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liiketoimintayksikköineen, jotka ovat toistensa emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä,
niin kutsuttuja sisarkonserneja, etuyhteysyrityksiä tai yhteisyrityksiä ja jotka
toimivat kollektiivisesti maailmanlaajuisella teollisuuspakkausliiketoimintaalueella yhteisen kattokonsernin Signode Industrial Group tai Crown
Holdings, Inc. -yhtiön Transit Packaging Division -kuljetuspakkausosaston
(kaikki yhdessä jäljempänä Signode), on sitoutunut eettiseen ja vastuulliseen
toimintatapaan kautta koko organisaation. Signoden toimintaperiaatteiden
selostus (jäljempänä Signode-säännöt), jota sovelletaan Signoden johtajiin,
toimihenkilöihin ja työntekijöihin, koskee sen omaa toimintaa. Kyseisessä
asiakirjassa Signode sitoutuu noudattamaan lakia tarkasti toimintamaissaan
ja vaatii työntekijöitään pyrkimään tinkimättömimpien eettisten, moraalisten,
rehellisyyden ja asiallisuuden vaatimusten noudattamiseen tehtäviensä
hoitamisessa.
Nämä toimittajan toimintasäännöt (jäljempänä toimittajasäännöt), jotka
ilmoitetaan Signode-säännöissä, ja muut tärkeät julkiset periaatteet, kuten
Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteet, on tarkoitettu
varmistamaan, että kaikki Signoden toimittajat eri puolilla maapalloa
yhdenmukaistavat eettiset tavoitteensa ja toimintansa niiden vaatimusten
kanssa, joita Signode soveltaa omaan henkilöstöönsä. Signode odottaa,
että jokainen toimittaja noudattaa alla kuvattuja periaatteita tai omiin
toimintasääntöihinsä sisältyviä vastaavia sääntöjä kaikessa asioinnissaan
Signoden kanssa.
Kestävyys on perusarvo Signodella. Tässä esitettyjen toimittajasääntöjen
keskeinen tavoite on varmistaa, että toimittajat ymmärtävät kestävyyttä
koskevat arvomme ja toimivat yhdenmukaisesti niiden kanssa. Kannustamme
toimittajiamme jatkuvasti edistämään näissä toimittajasäännöissä
esitettyjen kaltaisten kestävän kehityksen periaatteiden soveltamista
omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan.

KENEEN NÄITÄ TOIMITTAJASÄÄNTÖJÄ SOVELLETAAN?
Signoden toimittaja on kolmas osapuoli, jonka kanssa Signodella on tavaroiden
tai palveluiden toimittamiseksi liikesuhde; tässä tarkoitetaan muun muassa
raakamateriaalien ja koneiden toimittajia, muiden tavaroiden ja palvelujen toimittajia,
toimeksisaajia, konsultteja, välittäjiä ja kauppaedustajia.
Signode varaa itselleen oikeuden tehdä aika ajoin näihin toimittajasääntöihin lisäyksiä
tai muutoksia. Toimittajien odotetaan noudattavan näiden toimittajasääntöjen uusinta
versiota, joka on julkaistu Signoden verkkosivustossa osoitteessa www.signode.com/
Suppliers tai muutoin toimitettu suoraan toimittajille.

TOIMINTASÄÄNNÖT PERIAATTEET
Kaikki toimittajien on noudatettava seuraavia periaatteita:
Lakien noudattaminen
Toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, sääntöjä, asetuksia ja
kaikkien hallintoelinten määräyksiä liiketoimintansa harjoittamisessa.
Ihmisoikeudet, työsuhdekäytännöt ja työterveys ja -turvallisuus
Signode odottaa toimittajiensa tukevan ja kunnioittavan ihmisoikeuksien suojaamista
ja varmistavan, etteivät ne ole osallisina ihmisoikeusloukkauksissa. Signode odottaa
toimittajiensa noudattavan yleisesti hyväksyttyjä työsuhdekäytäntöjä ja asettavan
työterveyden ja -turvallisuuden etusijalle.

Ympäristö
At Signode, environmental commitment is a fundamental part of our business philosophy.
Signodella ympäristösitoumus on olennainen osa liiketoimintafilosofiaamme. Signode
hyväksyy, että ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen kuuluu hyvään liiketapaan,
jossa säilytetään luonnonvaroja ja suojellaan työntekijöitä, asiakkaita, yleisöä ja
ympäristöä.
Vastuullisen yrityksen on otettava huomioon päivittäisten päätöstentekoprosessien
mahdolliset ympäristövaikutukset sekä mahdollisuudet luonnonvarojen säilyttämiseen,
vähentämiseen syntypaikalla, materiaalien kierrättämiseen ja ympäristönsuojeluun
puhtaamman ilman ja veden sekä kaatopaikkojen vähentämisen varmistamiseksi.
Signode vaatii toimittajiltaan, että ne harjoittavat liiketoimintaa kaikkien sovellettavien
ympäristölakien mukaisesti ja suosittaa painokkaasti, että sen toimittajat
vahvistavat kestäviä käytäntöjä toiminnoissaan luonnonvarojen säilyttämiseksi ja
ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Liiketoiminnan rehellisyys ja korruption torjunta
Signode vaatii toimittajiltaan Signoden etiikkaan, moraaliin, rehellisyyteen ja hyvän tavan
mukaiseen toimintaan liittyvien arvojensa tueksi seuraavaa:
Signode asettaa seuraavat vaatimukset:
Toimittajat eivät saa ottaa palvelukseen henkilöä, joka on iältään lakisääteistä työikää
nuorempi.
Toimittajat ei saa sallia pakkotyön käyttöä, orjuutta eikä ihmiskauppaa omissa tiloissaan
tai toimitusketjuissaan.
Toimittajien on tarjottava työpaikka, jossa ei tapahdu häirintää, johon luetaan muun
muassa seksuaalinen, sanallinen, fyysinen tai mielenosoituksellinen käyttäytyminen, joka
luo loukkaavan, vihamielisen tai pelottelevan ympäristön.
Toimittajat eivät saa syrjiä nykyisiä tai tulevia työntekijöitä rodun, etnisen alkuperän,
ihonvärin, kansallisen alkuperän, syntyperän, kansalaisuuden, uskonnon, iän,
sukupuolen (sukupuoli-identiteetti tai sukupuoli-ilmaisu mukaan luettuna), seksuaalisen
suuntautumisen,
vammaisuuden,
geneettisten
tietojen,
virkapuvun
käytön,
veteraaniaseman tai muun sovellettavan lain, asetuksen tai määräyksen nojalla suojatun
ominaisuuden perusteella.
Toimittajien on pyrittävä tarjoamaan turvalliset työolosuhteet kaikkien sovellettavien lakien
mukaisesti tai, sovellettavissa olevien lakien puuttuessa, parhaiden toimialakäytäntöjen
mukaisesti. Toimittajien on ryhdyttävä toimiin tapaturmien, henkilövahinkojen ja
sairauksien minimoimiseksi työn aikana.
oimittajien on tunnustettava sovellettavaan lakiin perustuvat yhdistymisvapautta ja
työehtosopimusneuvotteluja koskevat oikeudet.
Toimittajien on noudatettava työlainsäädäntöä kaikilta osin, mukaan lukien palkkojen,
ylityön, lomien, poissaolojen, työkyvyttömyyden, enimmäistyöajan ja lakisääteisen
työnteko-oikeuden osalta.

Kilpailulainsäädännön noudattaminen – Toimittajat noudattavat kaikilta osin
toimintamaissaan sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä. Toimittajat eivät esimerkiksi
osallistu tarjouskartelliin, hinnoista sopimiseen, hintasyrjintään tai mihinkään muuhun
hyvän kauppatavan vastaiseen käytäntöön sovellettavan kilpailulainsäädännön
vastaisesti.
Lahjonnan ja korruption torjunta – Signoden työntekijät tai kolmannet osapuolet, jotka
toimivat Signoden puolesta, eivät saa suorittaa, tarjota tai luvata maksua tai valtuuttaa
maksua kellekään julkiselle tai yksityiselle osapuolelle missään maassa sopimattoman
edun hankkimiseksi Signodelle. Ne eivät saa myöskään ottaa vastaan tai pyytää
tällaista maksua. Toimittajat eivät saa tehdä mitään sopimattomia maksuja, tarjouksia
tai pyyntöjä Signoden henkilöstölle. Kohtuulliset lahjat, jotka annetaan muuten kuin
käteisenä ja joilla on näennäinen tai nimellinen (vähäinen) arvo, sekä kohtuullinen
kestitys laillisiin liiketoimintatarkoituksiin, ovat hyväksyttäviä edellyttäen, ettei niitä
ole tarkoitettu eikä niitä voida tulkita lahjuksiksi, laittomiksi korvauksiksi tai muiksi
korvauksiksi Signoden vastaanottajalle. Käteislahjan (mukaan lukien käteisen vastineet,
kuten lahjakortit, osakkeet tai velkakirjat) tai henkilökohtaisen lainan antaminen
Signoden henkilökunnan jäsenelle on ehdottomasti kiellettyjä arvosta riippumatta.

Eturistiriidat – Signoden henkilöstön odotetaan toimivan aina Signoden parhaan edun
mukaisesti ja välttävän henkilökohtaisia, liiketoimintaan liittyviä tai muita eturistiriitoja.
Signode odottaa toimittajiltaan, että nämä tukevat tätä vaatimusta ilmoittamalla
välittömästi Signodelle tosiasiallisista tai mahdollisista eturistiriidoista, joita saattaa
syntyä liikesuhteen aikana.
Luottamuksellisuus – Toimittajien, jotka vastaanottavat tietoja Signodelta tai sen puolesta
luottamuksellisesti, on säilytettävä tällaisten tietojen luottamuksellisuus, ja toimittajat
saavat käyttää kyseisiä tietoja vain niiden velvoitteiden täyttämiseen Signodelle.
Aineettoman omaisuuden suoja – Toimittajien on kunnioitettava Signoden ja muiden
immateriaalioikeuksia ja noudatettava lakisääteisiä ja sopimukseen perustuvia
velvoitteitaan Signodea kohtaan kaikkien Signoden tai sen puolesta niille toimitetun
aineettoman omaisuuden suojaamisen osalta.
Kansainvälinen kauppa – Toimittajien on avustettava Signodea noudattamalla kaikilta
osin Signodeen sovellettavaa kauppalainsäädäntöä niiden velvoitteiden suorittamisen
yhteydessä. Kauppalainsäädännöllä tarkoitetaan myös Yhdysvaltojen boikotin
vastaista lainsäädäntöä sekä Yhdysvaltojen ja EU:n kauppapakotelainsäädäntöä,
vientisäännöstelylainsäädäntöä, tuontilainsäädäntöä ja toimitusketjun turvallisuutta
koskevaa lainsäädäntöä.
Tietosuoja – Toimittajien on kunnioitettava yksityisyyden suojaa ja noudatettava kaikkia
sovellettavia tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja.
Alkuperäkartoitus – Toimittajien on kyettävä ilmoittamaan Signodelle tarjottuihin
tuotteisiin tai palveluihin liittyvät mahdolliset alkuperälähteet. Jos Signode sitä pyytää,
toimittajat esittävät toimitusketjusta selvityksen alkuperään asti. Tämä velvoite koskee
esimerkiksi sovellettavassa Yhdysvaltojen lainsäädännössä tarkoitetut konfliktialueiden
mineraalit. Signode odottaa toimittajiltaan, että nämä ilmoittavat Signodelle, jos
niiden tuotteet sisältävät Yhdysvaltojen lainsäädännössä määriteltyjä konfliktialueiden
mineraaleja.
Varainhoidoin valvonta – Toimittajien on ylläpidettävä vahvaa varainhoidon valvontaa
ja pidettävä täydellistä ja tarkkaa kirjaa kaikista toiminnoistaan ja maksutapahtumista,
joissa Signode on osallisena, sovellettavien säilyttämiskäytäntöjen ja lakien mukaisesti.
Rahanpesuun osallistuminen tai terroristien tai rikollisen toiminnan rahoittaminen
millään tavalla on ehdottomasti kielletty.

JATKUVA PARANNUSTYÖ
Pyrkimys erinomaisuuteen ja jatkuvaan parannustyöhön on tärkeä osatekijä Signode
liiketoiminnan harjoittamisessa. Signode kannustaa ja suosittaa, että toimittajat
parantavat jatkuvasti tuotteitaan ja/tai palvelujaan laadun parantamiseksi, kustannusten
vähentämiseksi ja toimittajien tuotteiden ympäristövaikutusten lieventämiseksi.
ylläpitävät tarkkoja toimitusketjutietoja.
tunnistavat, asettavat tavoitteita ja täytäntöönpanevat toimintasuunnitelmia,
jotka koskevat ympäristövaikutusten vähentämistä vesistön, jäteveden, energian,
kasvihuonepäästöjen, jätteen, kaatopaikkojen käytön ja pakkaamisen alalla.
pyrkivät pienentämään niiden ympäristöjalanjälkeä, sitoutuvat jatkuvaan parannustyöhön
kestävän kehityksen alalla ja edistävät Signoden kestävän kehityksen ohjelman
tavoitteiden saavuttamista.
hankkivat raaka-aineet kestävistä lähteistä sen ollessa yhteensopivaa Signoden
tuotantoprosessien tarpeiden kanssa.

VASTUULLISUUS JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Signode suosittelee, että toimittajat toteuttavat asianmukaiset ohjeet, hallintojärjestelmät,
menettelyt ja henkilöstötoimet näissä toimittajasäännöissä esitettyjen odotusten
täyttämiseksi. Signode odottaa toimittajiltaan, että nämä tiedottavat henkilöstölleen
tehokkaasti vaatimukset, joihin toimittaja on sitoutunut, sekä asiaankuuluvat lait,
asetukset ja suojaukset.
Signode varaa itselleen oikeuden vaatia todisteen näiden toimittajasääntöjen (tai
toimittajan toimintasääntöjen vastaavan säännön) noudattamisesta, ja Signode voi vaatia
kyseisen todisteen vaatimustenmukaisuustodistuksen muodossa, toimittajan tositteiden
ja tietojen tarkastusta tai muuta tarkoituksenmukaista arviointitapaa. Jos toimittaja
ei noudata vaatimuksia, Signode varaa itselleen oikeuden tarkastaa noudattamatta
jättäminen toimittajan kanssa ja vaatia toimittajaa ryhtymään korjaustoimiin
vaatimustenmukaisuuden aikaansaamiseksi.
Näiden toimittajasääntöjen ei ole tarkoitettu miltään osin syrjäyttävän minkään tietyn
sopimuksen mitään erityistä määräystä, ja siltä osin kuin nämä toimittajasäännöt ja
jonkin tietyn sopimuksen määräys ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan sopimuksen
määräystä.
Toimittajat voivat osoittaa näihin toimittajasääntöihin liittyvät kysymykset Signoden
lakiasiainosastolle osoitteeseen LegalNotices@signode.com ja ilmoittaa rikkomuksista
sähköpostitse (LegalNotices@signode.com), Signode eettisen ja vaatimustenmukaisen
toiminnan verkkosivuston/portaalin kautta (www.SIGhelpline.ethicspoint.com) tai
puhelimitse (1-855-866-2925 (Yhdysvallat/Kanada) tai katsoa verkkosivustossa www.
signode.com/Suppliers oleva kansainvälisten puhelinnumerovaihtoehtojen luettelo.
Signode Industrial Group
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