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100.102.004 
Anticorruptieprogramma – wereldwijd 
Aanhangsel 4, JAARLIJKSE CERTIFICATIE 

ONDERNEMING  Eigenaar van het 
beleid:   

Associate General Counsel - Compliance 

Datum van 
ingang: 

17-jun-2015 Rev: 5 

 
De ondergetekende, een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de genoemde zakenpartner verklaart het 
volgende:  
 
1. De zakenpartner verplicht zich ertoe zaken te doen met integriteit en zonder omkoping. 

 

2. De zakenpartner en diens agenten of vertegenwoordigers zullen geen geld, geschenken of iets 

anders van waarde aanbieden, betalen, beloven of iemand anders machtigen om dit te doen, hetzij in 

cash of in natura, direct of indirect, aan of ten behoeve van iemand om op ongepaste wijze zaken te 

doen of te blijven doen of om een ongepast voordeel te verkrijgen of te behouden bij het zakendoen 

voor Regal. 

 

3. Met uitzondering van betalingen die vereist zijn volgens schriftelijke contracten en bestellingen in de 

loop van het zakendoen, zal de zakenpartner niet om geld, geschenken of iets van waarde verzoeken 

of dit accepteren, hetzij in cash of in natura, direct of indirect, in verband met het uitvoeren van een 

dienst of andere activiteit voor of uit naam van Regal. De zakenpartner zal ook geen van zijn 

werknemers of geassocieerde personen toestaan dit te doen. 

 

4. Behalve zoals hieronder uitgelegd, is de zakenpartner, met inbegrip van alle functionarissen, 

directieleden, werknemers, vertegenwoordigers en agenten, nooit beschuldigd, vervolgd of 

veroordeeld wegens een overtreding van een wet in verband met corruptie of omkoping. 

 

5. De zakenpartner heeft een exemplaar ontvangen of heeft online toegang gekregen tot Regals Code 

van bedrijfsvoering en ethiek ("Code") en het anticorruptieprogramma van Regal en heeft deze 

doorgenomen en begrepen. 

 

6. Ik ga ermee akkoord dat ik ervoor verantwoordelijk ben om te zorgen dat Regals Code en 

anticorruptieprogramma worden begrepen en overeenkomen met het werk van de zakenpartner aan 

zaken in verband met Regal. 

 

7. Behalve zoals hieronder uitgelegd, is de zakenpartner geen eigendom, geheel of gedeeltelijk, en 

staat op geen enkele wijze onder beheer van een overheid, overheidsfunctionaris of politieke partij. 

 

8. De zakenpartner gaat ermee akkoord Regal te informeren over eventuele veranderingen van 

eigenaar (indien niet beursgenoteerd) of beheer, niet meer dan dertig dagen nadat de zakenpartner 

van de verandering heeft gehoord. 

 

9. De zakenpartner houdt zijn boeken en documenten bij in overeenstemming met internationaal 

geaccepteerde boekhoudkundige normen. 

 

10. Behalve zoals hieronder uitgelegd, ga ik ermee akkoord en bevestig ik dat er geen bewering of 

bevestiging is gedaan van overtredingen van wetten inzake omkoping, corruptie of fraude binnen of in 
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verband met de zakenpartner. Als ik van dergelijke overtredingen op de hoogte kom, zal ik Regal 

onmiddellijk hierover inlichten. 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVESTIGD EN AKKOORD: 
 
 
       

Naam zakenpartner 
 
 
 
Door:        
Handtekening van gevolmachtigd vertegenwoordiger 
van zakenpartner  
 
 
       

Naam in blokletters van gevolmachtigd 
vertegenwoordiger 
 
 

 
 
 
 
 
Datum:        
 
 
 
 
       

Titel in blokletters van gevolmachtigd 
vertegenwoordiger 
 
 
 
                                        

Bedrijf van gevolmachtigd vertegenwoordiger (indien 
anders dan naam van zakenpartner) 
 

  
 
 
 
Retourneren aan uw contactpersoon bij Regal of  
 
Ethics & Compliance Office   
Regal Beloit Corporation  
200 State Street 
Beloit, WI 53511 VS 
integrity@regalbeloit.com 
T: 608.361.7416 / F: 608.364.8817 /W: RegalBeloit.com  

 

Juridisch adviseur: David Simon, Foley & Lardner  

Goedkeurders: 

 Risico- en compliancecommissie 
 GC 

Info documentopslag: 

2014-00120: 

0000006407 
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