Politica anti-mită la nivel global pentru
vânzători şi reprezentanţi
Următoarele linii directoare sunt derivate pe larg din Legea Statelor Unite privind
practicile corupte în străinătate (Foreign Corrupt Practices Act) („FCPA”), Legel privind mita
din UK 2010 („UK Bribery Act”) şi alte legi anticorupţie aplicabile şi nu se permite nicio deviere
de la aceste linii directoare.
ORICE VÂNZĂTOR SAU REPREZENTANT AL HANESBRANDS INC. SAU AL
ORICĂREIA DINTRE FILIALELE SAU ENTITĂŢILOR AFILIATE CU ACEASTA
(„HBI”) CARE ÎNCALCĂ ACESTE LINII DIRECTOARE VA COMITE O
ÎNCĂLCARE MATERIALĂ A CONTRACTULUI SĂU CU HBI. În plus, orice vânzător
sau reprezentant găsit vinovat pentru încălcarea FCPA, a Legii privind mita din UK sau a altor
legi anti-mită ar putea face personal obiectul: (1) unori amenzi penale şi/sau unei pedepse cu
închisoarea în S.U.A sau în străinătate pentru fiecare încălcare şi (2) unor amenzi penale
nelimitate. O astfel de încălcare ar putea, de asemenea, să supună HBI la pedepse penale şi
civile aspre şi la afectarea reputaţiei.
A. PREZENTARE GENERALĂ A FCPA
FCPA este concepută pentru a împiedica companiile, inclusiv HBI, angajaţii,
reprezentanţii, agenţii şi filialele din străinătate ale acesteia să facă sau să se ofere să facă plăţi
ilegale sau contribuţii politice către funcţionari publici oficiali străini (în afara S.U.A.) în scopul
de a obţine sau a păstra o relaţie comerciale sau de a obţine în alt mod în avantaj comercial
necuvenit. Legea se aplică, în cadrul părţii relevante, oricărui cetăţean S.U.A., companiilor
înregistrate în S.U.A. (cum este HBI) sau filialelor din S.U.A. şi entităţilor sau persoanelor care
acţionează în numele companiilor din S.U.A. sau alte entităţi incluse în această categorie. FCPA
are două componente principale: (1) prevederi anti-mită şi (2) prevederi privind controlul
contabil.
1.
Prevederi anti-mită. FCPA interzice mitele sau oferirea de mite unui
funcţionar oficial străin, unui partid politic străin, unui oficial al unui partid sau candidat al unui
partid politic străin în scopul de a obţine sau de a păstra o relaţie comercială sau de a dirija o
astfel de relaţie comercială către orice persoană sau de a asigura în alt mod orice avantaj
necuvenit.
Termenul de „funcţionar oficial străin” include orice funcţionar sau angajat al
unei agenţii internaţionale, al unui guvern străin (adică „din afara S.U.A.”) sau al oricărui
departament, agenţie sau organism al unui guvern străin, orice angajat al oricărei entităţi deţinute
de guvern (în întregime sau parţial), partid politic străin sau candidat pentru o funcţie publică în
străinătate şi orice persoană care acţionează în numele oricărei entităţi sau în combinaţie cu
acestea, inclusiv angajaţi guvernamentali cu jumătate de normă şi orice altă persoană, dacă există
un motiv pentru a crede că o astfel de persoană ar transmite o plată sau un beneficiu interzis unui
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funcţionar sau angajat al unui guvern străin. Membrii familiei categoriilor anterioare sau
membrii unei familii regale sunt consideraţi, de asemenea, „funcţionari oficiali străini”.
Definiţia dată de FCPA „mitei” include orice lucru de valoare (bani în numerar
sau orice alt lucru) dat sau oferit ca stimulent pentru a obţine, păstra sau dirija o relaţie
comercială sau pentru a asigura în alt mod un avantaj necuvenit. Mita trebuie să influenţeze
numai un funcţionar oficial străin pentru a face sau a se abţine de la a face ceva, cu încălcarea
îndatoririlor sale legale.
2.
Prevederi privind controlul contabil. FCPA impune ca societăţile cotate la
bursă în S.U.A., inclusiv HBI, să păstreze registre şi evidenţe contabile rezonabil de complete şi
exacte şi să identifice sisteme „suficiente” de control contabil intern care să satisfacă cerinţele
FCPA. Aceste exigenţe contabile şi de păstrare a evidenţelor sunt menite să împiedice tehnicile
de ascundere a mitelor ilegale cum ar fi fondurile. Liniile directoare stabilite mai jos conţin
anumite proceduri care trebuie să fie respectate pentru a asigura conformitatea cu cerinţele
contabile şi de păstrare a evidenţelor ale FCPA. Procedurile stabilite mai jos nu sunt exhaustive.
B. LEGEA PRIVIND MITA DIN (UK BRIBERY ACT)
Ca şi FCPA, Legea privind mita din UK (UK Bribery Act) califică drept
infracţiune penală mituirea funcţionarilor publici străini (în acest caz, funcţionari din afara UK).
Cu toate acestea, în baza Legii privind mita din UK (UK Bribery Act) este o infracţiune şi (i)
mituirea oricărei persoane sau companii private sau (iii) acceptarea oricărei mite. Atât
persoanele, cât şi entităţile corporative (ca HBI) pot comite infracţiuni penale în baza Legii
privind mita din UK (UK Bribery Act).
HBI are o prezenţă comercială în UK şi se străduieşte să respecte Legea privind
mita din UK (UK Bribery Act) la nivel mondial. Se aşteaptă din partea companiei să ia toate
măsurile necesare pentru a împiedica terţii să plătească mite în numele său şi poate suporta
consecinţe penale dacă nu reuşeşte să împiedice mituirea comisă de aceste persoane. Din acest
motiv, este esenţial să înţelegeţi complet şi să respectaţi aceste linii directoare şi programul de
conformitate al HBI.
C. LINII DIRECTOARE PRIVIND POLITICA
Următoarele linii directoare se aplică tuturor vânzătorilor sau reprezentanţilor HBI şi
altor terţi angajaţi în lucrări realizate în numele HBI.
1.

Niciun vânzător sau reprezentant HBI nu poate:
a. face niciun fel de plăţi (în numerar sau în alt mod) sau furniza niciun obiect de
valoare niciunul funcţionar public (ceea ce include orice funcţionar sau
angajat al unui guvern, al unei entităţi deţinute de către guvern, al unei agenţii
internaţionale, al unui partid politic sau candidat la o funcţie publică şi
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niciunei persoane care acţionează în numele unei astfel de persoane sau
membru al familiei unei astfel de persoane).
b. face un cadou de orice fel niciunul funcţionar public.
c. face niciun fel de plăţi sau furniza niciun fel de avantaj financiar sau de altă
natură (numerar, cadouri sau alte lucruri) niciunui alt om de afaceri sau
entitate pentru a obţine sau a păstra o relaţie comercială sau în scopul de a
obţine un avantaj comercial necuvenit. NU MITUIŢI! PUNCT! NU
FUNCŢIONARII PUBLICI GUVERNAMENTALI! NU FACTORII
PRIVAŢI!
d. accepta niciun fel de plăţi sau orice alte cadouri financiare sau
nefinanciare sau forme de remuneraţie pentru a furniza un avantaj
necuvenit oricărui om de afaceri sau entităţi care are relaţii cu HBI. NU
ACCEPTAŢI MITĂ! PUNCT!
2.
Niciun vânzător sau reprezentant HBI nu se poate angaja în nicio activitate, în ţară
sau în străinătate, despre care ştie sau are motive să creadă că evită sistemele, procedurile şi
controalele HBI pentru (i) contabilitatea internă, cheltuielile de finanţare şi achiziţionarea sau (ii)
vânzarea, schimbul, transferul sau dispunerea de active.
3.
Dacă un vânzător sau reprezentant HBI este abordat sau i se solicită să ascundă
identitatea celeilalte părţi într-o tranzacţie sau să participe la o plată ilegală, o plată
“neînregistrată în contabilitate”, o plată în numerar sau o plată către o terţă parte sau un cont
bancar din afara ţării în care sunt prestate serviciile, acesta trebuie să refuze să participe la o
astfel de acţiune şi trebuie să raporteze imediat incidentul către HBI.
Orice activităţi raportate care par să nu respecte această politică vor fi investigate
corespunzător. Se vor lua măsuri adecvate (până la inclusiv rezilierea contractului vânzătorului
sau reprezentantului cu HBI) în legătură cu orice încălcare.
Această politică nu tratează toate aspectele FCPA, ale Legii privind mita din UK (UK
Bribery Act), ale legilor anticorupţie locale şi ale standardelor noastre anti-mită. Este în schimb
destinată să explice în general FCPA şi Legea privind mita din UK (UK Bribery Act) şi să
furnizeze linii directoare pentru vânzătorii şi reprezentanţii HBI. Este responsabilitatea
vânzătorului sau a reprezentantului să se familiarizeze cu exigenţele FCPA, ale Legii privind
mita din UK (UK Bribery Act), ale legilor anticorupţie locale şi ale oricărei speţe de
jurisprudenţă sau autorităţi legale.
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