așteaptă de la furnizorii săi să se angajeze în practici responsabile în privința lanțului de aprovizionare
și să respecte acest
Cod de conduită pentru furnizori (denumit „Codul”). Dispozițiile acestui Cod sunt o completare, și nu o înlocuire a
dispozițiilor oricărui acord juridic sau contract încheiat între un furnizor și Cooper Standard sau oricare dintre
subsidiarele și
entitățile sale afiliate. Așteptăm de la furnizorii noștri să aplice în lanțul lor de aprovizionare, inclusiv în relația cu
subcontractanții, agențiile de forță de muncă terță și orice
lucrători contractuali sau sezonieri aceleași standarde ca și cele din conținutul acestui Cod. Acest Cod nu creează
niciun drept sau beneficiu al terților beneficiari pentru furnizori, subcontractanți, angajații acestora sau orice altă parte.
Cooper Standard respectă legislația în operațiunile sale comerciale și se așteaptă ca furnizorii săi să procedeze la fel,
respectând întreaga legislație care se aplică afacerilor lor și în munca lor cu noi, subsidiarele și
unitățile noastre. În cazul unui conflict între ceea ce impune legislația și standardele acestui Cod, fiecare Furnizor
trebuie să
îndeplinească standardul mai ridicat.
INTEGRITATE
Ne așteptăm ca toți cei care lucrează pentru și fac
afaceri cu
Cooper Standard să acționeze cu integritate,
să ia deciziile și măsurile potrivite,
conform legislației și reglementărilor aplicabile în
țările și jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea.
Fiecare furnizor trebuie să poată demonstra
respectarea acestui Cod, la solicitarea Cooper
Standard,
și să ia măsuri pentru a corecta orice neconformitate.
Cooper Standard, subsidiarele și
entitățile sale afiliate își rezervă dreptul de a efectua
un audit al
respectării acestui Cod de către furnizori și de a
rezilia
orice acord sau înțelegere cu un furnizor care
nu poate sau nu va demonstra respectarea acestui
Cod.
Anticorupție și antimituire: Furnizorii se obligă să
respecte toate legile anticorupție și antimituire,
inclusiv Legea SUA privind practicile de corupție în
străinătate (U.S. Foreign Corrupt Practices Act),
precum și toate legile anticorupție locale care interzic
mituirea comercială și a autorităților. În mod specific,
li se interzice furnizorilor să ofere sau să accepte
orice mită, plată ilicită,
favoare sau ceva de valoare; să se implice în vreo
extorcare sau
delapidare; sau să folosească vreo influență
neadecvată în
relația cu funcționari guvernamentali sau în vreun
acord de afaceri

pentru a obține un avantaj neadecvat. În plus, li se
interzice Furnizorilor să furnizeze sau să ofere
cadouri angajaților Cooper Standard care ar putea
influența în mod necorespunzător deciziile de afaceri
ale Cooper Standard sau pentru a obține un avantaj
inechitabil.
Concurența echitabilă și prevederi antitrust:
Furnizorii își desfășoară activitatea în mod onest și
etic în întreg
lanțul de aprovizionare, în conformitate cu legislația
aplicabilă, inclusiv cu legile referitoare la practicile
anticoncurențiale
în afaceri.
Registre și evidențe: Furnizorii se obligă să țină
financiare, evidențe de afaceri și o
contabilitate exacte și transparente. Furnizorii au
obligația de a ține evidența contabilă a tuturor plăților
(inclusiv orice cadouri, mese, evenimente de
divertisment sau orice altceva de valoare) efectuate în
numele Cooper Standard sau din fonduri puse la
dispoziție de Cooper Standard. La cerere, furnizorii
trebuie să furnizeze o copie a acestor înregistrări
contabile către Cooper Standard.
Conflictele de interese: Angajații Cooper Standard
trebuie să acționeze în interesul Companiei. Prin
urmare, angajații nu trebuie să aibă interese
financiare și nici acorduri de angajare cu un furnizor
care ar putea sau ar părea a fi în contradicție cu
obligația angajatului de a acționa în interesul
companiei Cooper Standard. Dacă angajatul unui
furnizor are o relație de familie (soț sau soție, copil,
părinte, frate sau soră, bunic sau bunică, soacră sau
socru, cumnat sau cumnată, nepot sau nepoată,

partener de viață) cu un angajat al Cooper Standard
sau dacă furnizorul are orice altă relație cu un angajat
al Cooper Standard care ar putea reprezenta un
conflict de interese, furnizorul trebuie să înștiințeze
Cooper Standard despre această situație.
Netolerarea represaliilor: Furnizorii se obligă să
interzică orice represalii
împotriva angajaților care raportează o problemă de
conformitate sau de etică
care au aflat în decursul muncii realizate pentru
Cooper Standard sau care cooperează cu bunăcredință la
anchetarea unei plângeri.
Minereurile de conflict: Pentru a facilita evaluarea
conformității lanțului de aprovizionare din amonte,
Furnizorii trebuie
să poată face cunoscută cartografierea lanțului de
aprovizionare până la
originea primară asociată cu produsele sau
serviciile furnizate companiei Cooper Standard,
subsidiarelor
și entităților sale afiliate pentru produsele care conțin
staniu, tungsten,
tantal, aur sau orice alt material sau derivat
desemnat de Departamentul de Stat al SUA ca
„minereu de conflict”. Mai specific, furnizorii au
obligația să întreprindă verificările prealabile
rezonabile cu lanțurile lor de aprovizionare pentru a
se asigura că minereurile de conflict
sunt aprovizionate din mine și topitorii din afara
Republicii Democrate Congo („RDC”) sau
într-o țară învecinată (denumite în mod colectiv
„Regiune de conflict”) sau, dacă sunt
aprovizionate din Regiunea de conflict,
mine și topitorii care au fost certificate
de o parte terță independentă ca neprovenind din
zona de conflict RDC.
În măsura în care un furnizor nu dispune în prezent
de această capacitate, acesta are obligația să
facă cunoscute planurile sale viitoare de a proceda
astfel. Furnizorii se obligă să
aducă la cunoștința Cooper Standard toate
informațiile necesare,
cu promptitudine.
Confidențialitatea și securitatea datelor:
Furnizorii
se obligă să protejeze informațiile noastre
asigurând securitatea lor (fie că acestea sunt pe
hârtie, electronice sau pe alte suporturi). Furnizorii
care au primit acces la informații confidențiale ca
parte a relației de afaceri nu au voie să distribuie
aceste informații nimănui, exceptând cazul în care
Cooper Standard le-a dat autorizarea de a proceda
astfel, chiar și după ce relația noastră de afaceri se
încheie. Furnizorii nu au voie să tranzacționeze
valori mobiliare sau să-i încurajeze pe alții să facă
acest lucru pe baza informațiilor confidențiale
primite pe parcursul furnizării serviciilor și nici să

acționeze în numele Cooper Standard. Dacă un
furnizor crede că a primit acces din greșeală la
informații confidențiale ale Cooper Standard sau
ale oricărei alte părți terțe, furnizorul trebuie să
înștiințeze imediat persoana sa de contact de la
Cooper Standard și să nu mai distribuie acele
informații. În mod similar, un furnizor nu are voie să
distribuie nimănui din cadrul companiei Cooper
Standard informații referitoare la nicio altă
companie, dacă furnizorul are obligația
contractuală sau legală de a nu distribui acele
informații.
Raportări: Furnizorii se obligă să creeze
programe, procese și proceduri interne pentru a
gestiona
rapoartele despre nemulțumirile referitoare la locul
de muncă, inclusiv
rapoartele anonime. De asemenea, furnizorii se
obligă să
aporteze prompt companiei Cooper Standard
suspiciunile sau cazurile de încălcări ale legii
sau ale acestui Cod. Sunt incluse aici suspiciunile
sau cazurile de încălcări de către orice angajat sau
agent care acționează în numele furnizorului sau al
Cooper Standard. Relația unui furnizor cu
Compania nu va fi afectată de raportarea onestă a
posibilei conduite necorespunzătoare. Pentru a
raporta o îngrijorare în mod anonim, vizitați
www.CSIntegrityLine.com
atât pentru opțiunea online, cât și pentru cea
telefonică internațională. Furnizorii și angajații lor
pot să contacteze Cooper Standard la
ethicsandcompliance@cooperstandard.com.
DREPTURILE OMULUI
Cooper Standard îi impune fiecăruia dintre furnizorii
săi
să își desfășoare activitățile în conformitate cu
Declarația din 1998 a Organizației Internaționale a
Muncii
privind principiile și drepturile fundamentale în muncă
și cu
Declarația universală a drepturilor omului a
Organizației Națiunilor Unite.
Munca forțată: Furnizorii se obligă să nu utilizeze
nicio formă de
muncă în condiții de sclavie, forțată, în contul
datoriilor, cu contract nereziliabil sau involuntară.
Furnizorii se obligă să nu se angajeze în traficul de
ființe umane sau
în exploatarea lor și nici să importe bunuri provenite
din sclavie sau
traficul de ființe umane. Furnizorii se obligă să nu
solicite plata
unor comisioane sau predarea actelor de identificare
emise de autorități, a pașapoartelor sau a permiselor
de muncă ca condiții
de angajare.

Munca copiilor: Furnizorii se obligă să se asigure că
nu s-a folosit nicio muncă a minorilor în procesele de
aprovizionare,
producție sau distribuție a bunurilor sau serviciilor lor.
Furnizorii se obligă să nu angajeze copii mai mici de
15 ani
sau de 14 ani în cazul în care legislația permite acest
lucru. Furnizorii trebuie să se asigure că lucrătorilor
tineri din punct de vedere legal, cu vârsta sub 18 ani,
nu li se permite să muncească în condiții periculoase,
ore suplimentare sau în schimbul de noapte.
Libertatea de asociere și negocierile colective:
Furnizorii se obligă să recunoască și să respecte
dreptul de negociere colectivă și drepturile angajaților
de a se asocia sau nu cu orice grup, în măsura
permisă de lege și în conformitate cu întreaga
legislație și toate reglementările aplicabile.
Situația angajărilor: Furnizorii se obligă să angajeze
numai lucrători care sunt autorizați legal să lucreze în
locul și unitatea în cauză și au responsabilitatea de a
valida eligibilitatea angajaților lor de a lucra prin
documentația corespunzătoare.
Antidiscriminarea și tratamentul echitabil:
Furnizorii se obligă să încurajeze diversitatea la locul
de muncă și să-i trateze pe angajați cu corectitudine,
demnitate și respect. Sunt interzise discriminarea
ilegală, hărțuirea sau abuzul de orice fel.
Salarii și beneficii: Furnizorii se obligă să le asigure
angajaților compensații care includ salariile, plata
orelor suplimentare, plata unor prime și beneficii care
să îndeplinească sau să depășească standardele
minime legale. Furnizorii se obligă să plătească
angajaților o remunerație egală pentru muncă egală,
fără discriminare. Furnizorii se obligă să-i plătească
pe angajați la timp și să nu perceapă deduceri din
plată din motive disciplinare.
Orele de muncă: Furnizorii au obligația să respecte
toate legile aplicabile care reglementează orele de
muncă, inclusiv numărul maxim de ore de muncă și
orele suplimentare. Furnizorii au obligația să se
asigure că lucrătorii beneficiază de zilele nelucrătoare
și orele de odihnă impuse de legislația locală.
CULTURA SIGURANȚEI TOTALE
ȘI RESPONSABILITATEA CORPORATIVĂ
Asigurăm un loc de muncă sigur și respectuos, cu
accent pe materiale, produse și proceduri care
respectă mediul.
Sănătate și siguranță: Furnizorii se obligă să
le asigure angajaților un mediu de lucru sigur,
respectuos, curat

și sănătos. Fiecare furnizor are responsabilitatea de a
integra în activitatea sa practici cuprinzătoare de
gestionare
a sănătății și siguranței, de evaluare a riscurilor
specifice posturilor,
de gestionare a riscurilor și de formare în domeniul
siguranței
afacerii. Furnizorii se obligă să le acorde angajaților
lor
dreptul de a refuza munca nesigură și de a raporta
condițiile de muncă nesigure sau
nesănătoase. Fiecare furnizor se obligă să
îndeplinească
sau să depășească dispozițiile din legislația aplicabilă
și standardele industriale în
acest domeniu. Furnizorii se obligă să mențină un
program
pentru a realiza îmbunătățirea continuă a siguranței la
locul de muncă.
Furnizorii se obligă să furnizeze numai produse și
servicii care
sunt sigure și conforme cu întreaga legislație locală
și națională aplicabilă.
Mediu: Furnizorii au obligația să își desfășoare
activitatea la sedii în conformitate cu toate legile de
mediu, inclusiv cu legile și tratatele internaționale
referitoare la eliminarea deșeurilor, emisii, deversări și
manipularea materialelor periculoase și toxice.
Furnizorii se obligă să gestioneze, să măsoare și să
reducă la minimum impactul instalațiilor lor asupra
mediului și să dea dovadă de îmbunătățire continuă în
domenii precum emisiile în atmosferă, reducerea,
recuperarea și gestionarea deșeurilor, folosirea
energiei, emisiile de gaze cu efect de seră. Furnizorii
vor căuta să conserve resursele și să protejeze
comunitățile și mediul înconjurător.
Conformitatea în domeniul substanțelor chimice:
Furnizorii se obligă să mențină programe pentru
participarea activă la cerințele întregii legislații
aplicabile privind substanțele chimice și respectarea
acestora, cum ar fi dispozițiile REACH și RoHS ale
Uniunii Europene și Sistemul Internațional de Date
despre Materiale al industriei auto.
Cerințe de sustenabilitate pentru propriii furnizori:
Furnizorii trebuie să comunice aceste prevederi sau
coduri similare în esență furnizorilor și
subcontractanților lor. Furnizorii trebuie să își
îmbunătățească permanent sustenabilitatea, precum
și să asigure creșterea implicării părților interesate.
Cooper Standard încurajează, de asemenea,
furnizorii să lucreze îndeaproape cu comunitățile
pentru a implementa proiecte și strategii care
îmbunătățesc comunitatea și viețile celor care
locuiesc acolo.

Semnând mai jos, confirmați că ați citit acest Cod de conduită pentru furnizori și sunteți de acord să respectați toate
clauzele sale.
Denumirea companiei furnizorului:
Semnătura reprezentantului companiei:
Numele reprezentantului companiei (scris de mână):
Data:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

