Toimittajien eettiset ohjeet
Johdanto
Agnico Eagle Mines Limited (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Agnico”) on sitoutunut harjoittamaan
liiketoimintaa eettisesti, laillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Agnico arvostaa suhteitaan
tavaroiden ja palveluiden toimittajiinsa (”toimittajat”), sillä ne ovat avainasemassa Agnicon
menestymisen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Agnicon tavoitteena on tehdä
yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat yhtiömme arvot ja täyttävät toimittajien eettisissä
ohjeissa (”ohjeet”) asetetut vaatimukset.
Lakien noudattaminen
Liiketoimintaa harjoittaessaan toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, ohjeita, sääntöjä
ja määräyksiä niillä lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat.
Terveys ja turvallisuus
Toimittajien on noudatettava kaikkia terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja huolehdittava
työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden, yhteisöjen ja kaikkien niiden terveydestä, turvallisuudesta ja
hyvinvoinnista, joihin toimittajien toiminta voi vaikuttaa. Lisäksi toimittajien on noudatettava Agnicon
terveys- ja turvallisuuskäytäntöjä toimiessaan tai vieraillessaan Agnicon toimipaikoissa.
Ympäristö
Toimittajien on täytettävä tai ylitettävä ympäristölainsäädännön vaatimukset toimialueillaan ja hallittava
aktiivisesti kaikkia toiminnasta aiheutuvia ympäristöriskejä. Lisäksi toimittajien on noudatettava Agnicon
ympäristökäytäntöjä toimiessaan tai vieraillessaan Agnicon toimipaikoissa.
Korruption vastaiset käytännöt
Toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia korruption vastaisia lakeja, mukaan lukien (i) Kanadan
Ulkomaisten julkisten viranomaisten korruption vastaista lakia, (ii) Yhdysvaltain kansainvälisen korruption
vastaista lakia sekä (iii) paikallisia lakeja niillä lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat. Mikäli sovellettavien
lakien välillä on eroja, toimittajien on noudatettava tiukimpia vaatimuksia. Korruption vastaisten lakien
nojalla toimittajien on ilmoitettava Agnicolle, mikäli niiden johtajat, toimihenkilöt, osakkeenomistajat tai
ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt toimivat virkamiestehtävässä.
Kartellit
Toimittajat eivät saa osallistua vilpillisiin tarjousmenettelyihin, hinnoista sopimiseen tai muuhun
epäoikeudenmukaiseen kaupankäyntiin, ja toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia kilpailu/kartellilakeja ja muita lakeja, joiden tavoitteena on edistää vapaata ja reilua kilpailua.

Ihmisoikeudet
Toimittajien on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja kohdeltava työntekijöitään ja urakoitsijoitaan arvokkaasti
ja kunnioittavasti. Toimittajat eivät saa palkata töihin lapsia, jotka katsotaan kyseisellä työn
suorittamisalueella lain mukaan alaikäisiksi. Lisäksi koskaan ei saa palkata töihin alle 15-vuotiaita.
Pakkotyö kaikissa muodoissaan on kiellettyä.
Syrjintä
Toimittajat eivät saa syrjiä ketään rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisuuden, sukupuolen, etnisen
taustan, iän, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisten mielipiteiden, raskauden, vamman tai
muun laissa kielletyn syyn perusteella.
Eturistiriita
Toimittajien on ilmoitettava Agnicolle välittömästi, mikäli niiden tietoon tulee tilanne, joka aiheuttaa tai
jonka voitaisiin olettaa aiheuttavan eturistiriidan Agnicon ja toimittajan välillä.
Sisäpiirikauppa
Toimittajien on noudatettava kaikkia sisäpiirikauppaa koskevia lakeja. Toimittajat eivät saa käydä kauppaa
Agnicon arvopapereilla silloin, jos ne ovat saaneet tietoonsa Agnicoa koskevaa luottamuksellista tai
olennaista tietoa, ennen kuin kyseiset luottamukselliset tai olennaiset tiedot on kokonaan julkaistu ja
tietojen laajaa levittämistä varten on kulunut kohtuullinen aika.
Luottamuksellisuus
Toimittajien on pidettävä kaikki Agnicon omistama informaatio täysin luottamuksellisena.
Lahjat ja kestitys
Toimittajat eivät saa tarjota Agnicon työntekijöille henkilökohtaisia lahjoja, palveluksia tai muita
korvauksia, joiden tarkoituksena on vaikuttaa tai joiden voidaan katsoa vaikuttavan
liiketoimintapäätöksiin.
Ohjeiden noudattamisen osoittaminen
Toimittajien on pystyttävä pyynnöstä ja Agnicoa tyydyttävällä tavalla osoittamaan, että ne noudattavat
näitä ohjeita, ja tarjottava Agnicolle kohtuullista apua toimittajien eettisten ohjeiden noudattamista
koskevan mahdollisen tutkinnan aikana.
** ** ** ** **

Nämä eettiset ohjeet ovat osa kaikkia Agnicon ja toimittajien välisiä sopimuksia. Toimittajien on
noudatettava näitä ohjeita ja varmistettava, että sen työntekijät ja edustajat ymmärtävät ohjeet ja
noudattavat niitä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi muodostaa perustan toimittajasuhteen
ja muiden siihen liittyvien sopimusten päättämiselle.
Toimittaja osoittaa hyväksyneensä ohjeiston allekirjoituksellaan.
Toimittajan nimi:

_________________________

Valtuutettu allekirjoittaja: ________________________
Nimi:

_________________________

Tehtävänimike:

_________________________

Päivämäärä:

_________________________

