Hulplijn
ethiek en naleving

Uw ethisch adviseur is:
Indien ze de kwestie niet kunnen oplossen of als u het moeilijk vindt er hen over
aan te spreken, kunt u contact opnemen met de Vicepresident Human Resources
van uw afdeling of, indien het om een handelsnalevingskwestie gaat, met de
Nalevingsdirecteur van uw afdeling. U kunt tevens gebruikmaken van het Trade
Issue Report Form op MyEsterline. Indien u er nog steeds niet in slaagt tot een
oplossing te komen, vraagt u de juridisch adviseur van Esterline om bijstand.

> Uitstekende kwaliteit
> Respect
> Integriteit en ethisch gedrag
> Rechtmatig gedrag

Onze beloften zijn:
> We maken uitstekende
producten.
> We komen onze beloften na.
>W
 e concurreren op een
eerlijke manier.
> We spreken de waarheid.
> We respecteren iedereen.
> We leven de wet na.

Esterline tolereert geen enkele vergelding tegen personen die melding
maken van een ethische of handelsnalevingskwestie of die te goeder
trouw informatie verschaffen voor een onderzoek.

HET IS VOORAL BELANGRIJK dat u problemen of overtredingen
met betrekking tot de volgende zaken onmiddellijk meldt:
 Boekhouding of interne
boekhoudcontroles;

 Controlekwesties
en rapportage;

 Financiële controlenormen;

 De Arms Export Control
Act (AECA - de wapenwet
op de exportcontrole) of
de International Traffic
in Arms Regulations
(ITAR - regels inzake
de internationale
wapenhandel);

 Bankieren en financiën;

 Intellectueel eigendom;

 Omkoping of andere
corruptie;

 Misbruik of diefstal van
bedrijfseigendom; of

 Milieu, gezondheid
en veiligheid (MGV);

 Handelsnaleving

 Handel met voorkennis;

 Zakelijke en ethische
gedragscode van Esterline;

Naast de andere personen/instanties waar u zich tot kunt wenden inzake
ethische kwesties, HEEFT ESTERLINE EEN HULPLIJN ETHIEK EN NALEVING
OPGERICHT die u te allen tijde kunt gebruiken om problemen op te lossen,
zorgen te melden of eenvoudigweg een vraag te stellen betreffende een van de
hierboven beschreven punten. Wanneer u beroep doet op een persoon/instantie
voor ethische kwesties, wordt u gevraagd de details van het probleem op te geven
(d.w.z. wie, wat, wanneer, waar) zodat Esterline de situatie kan onderzoeken. Alle
meldingen worden bekeken en naar behoren onderzocht. Uw melding wordt
vertrouwelijk behandeld en uw identiteit wordt niet bekendgemaakt, in zoverre
dit is toegestaan door de wet. U hebt de keuze om anoniem te blijven indien
u dat wilt. Anonieme meldingen dienen echter voorbehouden te worden voor
uitzonderlijke kwesties.
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DE WIJZE VAN ESTERLINE, ELKE DAG OPNIEUW

HOGE ETHISCHE NORMEN zijn van wezenlijk belang voor de groei en het
succes van Esterline. We hebben uw intellect, uw energie, maar bovenal
uw integriteit nodig. We moedigen u aan zorgen of verdachte activiteiten
te melden aan uw leidinggevende, manager of plaatselijk ethisch adviseur.

De kernwaarden
van Esterline zijn:

EBC-BEL-PRC-201DU 10/2015

WE HEBBEN UW HULP NODIG om te verzekeren dat Esterlinebedrijven ernaar streven de hoogste normen inzake handelsnaleving
en zakelijk en ethisch gedrag te verwezenlijken. Alle werknemers
en de raad van bestuur moeten de verantwoordelijkheid delen om
die normen in ons dagelijks werk te handhaven. Hierbij willen we
verwijzen naar een systeem van inzet voor en naleving van onze
kernwaarden en ethiek in ons zakelijk gedrag, zakelijke relaties en
productvervaardiging dat we leven volgens ‘The Esterline Way,
Every Day‘ noemen.

