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REGAL-BELOIT CORPORATION 
 משפטית מחלקה

 מדיניות מחצבים מאזורי מחלוקת 100.103
ך ) היא המסמRegal(אתר האינטרנט לפיקוח תאגידי של  www.regalbeloit.com/Governanceזהו מסמך מבוקר והוא הופץ באופן אלקטרוני. הגרסה באתר 

אלקטרונית העדכני.  עותקים מודפסים אינם מבוקרים ועלולים שלא להיות עדכניים.  על המשתמשים בעותקים מודפסים להשוות את הגרסה שבידם עם הגרסה ה
 2014המבוקרת. יוני 

 
 בנושא מחצבים מאזורי מחלוקת Regal-Beloit Corporationמדיניות 

 
.  אנחנו מחויבים לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות Regalל היושרה היא אחת מבין שלושת ערכי הליבה ש

אתית ואחראית מבחינה חברתית, ואיננו מוחלים על הפגיעה בזכויות האדם שכרוכה בכרייה, בהובלה או בסחר 
 EICC"  )The Electronic Industry"-שנעשים במחצבים של אזורי מחלוקת.  אנחנו תומכים במאמציהם של ה

Citizenship Coalitionושל ה (-"GeSI"  )Global e-Sustainability Initiative המבקשים שהחברות יבצעו (
) סבירות לשרשראות האספקה שלהן על מנת להבטיח שהן אינן כורות מחצבים Due Diligence"בדיקות נאותות" (

ונגו והאזורים הסובבים "אזור המחלוקת", אשר ממוקם ברפובליקה הדמוקרטית של ק-מסוימים מהאתר המתואר כ
 אותה.

 
לאור מחויבות זו, אנו נפעל במשותף עם הספקים שלנו לבצע איתור של תוכן החומרים בכל המוצרים שלנו, בכדי 

לקבוע אם מחצבים שמקורם במתקני כרייה או זיקוק באזור המחלוקת משמשים במוצרים שלנו.  אנחנו לא נשתמש 
במוצרים שלנו.  כתוצאה מכך, אנו נדרוש מכל הספקים שלנו לבצע איתור באופן מודע במחצבים מאזור המחלוקת 

של תוכן החומרים במוצרים ולוודא כי מקורם במכרות ומפעלים שהובהר כי אינם באזור המחלוקת וכן לספק לנו 
ם מסמכים בנוגע למאמצי בדיקת הנאותות שלהם.  אנחנו נדרוש מהספקים שלנו לרכוש רכיבים, חלפים, או מוצרי
המכילים בדיל, טנטלום, טונגסטן, ו/או זהב ממקורות שזוהו ושהובהר שאינם אזורי מחלוקת.  אנחנו נפעיל את 

על מנת למפות ולנטר את המחויבות ואת  EICC-GeSIהתבנית המתוקננת לדיווח על מחצבים מאזורי מחלוקת של 
 הפעילויות של ספקינו בעניין זה.   

 
כדי להימנע ממחצבים של אזורי מחלוקת גובשו במטרה לעמוד, מכל  Regalטת האמצעים לבדיקת נאותות שנוק

'הנחיות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, לביצוע בדיקת בחינה מהותית, בדרישות המסגרת של המסמך 
בות , לרסכסוך ואזורים בסיכון גבוה: מהדורה שנייה'-נאותות לשרשרת אספקה אחראית של מינרלים מאזורים נגועי

אימצה את כל  OECD").  Regal-"הנחיות ה -הנספחים המצורפים אליו בנוגע לזהב, בדיל, טנטלום וטונגסטן (להלן 
לבדיקת נאותות וביניהם מערכות ניהול, תהליכים לזיהוי והערכת סיכונים  OECD-חמשת השלבים של הנחיות ה

אספקה שלנו, ואימוץ תהליכי ניהול הסיכונים בשרשרת האספקה שלנו, תהליך לטיפול בסיכונים שזוהו בשרשרת ה
 ).Conflict Free Smelter Program - CFSובדיקת הנאותות של 'התוכנית להפקת מחצבים חופשית מסכסוכים' (

 
אנחנו מחויבים לעשות עסקים רק עם אותן חברות שחולקות איתנו את הערכים שלנו. אנחנו נפיץ מדיניות זו לספקים 

 לקבוע מדיניות דומה עבור שרשרת האספקה שלהם. שלנו ונדרוש מהם 
 

או לאיש הקשר  integrity@regalbeloit.com שאלות בנוגע למדיניות זו ניתן להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני
 המקומי בתחום שרשרת האספקה.
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