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 תנאים מומלצים להסכמים עם צדדים שלישיים

תשקול גם לכלול את התנאים  Regal(, צד שלישי)ובהתאם לנסיבות הממשיות המסוימות של כל שותף עסקי , בכל עת שאפשר
 :הנוספים הבאים

 Regalבקשר לבחירת .  [של צד שלישי]עם ביצוע בדיקת נאותות  Regalדיוק ואמון של  2.6
מידע מסוים ומילא שאלון וביצע הכשרות תעודה מסוימות המצורפות  Regal-סיפק ל[ הצד השלישי[, ]הצד השלישי)של 

מייצג [ הצד השלישי, ]Regalבתגובה לבקשת "(.  פרטי בדיקת הנאותות להתנהלות באופן בלתי מושחת"ביחד )בזאת 
ושהם לא מכילים שום , ומבטיח לחברה שפרטי בדיקת הנאותות בנושא התנהלות באופן בלתי מושחת מדויקים ושלמים

תחת [ הצד השלישי]אמירות לא נכונות או השמטות שיהפכו באופן משמעותי מי מהייצוגים או האחריויות של , דיוקים-אי
 Regal, מביע את הבנתו המפורשת שבכניסה להסכם זה [הצד השלישי.  ]הסכם זה ללא שלמים או לא מדויקים

ומאמינים ומצפים , מסתמכת על הדיוק והשלמות של פרטי בדיקת הנאותות בנושא התנהלות באופן בלתי מושחת
ויימנע מנקיטה בפעולה כלשהי או אי נקיטה בפעולה שעלולות , ישמור על ההתנהלות האתית שלו[ הצד השלישי]ש

החוק האנגלי בנושא מתן שוחד או כל חוק ישים אחר , FCPA-תהיה כפופה לחבות בגין הפרת ה Regal-להביא לכך ש
 .בנושא התנהלות באופן בלתי מושחת או חוק אחר

מסכים שאם יגלה או [ הצד השלישי.  ]להודיע[ הצד השלישי]המחויבות הנמשכת של  2.8
או הסכם כלשהם למתן תשלום לפקיד ציבור כדי לקבל או לשמר , הצעה, תשלום( i: )תהיה לו סיבה לדעת אודות

התפתחות אחרת כלשהי במהלך תוקף ההסכם שמספקת באופן ( ii)או , תחת ההסכם או אחרת Regalעסקים של 
בזאת שניתנו או נעשו החל [ הצד השלישי]שלמים של -אחריויות ותעודות הסמכה לא מדויקים או לא, כלשהו ייצוגים
, או לחוק אחר האוסר על התנהלות באופן מושחת FCPA-הקשורים ל, ן או בכל עת במהלך תוקף ההסכםמהתאריך דנ

אודות ידע או חשד דנן ועל כל : _____________, יודיע בכתב מיד ל[ הצד השלישי, ]מתן שוחד או ביצוע הונאה
 [.הצד השלישי]המידע שמבסס זאת ברשות 

במקרה .  הסגיר מידע אודות בעלות ממשלתיתל[ הצד השלישי] החובה הנמשכת של 2.9
הצד , ]או בהסכם[ צד השלישי]ב, באופן ישיר או עקיף, פקיד ציבור מגלה עניין מסוג או טבע כלשהו, שבמהלך ההסכם

תבטל  Regal, ושבעקבות חשיפה דנן, שלמה ומדויקת לחברה דנן, מבטיח ומסכים לבצע חשיפה בכתב מידית[ השלישי
 .של ההסכם___ בכפוף לתנאי סעיף [, צד השלישי]מידית את ההסכם עם מתן הודעה בכתב ל

, והמנהלים הזוטרים Regal-מסכים לשפות ולהסיר חבות מ[ הצד השלישי. ]שיפוי 2.10
ן מכל נזקים או הוצאות שה, תביעות, דרישות, היורשים והממונים שלהם לגבי כל טענות, העובדים, המנהלים הבכירים
אשר יתכן , בין אם ישירות או עקיפות, ד ועלויות אחרות בגין הגנה משפטית"כולל שכר טרחת עו, סוג או טבע שהם
המנהלים , או מי מהמנהלים הבכירים[ הצד השלישי]יישאו כתוצאה מפעולות או השמטות כלשהן של , שהם או מי מהם

שהם [  הצד השלישי]אחריויות או חוזי , הפרה של ייצוגי( i)מכל  שנובעים, הנציגים או הסוכנים שלו, העובדים, הזוטרים
או  FCPA-כולל אך לא מוגבל ל, תקנה או צו ישימים כלשהם, של חוק[ הצד השלישי]הפרת ( ii, )שנקבעו בהסכם זה

 מוגבלכולל אך לא , תקנה או צו ישימים כלשהם, הפרת החברה של חוק( iii)או ; לחוק האנגלי בנושא מתן שוחד
פעולה -אם הפרה דנן על ידי החברה היא כתוצאה ישירה של פעולה או אי, או החוק האנגלי בנושא מתן שוחד FCPA-ל

 .הנציגים או הסוכנים שלו, העובדים, המנהלים הזוטרים, או של מי מהמנהלים הבכירים[ הצד השלישי]כלשהן של 
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 Regalהגירסה באנגלית פורסמה באתר האינטרנט הממשל התאגידי של . מסמך זה מבוקר והוא שוחרר אלקטרונית
govanticorruptionenglish-http://investors.regalbeloit.com/frame.zhtml?c=116222&p=irol והיא המסמך העדכני ביותר  . 

 .מאוחסנים במקומות אחרים אינם עדכנייםיתכן שעותקים מודפסים או עותקים אלקטרוניים ה
 

בתום , תחת שיקול דעתם הבלעדי, מחליטים Regal-היה ו.  Regalזכות החשיפה של  2.11
לכל  FCPA-ויתכן שיודיעו על הפרות ה, יבטלו את ההסכם Regal-יתכן ש, FCPA-הפר את ה[ הצד השלישי]ש, לב

הוועדה לניירות ערך ולבורסות , כולל אך לא מוגבל למחלקת המשפטים האמריקאית, רשות ממשלתית רלוונטית שהיא
 .ת של הממלכה המאוחדתהאמריקאית או  למשרד להונאות חמורו
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