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आमची मलू्ये
Huntsman मध्ये (आमच्ा कंपननत), आम्ी कोि ही ओळख आणि आमचये काम 
ह्ाबद्दलच्ा आमच्ा आस्येमुळये  आमच्ा सर्व व्ारसायिक प्ितातं आम्ाला स्परा्वत्मक 
लाभ ममळतो. इमानदारी, प्ामाणिकपिा, आदर आणि जबाबदारीच्ा आमच्ा 
मूलाबंाबत आमची बाधंरलकी, जगभरात आम्ाला एकत्र आितये आणि एकमयेकाशंी, 
ग्ाहकाशंी र आमच्ाबरोबर व्रसाि करिाऱिा सराांशी आमच्ा संबंरात आमचये उच्च 
नैनतक मानदंड कािम ठयेरतये. आमच्ापैकी प्त्येकानये आपला कंपननच्ा मूलाचंये समर्वन 
करिये महत्ाचये आहये ज्ाच्ामुळये  आम्ी रोज अचूक ननि्वि घयेिये चालू ठयेर ूशकू.

आमच्ा सर्व बाधंरलककंरर काम पूि्व करण्ासाठी 
आम्ी रैिक्तिकरीत्ा जबाबदार आहोतजबाबदारी

ज्ाच्ाशी आमचा संपक्व  आहये, त्ा प्त्येकजिाला 
आम्ी आदर आणि कदर दाखरूआदर

आमच्ा सर्व कृनतमंध्ये प्ामाणिकपिाच्ा सरा्वत 
उच्च मानदंडापं्मािये आम्ी काि्व करू. प्ामाणिकपिा

आम्ी आमच्ा सर्व संभाषिात अचूक आणि 
इमानदार असू.इमानदारी

आम्ी एक जास्त चागंलये जग पाहतो
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Peter R. Huntsman
अध्यक्ष आणण CEO

आमच्ा CEO कडून संदयेश

नप्ि  Huntsman सहकारी:

आज, आमचये उद्ोग काि्व १०,००० पयेक्ा अधरक सहकाऱिानंा नोकरी 
दयेतये आणि हजारो ग्ाहकानंा आणि अनपु्िोगानंा जगभरातील ८० 
दयेशामंध्ये पुररठा करतात.

Huntsman चये िश, चागंलये नार, आणि प्नतष्ा आमच्ा 
सहकाऱिाचं्ा प्ामाणिकपिा, इमानदारी आणि ननष्येमुळये  आहये. आमची 
प्नतष्ा आणि मूलाचंये संरक्ि आमच्ा सतत राढीसाठी मूलभूत आहये. 
आमच्ा सराांकडून हये सुननश्चित करण्ाची अपयेक्ा आहये कक आमचा 
आचार, इमानदारी, प्ामाणिकपिा, आदर, आणि जबाबदारी ह्ा 
आमच्ा मूलानंुसार खरा राहील.

खालील पानामंध्ये Huntsman च्ा व्रसाि आचार माग्वदश्वक 
सूचना आहयेत. िा सूचना, काि कािदयेशीर आहये एरढयेच नाही तर काि 
िोग्य आहये िाच्ाबद्दल पि माग्वदश्वन करतात. िा माग्वदश्वक सूचना ं
सह, आपली िोग्य मागा्वनये काम करण्ाची पारख आणि बाधंरलकी, 
आमची उत्तम ननैतक मानकये  आणि प्नतष्ा किकरनू ठयेरतील. 
काि िोग्य आहये िाबद्दल प्श्न असलास आपि िा सूचनामंध्ये कदलयेला 
अहरालाच्ा संसारनापंैकी एकाबरोबर हये प्श्न उठरा.
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सल्ा घयेणये

िोग्य कृतीचा माग्व कुठला आहये अशी शंका असलास ककंरा कृती रा ननि्वि ननैतक ककंरा कािदयेशीर आहये कक 
नाही िाबद्दल प्श्न असलास, आपि हये नरचारात घ्ारये:

आमच्ा माग्वदश्वक सूचना, कंपनी रोरिये आणि प्कक्िा आणि सर्व कािदये जये माझ्ा कामाच्ा क्येत्रात लागू 
आहयेत त्ाचंये मी पालन करत आहये का?

हा ननि्वि घयेण्ापूरवी मला कोित्ा प्कारचये माग्वदश्वन लागयेल?

माझ्ा कृतीमंुळये  कंपननरर नकारात्मक पररिाम होऊ शकतील का?

कंपनी मध्ये कोिी आहये का ज्ानंा माझ्ा प्स्तानरत ककंरा पूि्व झालयेला कामाबंद्दल माकहती असली पाकहजये?

मी माझ्ा कृती सार्वजननकपिये उघड करू इच्छितो का?

माझ्ा कृतीचंा माझ्ा कुिंुब आणि ममत्रानंा अणभमान राियेल का?

आम्ी काि करारये िाबद्दल खात्री नसली तर, आम्ीमाग्वदश्वन सूचीतील “सल्ा प्ाप्ती आणि गोपनीि 
अहराल” भागात कदलयेला सारनापंैकी एक ककंरा अधरकाकडून सल्ा घ्ारा.

िा माग्वदश्वक सूचना,रोरिये, प्क्ीिा, ककंरा कािद्ाचये संभाव् उलं्घन होऊ शकये ल अशी स्स्ती ननमा्वि 
झालास, आम्ाला तातडीनये अहराल दाखल करण्ास सामंगतलये जातये. बोलून दाखरलानये, कािदयेशीर ककंरा 
नैनतक गैरकारभार िाळािला मदत होतये, असलयेली स्स्ती अजनू बीगडिये िाळािला मदत होतये, आणि 
भनरष्ात गैरकारभार प्नतबंधरत करािला मदत होतये. सद्ारनयेनये बोलून दाखरिाऱिा सहकाऱिारर 
आम्ीकारराई करत नाही.

िा माग्वदश्वक सूचनाभंर, आमच्ा कंपनी रोरिाचंा उल्येख आहये, जयेिा नरषिारंर अनतररति माकहती प्दान 
करतात. ही आणि इतर महत्ताची रोरिये आपला कंपननच्ा नीनतशास्त्र आणि अनुपालन इंिट्ानयेि साइिरर 
उपलब्ध आहयेत.

दैनंकदन कामाच्ा जीरनात आपलाला ननष्ापूर्वक आणि कािदयेशीर ननि्वि 
घयेण्ात माग्वदश्वन करण्ासाठी िा माग्वदश्वक सूचना बनरला आहयेत. 

आमच्ा व्रसाि आचरि माग्वदश्वक सूचना

आमच्ा व्यवसाय  आचरण म ार्ग दर्ग क  सूचन ा
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एक सामाययक जबाबदारी

Huntsman ची प्नतष्ा आमच्ा कंपननच्ा रतीनये काम करिाऱिा प्त्येकाच्ा कािाांरर 
उभारली गयेली आहये. ह्ा व्क्तिकंडून आम्ी आमच्ा उच्च मानकाचं्ा अनुसरिाची 
अपयेक्ा ठयेरतो:

सहकारी, ह्ातं समारयेणशत आहयेत अधरकारी आणि संचालक

पुररठयेदार

नरक्ये तये

एजंि

सल्ागार

कंत्रािदार

संितुि उद्ोजक

ग्ाहक

इतर व्रसाि भागीदार

जरभर लारू करा

िा माग्वदश्वक सूचना आम्ी कुठयेही काम करत असलो तरी लागू होतात. आमच्ाकडून 
सर्व रयेळी सर्व कािद्ाचं्ा पालनाची अपयेक्ा आहये, जरी तये क्लिष्, कये व्ाही बदलू शकिारये 
असलये आणि एका दयेशापयेक्ा दसुऱिा दयेशात रयेगळये असलये तरीही. आमची कंपनी 
सराांकडून कािद्ाच्ा प्त्येक भागाबाबत जािकार असण्ाची अपयेक्ा ठयेरत नसली 
तरी,आपापला नरणशष् स्ानी आणि कामात लागू असलयेली माग्वदश्वक सूचना, रोरिये, 
काि्वपधिती, आणि कािदयेजािून, समजनू, त्ाचंये अनुपालन करण्ाची जबाबदारी 
आमच्ापैकी प्त्येकाची आहये.

व्यवस्ापक आणण ननररक्षकासंाठी जबाबदाऱया

व्रस्ापक आणि ननररक्काकंडून, सहकाऱिानंा कंपननच्ा मूलाचंये प्चार करण्ाची 
अपयेक्ा आहये. व्रस्ापक आणि ननररक्क म्िनू आम्ी करािला हरये:

िा सूचना आणि ननैतक आचाराचये महत् आपला रयेि कम्वचाऱिानंा कळरिये.

एक सकारात्मक राताररि तिार करारये जयेरये आपला रयेि कम्वचाऱिानंा आणि इतर 
सहकाऱिानंा प्श्न नरचारण्ात आणि चचतंा व्ति करण्ात सोईस्कर राितये.

िा सूचना ककंरा कािद्ाचये उलं्घन करिाऱिा स्स्नतपंासून जागृत रहािये.

कंपननच्ा प्नतष्येसाठी संभरतः हानीकारक ककंरा अनैनतक कोित्ाही स्स्नतबद्दल िोग्य 
व्क्तिनंा तातडीनये सूचचत करिये.

जये सद्ारनयेनये एक कुशंका व्ति करतात त्ाचंी गोपननितयेचये संरक्ि करिये आणि त्ानंा 
प्तीकारापासून जपरिये.
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समस्ा नोदंवणये आणण सहाय्य नवनंती

काही रयेळा, आम्ी िोग्य काि्व करण्ाबद्दल अननश्चित असू शकतो. आम्ाला मदत आरश्यक असलास,एका 
नरणशष् पररस्स्ती बद्दल एक प्श्न असलास, ककंरा समस्ा ककंरा चचतंा नोदंरािची असलास, आम्ी खालील 
सारनापंैकी एक ककंरा अधरकाशंी संपक्व  सारारा:

आमचा रररष् अधरकारी

आमचा स्ाननक मानर संसारन प्नतननरी

आमचये सुनररा अनुपालन अधरकारी

कोिताही अनुपालन समर्वक

The Ethics and Corporate Compliance Department (नीनतशास्त्र आणि संस्ा अनुपालन नरभाग)

Environmental Health and Safety Group (पिा्वररि आरोग्य र सुरक्ा गि)  
(EHS संबंधरत प्करिा ंमध्ये)

The International Trade Compliance Group (आतंरराष्ट्ीि व्ापार अनुपालन गि)  
(आतंरराष्ट्ीि व्ापार संबंधरत प्करिा ंमध्ये)

The Legal Department (कािदा पालन नरभाग)

Internal Audit Department (अतंग्वत तपासिी नरभाग)

प्खु सल्ागार / संस्ा अनुपालन अधरकारी

Speak Up हयेल्पलाइन ला कॉल करिये 
(दयेश-नरणशष् दूरध्वनी क्माकंासंाठी इंिट्ानयेि पहा)

ethics@huntsman.com ला इमयेल करिये

The Speak Up हयेल्पलाइन (मदतसयेरा) चये कामगार एका बाहयेरच्ा कंपनी कडून भरती कये लयेलये आहयेत आणि 
ही सयेरा िोग्य रयेगरयेगळ्ा भाषेंत, २४ तास, आठरड्ातनू ७ कदरस उपलब्ध आहये. फोन हयेल्पलाइन (मदतसयेरा) 
रापरून अहराल दाखल कये ला गयेला असयेल तर, नरनंती कये लास, फोन करिाऱिाची ओळख,स्ाननक कािद्ानये 
अनुमत असलये तर, गोपनीि ठयेरली जाइल आणि ती नोदंिी, तपासासाठी Huntsman कडये कदली जाईल.

अहराल दाखल करताना आपलये नार द्ािला आपलाला प्ोत्ाकहत कये लये जातये कारि अहराल दाखल करिा-
िा सहका-िाची ओळख असलानये अन्येषिात बरयेचदा मदत होऊ शकतये. िोग्य तपासिी आणि ननराकरि 
घडरण्ाबरोबर शक्य तयेरढिा उच्च स्तरापिांत गोपनीिता संरणक्त कये ली जाईल.

सल्ा घयेिये आणि गोपनीि रतृ्तातंसंचार

सल्ा  घये णये  आणण र ोपन ीय  वृत ां त संच ा र
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कोणताही प्रत्ाघात नाही

जर कोिी सद्ारनयेनये एका संशयित उलं्घनाची बातमी कळरली तरत्ाचंी कारराई 
ककंरा प्नतकार कये ला जािार नाही. “सद्ारना”अरा्वत आपि आपलाकडये असलयेली 
संपिू्व माकहती जाहीर कराल आणि एक प्ामाणिक, सच्चा आणि पिू्व अहराल दयेत 
असलाचा आपलाला नरश्ास आहये. आमची कंपनी दसु-िा व्क्तिच्ा नररुधि 
प्त्ाघात सहन करत नाही.

या मार्गदर्गक सुचनाचंये उलं्घन करण्ाचये पररणाम

िा माग्वदश्वक सूचनाचं्ा उलं्घनाचये, णशस्तभंग काि्वराही सकि सहभागी व्क्तिचं्ा 
नोकरीच्ा समाप्ती पिांत गंभीर पररिाम होऊ शकतात. कािद्ाच्ा उलं्घनामंुळये  
सहभागी झालयेला व्क्तिनंा ककंरा कंपननला नागरी ककंरा फौजदारी दंड पि भरारा 
लागू शकतो. रोरि, पधित आणि स्ाननक कािद्ाशंी सुसंगत कोितीही णशस्तीची कक्िा 
लागू होईल.

AQ

नाही, Rhona नये नतच्ा चचतंा नोदंरला 
पकहजयेत. नतच्ा व्रस्ापकाची रागिकू 
प्त्ाघाताचये चचन्ह असयेल. Rhona नये 
अनुपालन समर्वक, Ethics and 
Corporate Compliance 
Department, हयेल्पलाइन, ककंरा अन्य 
अहरालाच्ा संसारनाकडये अहराल दाखल 
कये ला पाकहजये कारि Rhonaचा संशि 
सद्ारनयेत आहये. Huntsman प्त्ाघात  
सहन करत नाही आणि अहराल दाखल 
कये लानये प्त्ाघाताचा प्नतबंर होतो ककंरा 
राबंरला जातो.

Rhonaच्ा संघामरील एका अन्य सहका-िानये 
नतला नरश्ासात घयेऊन सामंगतलये की त्ानये 
Speak Up हयेल्पलाइन रर एक अहराल 
दाखल कये ला. त्ानये Rhona ला सामंगतलये की 
त्ाच्ा अहरालामध्ये त्ाचं्ा रयेि 
व्रस्ापकाचा समारयेश होता. तेंव्ा पासून 
Rhona ला आढळलये आहये की नतचा 
व्रस्ापक नतच्ा सहका-िाला अनादरानये 
रागरतो आणि नतला संशि आहये की हये 
अहरालामुळये  आहये. Rhona ला काि करारये 
िाची खात्री नाही आणि नतला राित आहये की 
ह्ा सगळ्ात सामील न होिये सरधोत्तम असयेल. 
Rhona नये िा बाबतीत गप्प रकहलये पाकहजये का?
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बौद्धिक मालमतयेचा आदर करा

आमची बौमधिक मालमत्ता (IP) आमची सरा्वत जास्त मौलरान मालमत्ता आहये. िात समानरष् आहये:

पयेिंि

व्ापारचचन्ह

कापीराइि

व्ापार गुनपतये

कोितीही इतर मालककची माकहती

िा मालमत्तयेचये स्ापन, संरक्ि आणि दयेखरयेख करण्ासाठी आपि सर्व िोग्य उपाि करारये. इतराचंये बौमधिक 
मालमत्तयेचये (IP) रैर अधरकार आम्ी मान्य करािला हरये.

अधिक माहहनतसाठी,  
प्रवास धोरण पहा

अफरातफर ची व्याख्ा आहये अप्रमाणणकपणये हकंवा अन्ायीपणये 
काहीतर स्वतःच्ा वापरासाठी घयेणये.

भौनतक मालमतयेची कदर करणये

आम्ी आमच्ा कंपननच्ा भौनतक मालमत्तयेचये संरक्ि करिये आरश्यक आहये ज्ात समानरष् आहयेत आमच्ा 
सुनररा, सारनये आणि उपकरिये, राहनये, संगिक, कािा्वलिीन सामग्ी, संचार उपकरिये, आणि ननरी. फति 
कािदयेशीर व्ारासायिक प्िोजनासंाठी ही संसारनये रापरली पाकहजयेत. आपि फति िोग्य व्ारसायिक कामासाठीच 
ही संसारनये रापरारीत. कोितीही प्रा िाळारी ज्ानये आमच्ा मालमत्तयेच्ा रािा जाण्ाचा, हररण्ाचा, नष् 
होण्ाचा, अफरातफर होण्ाचा ककंरा इतर प्कारये कंपनी संपदा चुकीच्ा प्कारये हाताळण्ाचा रोका ननमा्वि होतो. 

Huntsman च्ा संपदयेत भौनतक संपत्ती, बौमधिक मालमत्ता, आणि गोपनीि र मालकीची 
माकहती समानरष्ीत आहये. ही संपदा सुरणक्त ठयेरण्ाची आणि कये रळ िोग्य रीतीनये कामापुरती 
र कािदयेशीर व्रसािासाठीच रापरण्ाची आमची प्त्येकाची जबाबदारी आहये.

AQ

नाही. जरी Joe चा उद्दयेश ह्ा रस्तचुये शुल्क 
भरािचा आहये, तरी हा अनाधरकृत शुल्क 
कंपननच्ा मालमत्तयेचा गैररापर आहये.

Joe त्ाचये Huntsman ननगममत प्रास 
आणि खच्व काड्व स्वतःच्ा बािकोसाठी एक 
रैिक्तिक भयेि नरकत घयेण्ासाठी रापरतो. 
त्ाला राितये की हये स्वीकाि्व आहये कारि तो हये 
शुल्क रयेि क्ये कडि काड्व कंपननला भरयेल. हये 
िोग्य आहये क?

आमची मूलये उचलून ररिये... आमच्ा कंपननसाठी

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  कंप ननस ाठ ी
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Huntsman चे शोध आणण बौद्धिक संपदा

आमच्ा सहकाऱिानंी नरकधसत कये लयेलये व्रसािासाठी उपिोगी सर्व नरशोर आणि इतर IP आम्ी ओळखिये, 
मालकीत घयेिये आणि सुरणक्त ठयेरिये महत्ाचये आहये. कंपनी रयेळात ककंरा कंपनी खचा्वत कये लयेला कोिताही 
नरकास ह्ात समानरष्त आहये. कािद्ाचये पालन करून आणि सहकािा्वच्ा सहमतीनये असये सर्व IP कंपननच्ा 
मालककचये आहयेत.

आम्ी कोितयेही IP, नरकधसत कये लास, आमचिाकडून अपयेक्ा आहये:

तातडीनये कािदा पालन नरभागात एका IP रकीलाकडये असा IP उघड करारा.

असा IP, IP कािद्ापं्मािये पयेिंि ककंरा इतर संरक्ि शोरण्ाच्ा अधरकारासह Huntsman च्ा हारी द्ारा.

नरीन उत्ादनये आणि सयेरा नरकधसत होत असताना आम्ी त्ाचंये संरक्ि करािला हरये. ह्ाचा अर्व, आम्ी 
िोग्य गुप्तता ककंरा अ-प्किीकरि करार कये ला णशराि नरकासात्मक उत्ादनये ककंरा सयेरा उघड करू निये.

पयेिंि अनपु्िोग दाखील करण्ापरुवी ककंरा दाखील करण्ाचा ननि्वि घयेण्ापुरवी, आम्ी खालील कािये करिये 
िाळारये:

नरकासात्मक उत्ादनये ककंरा सयेरा अनधरकृत व्क्तिनंा नरक्ी साठी दयेऊ करिये

नरकासात्मक उत्ादनये ककंरा सयेरा नरकिये

नरकासात्मक उत्ादनये ककंरा सयेरा सार्वजननकपिये रापरिये

आमच्ा कंपननचये नार, पररचि चचन्ह, व्ापार चचन्ह नीि रापरारये आणि त्ाचंी उतृ्ष्ता किकरण्ासाठी, त्ानंा 
व्रसाि ककंरा व्रहारात फये रफार ककंरा गैररापर करण्ापासून सुरणक्त ठयेरारये, कारि त्ाचं्ा संरक्िासाठी हये 
आरश्यक आहये. व्रसाि ककंरा व्ापारात रापर करािसाठी कोित्ाही रीतीनये कंपनी पररचि चचन्ह ककंरा 
व्ापार चचन्ह बदलण्ा आरी, आम्ी जागनतक संचार सामायिक सयेरा संघाच्ा सदस्ाकडून माग्वदश्वन घ्ारये. 
आमचये नार, पररचि चचन्ह ककंरा इतर व्ापार चचन्ह, ततृीि पक्ाद्ारये अनधरकृत व्ारसायिक रापरात आिलये 
जात असलाचये, आम्ी कािदा पालन नरभागात IP रककलाला कळरारये. नरीन व्ापार चचन्ह प्स्ततु 
करण्ापूरवी, आम्ी कािदा पालन नरभागाकडून पररानगी काढारी. 

कंपननच्ा IPची कोितीही संशिास्पद अफरातफर ककंरा उलं्घन ह्ाचा कािदा पालन नरभागाच्ा एका IP 
रककलाकडये अहराल करारा. Huntsman च्ा IP रकीलाकडून अनुमती ममळाला णशराि, अफरातफर ककंरा 
उलं्घनाबाबत आम्ी कंपननच्ा रतीनये कोितीही घोषिा ककंरा आरोप करिये िाळलये पाकहजये.

तृतीय पक्ाची बौद्धिक मालमत्ा

Huntsmanचा व्रसाि चालरतानंा आपि दसु-िाचं्ा रैर IP अधरकाराचंा आदर कये ला पाकहजये. 
Huntsman चा व्रसाि करताना आम्ी इतराचं्ा रैर IP अधरकाराचंा आदर करिये आरश्यक आहये. 
दसु-िा पक्ाच्ा IP चा अनधरकृत रापर ककंरा अफरातफर कये लानये, रैिक्तिक सहकारी, आणि आमच्ा 
कंपननला मोठये कदरािी आणि फौजदारी दंड बसू शकतात. 

पररानगी प्ाप्त झालाणशराि आमच्ा कंपननच्ा रतीनये, आम्ी ततृीि पक्ाच्ा कॉपीराइि सामग्ी ची नक्कल 
करू निये (ककंरा त्ारर आराररत अन्य प्िोग करू नियेत) कये रळ साकहत् इंिरनयेिरर उपलब्ध आहये ककंरा 
कॉपीराइि सूचनयेणशराि उपलब्ध आहये म्िनू तये रापरण्ाची आम्ाला पररानगी नाही आहये.

Huntsman IP रककलाशी संपक्व  सारा जर:

ततृीि पक्ाच्ा IP अधरकारा ंसंबंधरत एखादा प्श्न उठलास.

एक ततृीि पक् दारा करत असयेल कक त्ाचं्ा IP अधरकाराचंये उलं्घन झालये आहये.

Huntsman च्ा IP रकीलाच्ा अनुमती णशराि आम्ी अशा कोित्ाही दाव्ाला प्नतसाद दयेिये िाळारये.
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Huntsman च्ा मालमते्ची माहहती

व्ापार गनुपतये आणि सार्वजननकपिये ज्ात नसलयेली इतर व्रसाि संबंधरत माकहती आमच्ा कंपननच्ा 
मालककची माकहती आहये ज्ाला गोपनीि माकहती सुरा म्ितात. मालककची माकहती नयेहमीच तंत्रज्ाननरषिक 
नसतये, आणि त्ात समानरष् असू शकतये:

प्कक्िा आणि उत्ादन माकहती

उत्ादन िोजना आणि कुरत

ग्ाहकाचंी िादी

व्रसाि िोजना आणि पररिाम

बोली लारण्ासाठी माकहती

लारलयेला ककमतीची अप्काणशत माकहती

नरीन उत्ादन िोजना

आतंररक अहराल, रोरिये, आणि प्कक्िा

Huntsman च्ा मालककची माकहती ततृीि पक्ानंा तयेव्ाचं उघड करारी जयेव्ा ह्ा प्ककिकरिाची आमच्ा 
व्रसाि उद्द्दष्ानंा मदत होतये आणि जयेव्ा एक िोग्यररत्ा अमंलात आिलयेला गोपनीिता ककंरा अप्ककिकरि 
करार उपलब्ध असयेल. प्किीकरि करताना आणि उघड कये लयेला माकहनतची नोदं ठयेरताना, अप्किीकरि 
कराराच्ा अिीजािनू त्ाचंये पालन करिये आमच्ासाठी महत्ाचये आहये.

आमच्ा मालकीचा माकहनतशी संबंधरत आमच्ा काही इतर जबाबदाऱिा आहयेत:

मालककची माकहती कये रळ Huntsman व्रसािाच्ा समर्वनात रापरारी. 

मालककची माकहनतची उपलब्धी त्ाच बारंर सहकाऱिापंिांत सीममत ठयेरारी ज्ानंा त्ा माकहनतची व्रसािात 
गरज असयेल.

कये रळ सुरणक्त पधिती द्ारये मालककची माकहती प्साररत करारी.

मालकीच्ा माकहनतची चचा्व अशा कठकािी करिये िाळारये श्जरये ती इतराचं्ा कानारर पडू शकतये. िात नरमानतळ 
िर्मनल, आगगाड्ा, उपहारगृह, ललफ्ट, स्वागतकक् आणिलॉबी भाग, कंपनी आराम खोला, आणि इतर 
कठकाि समानरष्ीत असू शकतात.

लॅपिॉप, इलयेक्ट्ॉननक प्त, स्तृी डट्ाइर, PC हाड्व कडस्क, आणि कागदी नोदंी सुरणक्त आणि जपून ठयेरण्ासाठी 
पाउलये घ्ारी.

आमची मालककची माकहती ममळरलाच्ा इतराचं्ा प्िताबंाबत Huntsman IP मुखत्ार कडये नोदं करा.

आमच्ा मालककची माकहती असलयेलये सर्व भौनतक आणि इलयेक्ट्ॉननक साकहत् Huntsman चये स्वतःचये आहये 
आणि कये रळ कंपननच्ा कामात रापरारये. िा आणि इतर जबाबदाऱिा नोकरी दरम्ान आणि नोकरी संपला 
नंतरही लागू होतात. नरनंती कये लानंतर ककंरा आम्ी कंपनी सोडलास, सर्व मालककची माकहती परत कये ली 
जाईल अशी अपयेक्ा आहये.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  कंप ननस ाठ ी
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AQ

नाही, माजी ननिोतिाच्ा मालककची गोपनीि 
माकहती उघडकीस आििये अनैनतक आहये 
आणि बयेकािदयेशीर असू शकतये. Annनये ही 
नरनंती लगयेच नोदंरली पाकहजये.

Ann एक नव्ानये ननितुि नरक्ी प्नतननरी आहये. 
नतचा अगोदरचा ननिोतिा Huntsmanचा 
प्नतस्परवी आहये. अगोदरच्ा नौकरीत नतनये ज्ा 
ग्ाहकाशंी संपक्व  कये ला त्ाचंी नारये ललहािला 
Annचा पि्वरयेक्क नतला सागंतो, जी सार्वजननक 
ररत्ा ज्ात माकहती नाही आहये. काि Annनये ही 
माकहती नतच्ा पि्वरयेक्काला पुररली पाकहजये?

तृतीय पक्ाच्ा मालहकची माहहती

आम्ाला मालककची माकहती इतर पक्ाकडून प्ाप्त होऊ शकतये जसये आमच्ा ग्ाहकाकंडून. इतराचं्ा खाजगी 
माकहनतची तशीच काळजी घ्ारी जशी आम्ी स्वतःच्ा माकहनतची घयेतो, आणि आम्ी असये करारये:

जागृत रहारये आणि गुप्तता ककंरा अप्किीकरि कराराच्ा अिीचंये पालन करारये ज्ाच्ा अतंग्वत आम्ाला 
दसुिा्व पक्ाच्ा मालककची माकहती प्ाप्त होतये.

आमच्ा कडये प्कि कये ला गयेलयेला मालककच्ा माकहनतची नोदं ठयेरारी.

आमच्ा कंपननच्ा मालककची माकहती इतर पक्ाच्ा मालकीच्ा माकहनतपासून रयेगळी ठयेरारी.

आम्ी ततृीि पक्ाची मालककची माकहती ममळरण्ासाठी अिोग्य पधिनतचंा रापर करू निये. तसयेच, आम्ी, स्पष् 
अनुमती असला णशराि, माजी कामगाराकडून ककंरा ततृीि पक्ाकडून ममळालयेली खाजगी माकहती रापरू निये.
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कंपननच्ा माहहती तंत्रज्ान प्रणालीचंा वापर

आमच्ा कंपननच्ा नयेिरक्व  र संगिक प्िाललचंा रापर नैनतक आणि कािदयेशीर प्कारये करण्ाची आमची 
जबाबदारी आहये. आम्ी कंपननच्ा सारन ककंरा प्िाललचंा रापर कािद्ाचये उलं्घन करण्ासाठी करू निये 
ककंरा अशी सामग्ी तिार, संग्कहत ककंरा पाठरािला करू निये जी दभुा्वरनाितुि अश्ील, रामाकारिारी ककंरा 
भीनतजनक असयेल, ज्ानये सहकारी, ग्ाहक ककंरा पुररठादार कमी लयेखलये जातील ककंरा ज्ाला छळरिकू 
ककंरा दमदािी समजलये जाइल. अशा आचरिाची उदाहरिये आहयेत अपमानकारक किप्पण्ा ज्ा हयेतुपुरस्सर 
कोिाची प्नतष्ा खराब करतात ककंरा कूळ, ललगं, अपंगत्, रम्व ककंरा इतर कोठलाही दजा्वच्ा आरारारर, जये 
कािद्ानये रािा माग्वदश्वक सूचनानंये आणि कंपनी रोरिात सुरणक्त आहये, अश्या किप्पण्ा ज्ा कामात एक 
नररोरी राताररि ननमा्वि करतात.

Huntsman कागदपत्रातं घयेतलयेली प्त्येक काळजी घयेऊनच आम्ी इमयेल, इनं्सि संदयेश, पोस्ट आणि मोबाइल 
संदयेश तिार करारये. इलयेक्ट्ॉननक संदयेश, रैिक्तिक आणि व्रसाि संबंधरत दोन्ही, चचरस्ािी आणि पूर्व 
स्स्नतत आिाि िोग्य नोदंी आहयेत हये लक्ात ठयेरारये. अनतशिोतिी, मानहाननकारक भाषा आणि संदभा्व बाहयेर 
घयेऊ शकली जाइल अशा अणभव्क्ति िाळाव्ा.

आम्ी असा संगिक रापर िाळारा ज्ानये व्ािरस पररचि ककंरा आमच्ा माकहती तंत्रज्ान (IT) सुरक्येच्ा इतर 
उलं्घनासकि कोिताही तोिा ककंरा नुकसान होऊ शकये ल. बोचक, बयेकािदयेशीर आणि अव्ारसायिक साईि 
ककंरा कोितीही साईि जी आमच्ा संगिक प्िाललच्ा संरक्िात ककंरा कािा्वत रोक्याची असयेल ती 
आडरण्ाची व्ारसायिक गरज आम्ाला असू शकतये. कािद्ाच्ा पररानगी मिा्वदयेप िांत, एका सहकािा्वच्ा 
पूर्व मंजरुी, ज्ान, ककंरा संमती णशराि, कोितयेही कंपनी संसारन, मालमत्ता, संपत्ती, ककंरा इलयेक्ट्ोननक 
उपकरि तपासािची ककंरा ननरीक्िाची गरज Huntsman ला पडू शकतये.

आमच्ा कंपननच्ा संगिक प्िालीमध्ये सॉफ्टरयेअर रापरताना आम्ी ननैतक आणि जबाबदार असिये 
आरश्यक आहये. कंपनी मालमत्तारंर रापरलयेला सर्व सॉफ्टरयेअर साठी Global IT च्ा मालमत्ता व्रस्ापन 
नरभागाकडून मंजूरी घ्ारी. नरशयेषतः, मािक्ोसॉफ्ट ऑकफस पररानये आम्ाला आमच्ा घरी रापरासाठी 
Huntsman च्ा पररान्यारर घयेतलयेला सॉफ्टरयेअरची नकल करण्ाची पररानगी दयेत नाही.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  कंप ननस ाठ ी

या नवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आमचये संरणक, इमयेल 
आणण इंटरनयेट वापर िोरण जाणण्ाकररता ययेथये क्लिक करा.
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या नवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आमच्ा ससक्युररटीज िोरणासाठी आणण न्ायी 
प्रकटीकरण नियम (अराथात, Reg FD) मानक बघा.

ह्ा अनभुारारी संबंधित अधिक माहहनतसाठी, सामाणजक मीडिया िेटवकथा  च्ा बाबतीत 
आमचये िोरण, काय्गपधिती आणण मानकये  पहा.

पत्रकार, नवश्येषक आणण रोखा भारिारकाचंये प्रश्न

कंपननची माकहती अचूकपिये, सुसंगतपिये रकािद्ानुसार जनतयेला कदली जातये हये सुननश्चित करण्ासाठी, 
Huntsman च्ा रतीनये कये रळ कंपनी प्रक्ानंीच अधरकृत माकहती जाहीर करारी. आमच्ा कंपनी आणि 
व्रसाि संबंधरत बातम्ाबंद्दल अधरकृत माकहनतसाठी आलयेला सर्व पत्रकार ककंरा इतर सर्वसारारि नरनंत्ा 
(अगदी अनौपचाररक नरनंत्ा सुधिा) आम्ी Global Communications च्ा उपाध्ाक्ाकडये पाठराव्ात.

संदभा्वबाहयेर काढलयेला एखाद्ा चुककच्ा अरतरि ककंरा किप्पणिचये, अशी किप्पिी करिाऱिा रैिक्तिक 
सहकारी साठी आणि/ककंरा कंपनी साठी, नरणशष् पररस्स्नतमध्ये,गंभीर पररिाम होऊ शकतात. कोित्ाही 
खालील गिातंनू (खाली सूचीबधि) एका सदस्ानये, Huntsman च्ा गुं तरिकुदार बद्दल अधरकृत व्रसाि 
संबंधरत माकहनतसाठी, ऐनतहाधसक ककंरा भनरष्ातील कमाई, ककंरा काि्वक्मतयेच्ा माकहनतसाठी कये लयेला 
नरनंत्ा (अगदी अनौपचाररक नरनंत्ा सुधिा) नरणशष् नोदं घयेण्ासाठी महत्ाच्ा आहयेत. अशा सर्व नरनंत्ा 
Investor Relations च्ा उपाध्ाक्ाकडये पाठराव्ा:

गुं तरिकूदार

रोखा नरश्येषक

क्मताननदयेशन एजन्ी

पत्रकारगिाचये सदस्

Huntsman चये स्टॉक ककंरा कज्व रोखा रारक

कुठलयेही इतर मुख्य सार्वजननक संपक्व

शासन अधरकारी ककंरा मुखत्ाराकंडून व्रसाि संबंधरत माकहनतसाठी नरनंत्ा Legal Department कडये 
पाठराव्ा.

सामाणजक प्रसार माध्यम/नयेटवर्कर

इंिरनयेि जरी आपलाला नरनरर सामाश्जक प्चार माध्म (जसये फये सबकु, ललकंड इन,माि स्पयेस, गुगल+, ककंरा 
द्वििर), ब्ॉग आणि लघु ब्ॉग, द्ारये अकद्तीि व्रसाि संरी प्दान करतो, सामाश्जक प्चार माध्माचंा रापर 
करतानंा आम्ी खालील करारये:

इंिरनयेि सार्वजननक कठकाि आहये हये ध्ानात ठयेरारये.

आमची आणि आमच्ा बारंर सहकािाांची, नरक्ये त्ाचंी, आणि ग्ाहकाचंी मालकीची माकहती सुरणक्त ठयेरारी.

सर्व सामाश्जक प्चार माध्म सकि, कुठलाहीरैिक्तिक संचारात, आम्ी Huntsman च्ा रतीनये बोलत 
आहोत अशी चुकीची समजतू करून दयेिये िाळारये.

Huntsman चये सहकारी म्िून ज्ा साकहत्ाचये आम्ी स्वतः प्चार करत नाही तये कुिंुबातील सदस् ककंरा 
ममत्रानंीही इंिरनयेिरर ककंरा सामाश्जक नयेिरर्कग साइि रर िाकू निये, हये लक्ात ठयेरारये.

कंपनी प्रतिा म्िून Huntsman बद्दल ककंरा कंपनी उत्ादना बद्दल कोितीही माकहती जाहीर करण्ापुरवी 
जागनतक संचार सयेरा संघाच्ा सदस्ाकडून पररानगी घ्ारी.

एखादा संराद िोग्य आहये कक नाही िाबद्दल शंका असलास, जागनतक संचार सयेरा संघाच्ाएका सदस्ाकडून 
माग्वदश्वन घ्ारये.
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ह्ा बाधंरलकीच्ा समर्वनार्व, जये आमच्ा रतीनये काम करतात त्ानंा आम्ी राजरी 
कामाचये तास आणि राजरी रयेतन प्दान करतो आणि आम्ी हयेतुपरस्पर त्ाचं्ाशी 
व्रसाि करत नाही जये रयेठनबगार, मानरी राहतकु पधिती ककंरा मुलाचं्ा शोषिात 
गुं तलयेलये आहयेत. Huntsmanचये सहकारी म्िनु, इतराबंरोबर ननष्पक्पाती रागिकु 
करून आणि अधरकार आणि जबाबदा-िाबंाबत सातत्ानये िोग्य कदर दाखरनू, 
आमच्ाकडून ह्ा बाधंरलकीचये प्दश्वन अपयेणक्त अहये. 

नतच्ा व्रस्ापकाचये भाष् अरैर पक्पात 
आहये ककंरा नाही हये नरचारात न घयेता, तये 
Monica साठी बोचक होतये. Monica नये 
तातडीनये आपला व्रस्ापकाचये भाष् नतच्ा 
स्ाननक मानरसंसारन प्नतननधरला अररा 
दसु-िा व्रस्ापकाला कळरलये पाकहजये 
ज्ाच्ाबरोबर नतला सोईस्कर राितये.

A

Q Monicaच्ा व्रस्ापकानये हल्ीच 
घोषिा कये ली कक तो िीम भयेिी ंशुक्रारी 
दपुारी सरकरतो आहये. Monica 
समजरतये कक दपुारच्ा तासाला नतनये 
दररोज आपली प्ार्वना कये लीच पाकहजये. 
नतचा व्रस्ापक नतला सागंतो कक जर 
नतच्ा “रामवीक नरचारामंूळये” ती दपुारच्ा 
भेंिीत उपस्स्त राहू शकत नसयेल तर नतला 
सकारात्मक गुनरत्ता ननचििन ममळिार 
नाही. Monica ला त्ाच्ा अणभप्ािाचा 
राग ियेतो. नतनये काि करारये?

Huntsman जगभरातील मानराधरकाराचं्ा संरक्िाचये समर्वन 
आणि आदर करतये आणि आमच्ा प्भाराच्ा क्येत्र अतंग्वत 
रैिक्तिक अधरकार सुननश्चित करण्ासाठी काम करतये.

आमची मूलये उचलून ररिये…  
आमच्ा सहकारी आणि समुदािासंाठी

कामाच्ा जारयेत आदर

सराांशी आदरपूर्वक रागिये हये एक कम्पनी मूल आहये जये आमच्ापैकी 
प्त्येकाला लागू होतये. श्जरये आम्ी व्रसाि करतो त्ा समुदािाचंी 
नरनररता दश्वरिारये राताररि ननमा्वि करािला आम्ी रचनबधि आहोत. 
आम्ी नोकरी संबंधरतपात्रता पाहून सर्व रोजगार ननि्वि घ्ारयेत आणि 
खालील कडये दलु्वक् करारये:

प्जानत

रंग

रम्व

ललगं

रि

अपंगत्

राष्ट्ीि मूळ

लैंमगक आरड

आम्ी काि्व करत असलयेला प्त्येकदयेशातील इतर कुठला संरणक्त 
दजा्व

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये … आमच्ा  सहकार ी  आणण समुद ाय ांस ाठ ी
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AQ
छळरिकू आणि दहशत अनयेक रूपात घडू 
शकतात. David चा व्रहार बयेकािदयेशीर 
असू ककंरा नसू शकतो, पि तो अनादपू्वर्वक 
आणि नरश्ास कमी करिारये आहये, ज्ारर 
कानाडोळा करता ियेत नाही. लक्ात ठयेरा कक 
एक सद्ारनापूि्व अहराल करण्ासाठी 
आपलाला प्त्ाघाताला तोडंी जारये 
लागिार नाही. आपि Davidच्ा 
व्रहाराबद्दल तातडीनये आपला 
व्रस्ापकाशी ककंरा िा माग्वदस्वक 
सुचनाचं्ा “सल्ा घयेिये आणि गोपनीि 
रतृ्तातंसंचार” भागात सुचचत कुठलाही 
संसारनाशी सल्ामसलत कये ली पाकहजये.

David, माझ्ा नरभागातला एक बारंर 
सहकारी, रारंरार मला माकहती दयेण्ास 
इन्ार करतो जी माझ्ा कामासाठी मला 
आरश्यक आहये, मला अनादरवं्जक 
नारं ठयेरतो, आणि दसु-िा सहका-िानंा 
सागंतो कक मी माझं काम करण्ासाठी 
िोग्य नाही. त्ाची कृती दखुदािक होती, 
पि मला त्ाला रागरािचये नाही ककंरा 
माझ्ासाठी आिखी त्रास उत्न्न 
करािचा नाही. मी ही पररस्स्ती कशी 
हाताळली पाकहजये?

छळवणकू-मकु्त उद्ोरस्ान

छळरिकू मुति कामाचये राताररि जोपासण्ाची आपसात परसपररक आदर आरश्याक आहये. दसुिा्व 
व्क्तिशी रैरभार दाखरिारये कुठलयेही बोचक आचरि छळरिकू समजलये जाऊ शकतये. छळरिकूकचा हयेतू 
ककंरा पररिाम, एक भीनतजनक आणि प्नतकूल कामाचये राताररि ननमा्वि करिये होऊ शकतो. लैंमगक 
छळरािकुकत अननष् कामुक असंकदग्ध शब्द, चचत्रये, हातरारये, ककंरा लगि समानरष् आहयेत. साभंोमगक 
उपकाराची नरनंनतही लैंमगक छळरािकुकत सामील असू शकतये.

अलैंमगक छळरिकूकत समानरष् आहयेत ओतमुद्रि, अपमान, णशरीगाळ, रट्ा,अपमानास्पद भाषा, ककंरा 
कोितयेही असये आचरि ज्ात एका व्क्तिला त्ाच्ाचररत्र गुिासंाठी ननशािारर ररलये जातये. एक सकारात्मक 
कामाचये राताररि साध् करण्ासाठी, आमच्ा किप्पण्ा आणि कक्िा सर्वरयेळी, सराांच्ापरर ननष्पक् आणि 
आणि आदरितुि असारिात.

भयेदभार ककंरा छळरिकू घडलाचा आम्ाला नरशरास असलास, आपि तातडीनये माग्वदश्वक सूचनयेतील 
“सल्ा प्ाप्ती आणि गोपनीि अहराल” नामक उपनरभागात नयेमलयेला कोित्ाही व्क्तिकडये पररस्स्नतची 
नोदं करारी.

या नवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी आमचये छळवणकू व 
प्रनतकार बाबतीसंह भेदभाव नवरोधी धोरण जाणायला येरे बघा
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सुरक्क्षत आणण ननिधोक सुनविा

आरोग्य, सुरक्ा आणि पिा्वररि संरक्िाला (EHS) सर्वश्येष् पातळीरर राखण्ासाठी Huntsman रचनबधि 
आहये. स्वतःला ककंरा आजबूाजचू्ा इतरानंा रोका होऊ निये म्िनू, सर्व िोग्य EHS मानकये , प्कक्िा, आणि 
पधिती िाच बरोबर लागू कािदये आणि ननिमाचंये पालन करून हा उच्च दजा्व कािम ठयेरण्ाची, आमची 
बारंीलकी आणि म्िूनच आमची जबाबदारी आहये.

पयाथावरण आरोग्य आणण संरक्ण

पिा्वररि, आरोग्य, आणि सुरक्ा रक्ि (EHS) मध्ये उतृ्ष्ता प्ाप्त करण्ाला आमची कंपनी समर्पत आहये. 
पिा्वररिाला कोितयेही अपघात, जखम, ककंरा हानी न करण्ाच्ा आमचये ध्येि धसधि करण्ाचा आम्ी सतत 
प्ित करत राहू.

पिा्वररि, आरोग्य, आणि सुरणक्तता िात समानरष्ीत आहयेत: 

उत्ादन EHS (संशोरन आणि नरकास, उत्ादन, रापर, राहतूक रनरतरि, िाचबरोबर कच्चा माल, मध् 
िप्प्ातील उत्ादनये आणितिार नरक्ीची उत्ादनये िाचंये खराब झालारर नरल्येराि व्रस्ापन)

प्कक्िा सुरणक्तता (घातक रोका ननिंमत्रि आणि आपचत्तमि घिना िाळण्ासाठी रासािननक रस्त ुननमा्वि 
प्कक्िाचंी रचना, काि्व, हाताळिी, र दयेखभाली)

पिा्वररि काि्वक्म (ननिम र काि्वक्मता अनुपालन)

व्ारसायिक आरोग्य र सुरणक्तता

औद्ोमगक स्वछिता

सुनररा सुरक्ा आणि स्ळ संरक्ि

उत्ादन EHS संबंधरत आमच्ा जबाबदाऱिा पुढीलप्मािये आहयेत: 

पदार्व आणि उत्ादन नोदंिी

रोका संचारि

घातक माल राहतकू पालन र रोका आणि जोखीम मूलाकंन

उत्ादन कारभार सुरळीत संभाळिये (उत्ादनाच्ा संपूि्व जीरन चक्ात असलयेला पिा्वररि आरोग्य आणि 
सुरणक्तता संबंधरत रोका ओळखण्ा आणि कमी करण्ाचा प्बंर)

आम्ी जये आमच्ा व्रसािात लागू आहयेत अशा सर्व राष्ट्ीि आणि स्ाननक ननिम आणि अधरननिमाचंी 
अनुसरि करिये आरश्यक आहये. ह्ा कािद्ाचं्ा उलं्घनाचये पररिाम एखाद्ा स्वतंत्र सहका-िानररुधि ककंरा 
आमच्ा कंपननच्ा नररुधि दंड ककंरा फौजदारी दंडाचंये मलूननरा्वरि असये होतील. आम्ी असये कोितयेही प्संग 
िाळण्ासाठी प्िताचंी पराकाष्ा कये ली पाकहजये जये आम्ाला ककंरा इतरानंा जोखीमयेत िाकतात ककंरा ज्ाचंा 
उत्ादन, आिात, ककंरा एखाद्ा उत्ादाला नरकािचा परराना ककंरा क्मता गमारण्ाचा पररिाम होतो. 

एक ननिामक कक्िा ककंरा पिा्वररि पररानाआरश्यक आहये कक नाही हा प्श्न असलास, आम्ी आमच्ा 
स्ाननक EHS व्रस्ापकाकडून माग्वदश्वन घ्ारये. जर आम्ाला पिा्वररिीि आरोग्य ककंरा सुरणक्तता 
रोक्याची चचतंा असयेल ककंराएक सुरक्ा उलं्घन आमच्ा दयेखत घडलये असयेल तर आम्ी एका स्ाननक EHS 
व्रस्ापकाशी ककंरामाग्वदश्वन सूचचनतल “सल्ा प्ाप्ती आणि गोपनीि अहराल” नरभागात कदलयेला 
कुठलाही संसारानाशी संपक्व  सारारा.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये … आमच्ा  सहकार ी  आणण समुद ाय ांस ाठ ी
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पदारथा दरुुपयोग

आम्ी काम व्रस्स्त करण्ासाठी मानधसक र शारीररकदृष्टा सक्म स्स्नतत रयेळयेरर कामारर िारये अशी 
आमच्ाकडून अपयेक्ा आहये. िाचा अर्व, आमच्ा सुरणक्तपिये काम करण्ापासून दबु्वल करिारये अमली पदार्व, 
दारू, ककंरा कोित्ाही इतर पदारा्वचा नशा न करता कामारर ियेिये. कामकाजाच्ा रयेळात ककंरा व्ारसायिक 
काम करत असताना एका सहकािा्वला, कोित्ाही बयेकािदयेशीर आमली पदार्व,रस्त ूककंरा ननिंमत्रत पदाराांचा 
ताबा, रापर, खरयेदी, ककंरा नरतरि, प्नतबंधरत आहये. िोग्य ननरा्वररत औषर सुधिा काम ननि ककंरा सुरणक्तपिये 
करण्ाच्ा आमच्ा क्मतयेला दबु्वल करू शकतये हये ध्ानात ठयेरारये. कंपनी कठकािारर असलयेला सर्व व्क्तिनंा 
सर्व रयेळी हये लागू होतये. कंपननच्ा आरारात हये सर्व लोकानंा सर्व रयेळा लागू होतये.

कामाच्ा जागेवर हहसंा

एक सुरणक्त काम करण्ाचये राताररि प्दान करण्ाच्ा आमच्ा बाधंरलकीचा भाग म्िनू, आम्ी करीही 
कहसंक कृती ककंरा रमक्यामंध्ये भाग घयेता (ककंरा सहन करता) कामा निये ककंरा जोपिांत साइि रोरि 
संकदग्धपिये पररानगी दयेत नाही तोपिांत एखादये रोकादािक शस्त्र कंपननच्ा आरारात आिता कामा निये. 
कोित्ाही घातक रत्वनाची, जरी तये रट्येसारखये कदसलये तरी, कोित्ाही पि्वरयेक्क, व्रस्ापक, ककंरा स्ाननक 
संसारन प्नतननधरला तातडीनये नोदं झालीच पाकहजये, .  तात्ाळ रोका उद्रला तर, आम्ी इमारत ककंरा 
फॅक्री सुरक्ा, ककंरा स्ाननक अधरकाका-िाशंी संपक्व  सारारा.
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आम्ी करी मदत पुरवतो याबद्दल अधिक माहहतीसाठी, www.huntsman.com 
वर स्स्रता नवभारात सामाणजक जबाबदारी ययेथये बघा.

या उपनवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आपल्ा EHS 
संरक्ण िोरणासाठी ययेथये बघा.

सामाणजक जबाबदारी

Huntsman मध्ये, आमच्ा समाजातील इतराचं्ा जीरनात अतंर आिािची जबाबदारी आमची आहये असये 
आम्ी समजतो. आम्ी नररर सामाश्जक कािाांना मदत करतो, ज्ात समानरष् आहयेत कक्व रोग संशोरन, 
शैक्णिक उपक्म, जागनतक मदत, बयेघरपिा,आणि घरगुती कहसंा राबंरिये, इत्ादी. आम्ी रैिक्तिक सहभाग 
आणि आमच्ा समुदािात व्क्तिनंा मदत करिये प्ोत्ाकहत करतो.

पया्गवरण

कंपनी व्रसाि आिोश्जत करताना पिा्वररि प्नतपालक व्ारये असये प्ोत्ाहन आपलाला कदलयेलये आहये. िाचा 
अर्व, लागू पिा्वररि नरषिक कािदये रननिम तसयेच आपला कंपनननये स्ापन कये लयेला सर्व प्क्ीिाचंये पालन 
करिये आहये. पिा्वररि संरक्िासाठी काम करताना आम्ी शक्य तयेरढये काि्वक्म बनािचा प्ित करािला 
पाकहजये. आम्ाला प्ोत्ाकहत कये लये जातये कक, आमच्ा पधिती अधरक नानरन्यपूि्व आणि पिा्वररिास अनुकूल 
बननरण्ासाठी मागाांबद्दल कोितयेही प्स्तार आमच्ा स्ाननक EHS व्रस्ापकाकडये द्ारये.

ननष्पक्ष रोजरार

िएून ग्ोबल कॉमॅ्पक् (UN Global Compact) चये सदस् म्िनू, सर्व समुदािात त्ाच्ा मानकाखंाली 
काम करािला आम्ी बारंील आहयेत. िा मानकातं मानरी अधरकार, कामगार पधिती, पिा्वररिीि आरोग्य, 
आणि भ्रष्ाचार नररोरी नरषिाचंा समारयेश आहये.

जागनतक समुदािाशी आमच्ा बाधंरलककचा भाग म्िून, आम्ी रैिक्तिक मानरी अधरकाराचंा आदर करतो. 
िा बाधंरलककच्ा समर्वनात, आमच्ा रतीनये काम करिाऱिानंा आम्ी राजरी कामाचये तास र न्यािपूि्व रयेतन 
प्दान करतो. आम्ी जािनू बजुनू व्रसाि अशा उपकंत्रािदार, व्ारसायिक सहकारी ककंरा पुररठादारासंह 
करीत नाही ज्ाचंा हार रयेठनबगार,व्क्तिचंा अपव्ापार, ककंरा लहान मुलाचं्ा शोषिात आहये. आम्ी 
व्रसाि करत असयेलयेलापंैकी आम्ाला कोिारर अशा कामात हार असलाचा संशि आला तर आपि 
तातडीनये आपला स्ाननक Human Resources प्नतननधरशी संपक्व  सारारा.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये … आमच्ा  सहकार ी  आणण समुद ाय ांस ाठ ी
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आपला बारंर सहका-िाचंी गोपनीिता सुरणक्त ठयेरिये 
आपली जबाबदारी आहये. आपला सहका-िा ंबद्दलची 
गोपनीि रैिक्तिक माकहती ऑकफस मध्ये ककंरा बाहयेर 
राििये अररा असुरणक्त सोडता कामा निये. John नये 
तातडीनये ती फाइल आपला व्रस्ापकाला द्ारी. जर 
असये परत घडतये, John नये त्ाच्ा मानर संसारन 
व्रस्ापकाकडये आपली चचन्ा व्ति कये ली पाकहजये. 

John च्ा लक्ात ियेतं कक त्ाच्ा 
व्रस्ापकानये चुकुन एका सहकार-
िाची कृती मुलाकंि फाइल 
फोिोकॉनपिर रर सोडली आहये. 
John ओलखतो कक ही रैिक्तिक 
माकहती असुरणक्त आहये. त्ानी काि 
करारये?

Huntsman रोपनीय वैयक्क्तक माहहती करी ममळवतये व वापरतये याबद्दल प्रश्नाचंी उतरये हवी असल्ास 
आपण आपल्ा स्ाननक मानव संसािन प्रनतननधिरी संपक्ग  करावा हकंवा आमच्ा कंपिीचे गोपिीयता 
िोरण पाहण्ासाठी ययेथये बघा.

रुप्तता

आमच्ा बारंर सहकािाांच्ा, ग्ाहकाचं्ा आणि इतराचं्ा ज्ाचं्ाशी आम्ी व्ापार करतो, गुप्ततयेच्ा 
संरक्िाची काही जबाबदारी आमची पि आहये. त्ासाठी आम्ी, श्जरये श्जरये आमचा उद्ोग आहये अशा अनयेक 
दयेशानंतल नरनरर रैिक्तिक गोपनीिता कािद्ाचंये पालन करतो. सहकारी ककंरा आमच्ा व्रसाि संबंधरत 
संभरता,जमा करारी लागिारी गोपनीि रैिक्तिक माकहती ककंरा रैिक्तिक माकहती काही भागात खालील 
समानरष्ीत आहये:

काममगररचा इनतहास आणि शकै्णिक पाश््वभूमी

रैिक्तिक पत्ता ककंरा ियेललफोन क्माकं

जन्मतारीख

चालकाचा परराना क्माकं

बँक राउकिंग अरा्वत दयेरघयेर माकहती

सरकार जारी ओळख क्माकं

संपक्व  माकहती

रैराकहक दजा्व

रैद्कीि पररस्स्ती ककंरा इनतहास

आपला कामात कत्वव्ाचा भाग म्िनू, आम्ी गोपनीि रैिक्तिक माकहती संग्कहत कये लास ककंरा रापरलास, 
त्ा माकहनतचये आम्ी बारकाईनये संरक्ि करािला हरये. गोपनीि रैिक्तिक माकहती हाताळताना, आम्ी असये 
करारये:

फति आमच्ा नोकररत जबाबदाऱिा पार पाडण्ासाठी आरश्यक असयेल तयेरढीच रापरा.

व्रसािात माकहनतची गरज असयेल तयेरढीच रािा.

कामात काि्व तडीस नयेण्ासाठी आणि नोदंी साठरण्ाच्ा ननदयेशाचंये पालन करण्ासाठी जोपिांत आरश्यक 
असयेल तोपिांतच ठयेरारी.

गोपनीिता राखिये म्िजये आमच्ा नोकररचा ठयेरलयेली गोपनीि रैिक्तिक माकहती, संकये तशब्द रापरून ककंरा 
मजकूर साकंये नतक ललनपबधि करून सुरणक्त ठयेरिये. ज्ा व्क्तिनंा ही माकहती कामाच्ा गरजयेसाठी लागत नसयेल 
त्ानंा अशी रैिक्तिक माकहती ममळरता ियेऊ निये ह्ाची खात्री करण्ासाठी शारीररक प्रयेश ननिंत्रिये दयेखील 
ठयेरली पाकहजयेत.
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राजकीय उपक्रम आणण योरदानये

आम्ाला प्त्येकाला राजकीि प्िाली बद्दल स्वतःच्ा समजतुी बाळगण्ाची आणिरैिक्तिकररत्ा गुं तण्ाची र 
लागू कािदयेशीर मिा्वदयेत राजकीि िोगदान करण्ाची सूि आहये. Huntsman राजकीिप्कक्ियेत आमच्ा 
कािदयेशीर रैिक्तिक सहभागाला प्ोत्ाकहत करतये, मात्रराजकीि मोकहमा आणि ननरडिकूकच्ा संबंरात 
कंपननचये संसारन आणि सुनररा रापरिये कािद्ा प्मािये प्नतबंधरत आहये. कोित्ाही उमयेदरार ककंरा मोकहमयेच्ा 
रतीनये कोित्ाही स्तरारर कये लयेला आमच्ा कंपननची संसारनये ककंरा सुनरराचंा रापर, ककंरा कंपननच्ा रयेळात 
कये लयेला कािा्वसाठी Legal Department ची अगोदर मंजरूी घयेिये आरश्यक आहये. 

राजकीि िोगदानारर जकिल ननिम र ननिंत्रि लागू असलानये, आम्ी कोिताही असा रैिक्तिक सहभाग 
िाळारा ज्ातHuntsman ची संमती ककंरा पृष्ाकंन कदसून ियेईल.

मिा्वकदत आणि मान्यताप्ाप्त पररस्स्नतत, Huntsman,कािदयेशीर तहयेनये आणि कािदा नरभागाची पररानगी 
घयेतलारर, आपला सुनरराचंा रापर करूनकाही प्कारये राजकीि ननरी गोळा करू शकतये ककंरा अन्य राजकीि 
काि्व करू शकतये जसयेराजकीि कृती सममती (PAC) प्स्ानपत करिये आणि PAC चालरण्ा कररता कंपनी 
भंडार रापरिये.

कंपनी उपकरिये ककंरा 
संसारनाची उदाहरिये िासह:

कामाचा रयेळ

ननरी

ज्ा कागदारर आपला पत्ता, नार, इ. छापलयेलये असतये असा पत्रलयेखनाचा कागद

पुररठा

कंपनी कम्वचारी, ग्ाहक आणि पुररठादार साठी इमयेल िादी 
(“listserv”) आणि इतर संपक्व  माकहती िासह कॉम्प्िुर तंत्र

फोन तंत्र

सुनररा ककंरा मालमत्ता

छािाचचत्रप्नत काढिारी िंत्र

फँक्स मशीन

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये … आमच्ा  सहकार ी  आणण समुद ाय ांस ाठ ी
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नाही, आपि पूढये जाऊ निये. 
कोित्ाही उमयेदरार ककंरा 
मोकहमयेच्ा रतीनये कोित्ाही 
स्तरारर कये लयेला आमच्ा 
कंपननच्ा संसारनये ककंरा 
सुनरराचंा रापर, ककंरा 
कंपननच्ा रयेळात कये लयेला 
कािा्वसाठी Legal 
Departmentची अगोदर 
मंजरूी घयेिये आरश्यक आहये. 

माझा नरभाग एका उमयेदराराची पनु्हा 
ननरडिुक होण्ास मदद करण्ास 
इच्छितो ज्ानये Huntsman नये तिार 
कये लयेला एक प्कारच्ा उत्ादाचये रापर 
प्ोत्ाकहत करिारये नररान प्ािोश्जत कये लये 
आहये. िा उमयेदराराच्ा तफये  मोहीम 
कािाांमुळये Huntsman च्ा व्ापारात 
राढ होईल िा कारिामुळये  आम्ी पुढये 
जाऊ शकतो का?

लॉनबगं

सरकारी अधरकािाांनी, बहुतयेकदा खासदार ककंरा ननिामक संस्ानंी सदस्, कये लयेला 
ननि्विारंर प्भार पडण्ाचा प्ित हा लॉनबगं आहये. लॉनबगं मध्ये अनयेक प्कारचये काि्व 
समानरष्ीत आहयेत जसये:

खासदार, ननिामक, ककंरा काि्वकारी शाखा अधरकािाांशी आणि त्ाचं्ा कामगाराशंी 
संपक्व

शासन अधरकाऱिासंह संप्येषि

रैराननक ककंरा प्शासकीि कारराई रर प्भार पाडण्ाचये प्ित ज्ात समानरष्ीत 
आहयेत मताच्ा कागदपत्राचंये संबंधरत संशोरन ककंरा इतर संराद सामग्ी तिार करिये

शासन अधरकाऱिानंा भयेिरस्त ूककंरा मनोरंजन पुरनरिये

कंपनी ननितुि प्नतननरी म्िून रैिक्तिक मत, कंपनी चये मत असला सारखये, अशा 
रीतीनये दयेिये

लॉनबगं कािदये क्लिष् आणि दर स्ानात णभन्न णभन्न असलानये, जये सहकारी, सरकारी 
अधरकािाांशी संराद सारतात, त्ानंी लॉनबगं कािद्ाशंी ननि पररचचत व्ारये आणिसर्व 
लागू भ्रष्ाचार नररोरी र लॉनबगं कािद्ाचंये आणि लॉनबगं प्किीकरिाबाबत ननदयेशाचंये 
पालन करारये.

अशा कामाबंद्दल कोितयेही प्श्न असलास, काम करण्ापरूवी, प्किीकरि आणि इतर 
ननिम आपला पररस्स्नतला लागू आहयेत कक नाही हये ठररण्ाकररता आपि कािदा 
नरभागशी चचा्व करारी.
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Mariangela नये आपला पि्वरयेक्काचा 
सल्ा घ्ािला हरा जर नतला बारंीलकी 
पिू्व करण्ाबाबत शंका असयेल कारि 
Huntsman खरोखर पार पाडू शकतो 
अश्या शतवी नमूद करिये हये आपला 
इमानदारी आणि प्ामाणिकपिा िा 
मूलाशंी सुसंगत आहये. आपलये इच्छित 
कृती उद्दयेश्य अररा रािा ह्ानंा आपला 
नैनतक मानकाशंी समझोता करता कामा 
निये. 

Mariangela, ही Hunstmanच्ा नरक्ी 
नरभागात काम करिारी, आपलये त्रमैाधसक 
उद्दयेश्य पूि्व करण्ासाठी मयेहनत करत आहये 
म्िजये नतला रैिक्तिक कृनत बोनस ममळयेल. 
एका संभाव् ग्ाहकाबरोबर राता्वलाप मध्ये, 
रािाघािी अरघड होतात. नरक्ी पक्की 
करण्ासाठी, Mariangela प्स्तार करतये 
कक प्स्तानरत काम एकदम अल्प कालारधरत 
पूि्व कये लये जाऊ शकतये ज्ाच्ा शक्यतये बद्दल 
ती अननश्चित आहये. ही कृती ती असा नरचार 
करून समर्वन करतये कक जरी काम कमी 
रयेळात संपलये नाही, ग्ाहकाला आपचत्त होिार 
नाही कारि कारार मध्ये आगोदरची ननरा्वररत 
कालमिा्वदा नमूद कये लयेली नसयेल. ती उचचत 
काम करत आहये का?

AQ

ग्ाहक आणण नवक्रये तारंी संवाद
आपला उच्च ननैतक मानदंडाचंी दयेखरयेख करण्ासाठी, आरश्यक आहये कक आम्ी:

Huntsman बद्दल आणि त्ाचं्ा उत्ानाबंाबतर सयेराबंाबत कये रळ रास्तनरकतयेरर 
आराररत नररानये करारी.

आपला उत्ादनाबंद्दल आणि सयेराबंद्दल कये रळजये आपलाला खरये असलाचये 
माहीत आहये ककंरा ज्ाच्ा समर्वनाची पुरयेशी माकहती आपला कडये आहये, 
असयेच दारये करारये.

Huntsman सहकारी म्िनू, आम्ी ग्ाहक आणि व्रसायिक संबंर प्ामाणिकपिये आणि 
आपला मूलाशंी सुसंगत अशा प्कारये नरकधसत कये लये पाकहजयेत. आम्ी जगभरात सर्वत्र 
व्रसाि करतो नतरलये सर्व स्परा्व कािदये रननिम आपि पाळिये आरश्यक आहये.

आमची मूलये उचलून ररिये…  
आपला ग्ाहक आणि व्रसाि सहकाऱिासंाठी

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये … आपल्ा  ग् ाहक आणण व्यवसाय  सहका ऱय ांस ाठ ी
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एंटायट्रस्ट आणण ननष्पक्षपाती स्पिा्ग
आमच्ाकडून उत्ाहानये जोमानये स्परा्व करण्ाची अपयेक्ा असतानाही आमची रागिकू नीतीपूि्व असािला हरी 
आणि आम्ी सर्व स्परयेचये कािदये जसये आपला जागनतक व्रसािात लागू होतात तसये पाळािला हरये स्परयेचये 
कािदये, ज्ानंा काही दयेशात “अनरश्ास कािदये” म्ितात, हये सर्व उद्ोग रंद्ासंाठी समान स्तराच्ा पररस्स्ती 
ननमा्वि करण्ासाठी बनरलये गयेलये आहयेत. तये कािदये अनारतृ आणि उचचत स्परयेचये प्चालन करून र कुठलाही 
करार ककंरा सरार ज्ानये व्ापार रोखून ररला जातो, प्नतबंधरत करून हये सध्ा करतात.

रस्त ूआणि सयेरा बाजारात स्परा्वत्मक प्कारये उपिोगात िाव्ात ह्ाची खात्री स्परा्व आणि अनरश्ास कािदये 
करतात. ह्ानये ग्ाहकानंा त्ाचं्ा पुररठादारामंरील उघड स्परयेचये फािदये ममळतात आणि तसयेच नरक्ये तानंा फािदा 
होतो त्ाचं्ा खारीदाराचं्ा दरम्ान स्परयेचा. Huntsman ला आमच्ाकडून काम ममळरण्ाचा प्ित करत 
असलयेला नरक्ये ता ंदरम्ान अनारतृ स्परयेचा फािदा होतो.

श्जरये आम्ी प्तीस्पर्रची माकहती ठयेरण्ाच्ा दृष्ीनये आमचा बाजारपयेठ आणि ग्ाहकानंा समजनू घयेिये महत्ाचये 
आहये नतरयेच आमयेचये ह्ाकडयेही लक् असारये कक:

आम्ी स्पर्वकाबंद्दल माकहती कये रळ सार्वजननक स्त्रोताकंडूनच गोळा करारी, 
आणि माकहनतच्ा स्त्रोताचंये दस्तऐरजीकरि करािला हरये.

एजन्ट, सल्ागार, ककंरा इतर व्ारसायिक सहकारी, बऱिाच पररस्स्नतमंध्ये,आमच्ा रतीनये सार्वजननक 
नसलयेली माकहती एकत्रीत करू शकत नाही.

एका स्पर्वकाची गोपनीि ककंरा स्वतःच्ा मालकीची माकहती जर अनररानानये प्ाप्त झाली असयेल तर ती 
ताबडतोब परत कये ली पाकहजये ककंरा नष् कये ली पाकहजये, आणि असये घडलास Legal Department ला सूचचत 
कये लये पाकहजये.

आम्ी कपि ककंरा अिोग्य नररानासंह स्परा्वत्मक संरी मिा्वकदत करण्ाचा प्ित करू निये.

आम्ी करीही स्पर्वक माकहती प्ाप्त करण्ाच्ा हयेतनूये एखाद्ा सहकािा्वला भरती करू निये..

चुकीची नररानये, गैरराजरी तक्व , ककंरा संदभा्वबाहयेर रा चुकीच्ा अरा्वचये काढलयेलये ननष्कष्व िाळण्ासाठी 
प्तीस्परधीं बद्दल सर्व लयेखी संभाषिाचंा आराखडा काळजीपूर्वक ललहािला हरा..

आमच्ा व्रसािाच्ा एका भागातील एक ग्ाहक आमच्ा व्रसािाच्ा दसुिा्व क्येत्रात 
स्पर्वक असू शकतो.

करीकरी Huntsman च्ा एका नरतरकाला स्पर्वक मानािला हरये.
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स्परा्व कािदये दयेखील ताकदरान स्तरारर असलयेला कंपननच्ा नरप्रत्वन आणि स्परा्व परारतृ्त करिाऱिा 
कुठलाही उद्ोगाला ननबा्वधरत करतात. सत्ता बाळगरण्ाच्ा दृष्ीचये आणि स्परा्व हाननकारक आचरि 
िाळण्ासाठी आम्ी खालील करू निये:

स्पर्वकानंा बाजारातनू हकलरण्ाच्ा हयेतनूये उत्ाकदत रस्त ूपररव्ि मूलाच्ा खाली नरकिये.

काही उत्ाकदत रस्तूंच्ा खरयेदीबरोबर अनतररति रस्तुंच्ा अपररहाि्व खरीदी ची अि घालिये.

ग्ाहकाबंरोबर त्ाचं्ा उत्ादनाच्ा खरयेदीचा सौदा कये रळ त्ानंीही आमचये उत्ादन नरकत घयेतलासच करिये.

िा कृती नयेहमीच बयेकािदयेशीर नसतात पि त्ात गुं तागुं तीचये कािदयेशीर नरश्येषि समानरष्ीत आहये. िा कक्िा 
हारी घयेण्ापूरवी ककंरा आमच्ा रंद्ारर पररिाम पाडत असलयेला कक्िाकलापात स्पर्वकाबंरोबर संितुिपिये 
सहभागी होण्ाची व्रस्ा करण्ापुरवी आम्ी Legal Department शी संपक्व  सारारा. आम्ाला 
ममळालयेला गोपनीि माकहती बद्दल कसलीही काळजी असलास आपि कुठलाही रयेळी Legal 
Department कडून माग्वदश्वनाची नरनंती करारी.

A

आदश्व ररतीनये, Manish नये प्नतस्परवी 
प्नतननधरबंरोबर भोजनासाठी जािलाच नको 
होतये. तरानप, असा संराद उठलारर, 
कुठलाही पररस्स्नतत Manish नये अश्या 
राता्वलाप मध्ये सहभागी होऊ निये जयेरये 
प्नतस्पर्रबरोबर बोली लारण्ाची काि्वनीनत 
बद्दल चचा्व होत आहये. Manish नये तये 
राता्वलाप राबंरनू स्वतःला त्ा ियेबलाररून 
दूर करािला हरये होतये. त्ाच बरोबत त्ानये हये 
प्करि आपला व्रस्ापकाला आणि 
Legal Department ला तातडीनये 
कळरला पाकहजये.

Huntsman चा प्नतननरी म्िनू 
Manish एक व्ापार प्दश्वन मध्ये 
उपस्स्त होतो. तयेरये असतानंा, तो 
प्नतस्परवी प्नतननधरचं्ा एका 
समूहाबरोबर जयेरािला जातो. 
भोजनारर, एक प्नतस्परवी प्नतननरी 
सहज उल्येख करतो कक तये आपली बोली 
लारण्ाची काि्वनीनतचा पुनर्नमाि करत 
आहयेत आणि तो समूह आपला रत्वमान 
बाजारातलये संघषाांबद्दल राता्वलाप करू 
लागला. Manish ला माकहत आहये कक 
त्ानये िा राता्वलाप मध्ये भाग घयेऊ निये, 
पि तो राबंनु ऐकण्ाचा ननि्वि घयेतो. हा 
ननि्वि उचचत होता का?

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये … आपल्ा  ग् ाहक आणण व्यवसाय  सहका ऱय ांस ाठ ी
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या िोरणासंंबंिी अधिक माहहनत साठी, तुमच्ा स्ानात लारू होणारी स्पधाथा कायदा  
धोरणे व क्रीया पधिती बघा

प्रनतस्पर्धशी संपकथा

स्परा्व ननबांधरत करयेल असा एखादा करार स्पर्वकाबरोबर कये लाचा दयेखारा सुधिा आम्ी िाळला पाकहजये. एखादा 
करार हा काही स्वाक्ररत कंत्राि असण्ाची आरश्यकता नाही हये आम्ी लक्ात ठयेरािला हरये. दोन पक्ामंरील 
अनौपचाररक समजतुी सारखये काहीतरी सोपये एक बयेकािदयेशीर करार मानलये जाऊ शकतये.

त्ाच प्मािये एका स्पर्वकाबरोबर कसलयेही समन्ि (ककंरा अगदी समन्ि असलाचा दयेखाराही) करण्ाचा 
तोच पररिाम होऊ शकतो आणि रैिक्तिक सहकारी र आमची कंपनी दोन्ही साठी स्परा्व कािद्ाचंये उलं्घन 
कये लाचा गंभीर संभाव् रोका असू शकतो. िा कािद्ाचये उलं्घन कये लास अतंभू्वत असलयेला व्क्तिनंा गंभीर 
पररिाम भोगारये लागतील ज्ा मध्ये दंड रक्कम भरिये आणि कारारास समारयेणशत असू शकतात. 

स्पर्वकाशी चचा्व आरश्यक झालास, आम्ी आमच्ा क्येत्रासाठी लागू असलयेला अनरश्ास आणि स्परा्व कािदा 
नरषिी उपलब्ध रोरिये र काि्वपधिती रापराव्ात आणि त्ाचं्ा माग्वदश्वनाचये अनुगमन करारये. स्पर्वकाशी चचा्व 
करताना ककमान आम्ी खालील नरषिारंर चचा्व िाळारी:

कोितीही सार्वजननक नसलयेली मालकीची ककंरा स्परयेसाठी संरयेदनशील माकहती (सामील आहये नरणशष् कामगार 
कािद्ामंध्ये पररानगी असला णशराि त्ात सहकारी, स्वतंत्र कंत्रािदार ककंरा नरक्ये ताचं्ा संबंधरत रयेतन, 
फािदये र शुल्क च्ा शतवी आणि अिीचंा समन्ि करिये)

प्दयेश, ग्ाहक, ककंरा उत्ादनये नरभाश्जत करिये

ग्ाहक ककंरा पुररठादाराबंरोबर मलूननरा्वरि व्रस्ा करिये

ग्ाहकासंाठी एक नरणशष् ककंमत लारिये

ग्ाहकानंा एक नरणशष् आितन पुररिये

पुररठादारानंा एक नरणशष् ककंमत दयेिये

एक सारख्या सरलती ककंरा नरक्ीच्ा शतवी र अिी दयेऊ करिये

एखाद्ा ग्ाहक, पुररठादार, ककंरा नरक्ये त्ाशी रंदा न करण्ाची सहमती दयेिये 

कुशल ननिोजन ककंरा उत्ादन, क्मता, ककंरा नननरष्ी खच्व

नरशयेषत: उद्ोग ककंरा व्ापार संघ बठैकीत आपि स्परा्वकाशी (अगदी सहज सुधिा) बोलतानंा सारर राहिये 
आरश्यक आहये. कुठलाही अशये राता्वलाप तत्ाल बन्द करा ज्ामध्ये प्नतस्परा्वत्मक संरयेदनशील नरषि 
साममल आहये आणि Legal Department ला त्ाचये अहराल द्ा. कुठलयेही उद्ोग अररा व्ापार मंडळ मध्ये 
सभागी होण्ापुरवी, आम्ी नरभागीि उपाध्क्ाची पररानगी घ्ािला हरी.
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या नवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आमचये नवरोधाभासी उद्धिष्ट 
िोरण आणण पधिती ंबघा.

उद्दयेराबंाबत मतभयेद

उद्दयेशाबंाबत मतभयेद होतो जयेव्ा स्वतःच्ा आरडी, उमधिष् कंपननच्ा प्ती आमची ननष्ा, ककंरा भारनानररकहत 
समदशवी ननि्वि घयेण्ाची आमची क्मता राखण्ात अडरला आितात. असये मतभयेद Huntsman च्ा रतीनये 
प्भारी पिये काम करण्ाच्ा आमच्ा क्मतयेला दबु्वल पि करू शकतात.

आपली, आपला पती/पती ची,जरळच्ा कुिंुबातील दसुिा्व एखाद्ा सदस्ाची, ककंरा आपला कोिा 
ननकिच्ा व्क्तिची व्क्तिगत व्ारसायिक ककंरा आर्रक रुचीएका Huntsman कंपननमध्ये असलास 
उद्दयेशामंध्ये मतभयेद उदभरण्ाची संभारना आहये:

पुररठादार

संभाव् पुररठादार

ग्ाहक

संभाव् ग्ाहक

स्पर्वक

आम्ाला व्ारसायिक कामातनू प्ाप्त झालयेली आमच्ा कंपननच्ा मालकीची ककंरा इतर व्रसाि संबंधरत 
माकहती अशा प्कारये रापरू निये ज्ा मूळये  आमच्ा रैिक्तिक कामना आणि कंपननच्ा उद्दयेशाचं्ा दरम्ान 
मतभयेद ननमा्वि होतील.

एका बोली प्स्तारात ककंरा पुररठादार ननरकडत जर आम्ाला स्वतःच्ा उद्दयेशातं संभाव् मतभयेद आढळला, तर 
आम्ी आपला पदाचा बोली प्कक्ियेत ककंरा रािाघाकित कुठलाही प्कारये दरुुपिोग करिये िाळारये. स्वतःच्ा 
उद्दयेशातं मतभयेद जािरलास आम्ी ताबडतोब आमच्ा व्रस्ापक ककंरा सुनररा अनुपालन अधरका-िाला 
सुचचत करारये आणि स्वतःलात्ा प्कक्ियेमरनू काढुन घ्ारये. आम्ी संभाव् मतभयेदाबंाबत आमच्ा 
व्रस्ापकाशी चचा्व करारी, कारि अनयेक स्स्नतमंध्ये उदभरलयेला नररोरी उमधिष्ाचंये ननराकरि कये लये जाऊ 
शकतये.

Huntsman सहकारी म्िनू, आम्ी अशी कुठलीही रैिक्तिक कृती ककंरा 
स्स्ती िाळारी ज्ानये आमच्ा Huntsman सहकारी असलाच्ा पदामुळये  
आम्ाला खाजगी हयेतुंमध्ये अिोग्य फािदा होण्ाची शक्यता आहये. आम्ी एक 
स्परा्वत्मक फािदा ममळरण्ासाठी ककंरा व्रसाि उद्द्दष् पूि्व करण्ासाठी 
आमच्ा ननैतक मानदंडाशंी करीही तडजोड करू निये.

आपली मलू उचलून ररिये… आपला गुं तरिकूदारासंाठी

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  रंुतवणूकद ा र ांस ाठ ी
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बाह्य व्ावसाययक उद्ोग आणण आर्रक रूची

अन्य व्रसािात गुं तरिकू ककंरा सहभाग कये लानये कामातला ध्येिामंध्ये नररोराभास ननमा्वि होऊ शकतो 
ककंरा आपलये ननि्वि पक्पातानये परीनाममत असलासारखये कदसून ियेऊ शकतये. आम्ी अशी रैिक्तिक गुं तरिकू 
आणि बाह् व्ारसायिक उद्ोग िाळारये ज्ानये आमच्ा कंपननच्ा सरधोच्च ध्येिासंाठी आमची समदशवी 
भारनारकहत ननि्वि घयेण्ाची आमची क्मता कमी होऊ शकये ल.

ह्ा अरवी आम्ी िाळारये:

Huntsman शी स्परयेत असलयेला ककंरा ममळत्ा जळुत्ा असलयेला रस्तुंचये ककंरा सयेराचंये उत्ादन रा प्स्ततुी 
ककंरा नरक्ी करिाऱिा व्रसािात सहभागी होिये

सर्वसारारि जनतयेला ककंरा Huntsman सहकािाांना उपलब्ध असलयेला शतवी आणि अकिंपयेक्ा रयेगळ्ा 
शर्तच्ा अतंग्वत आपला पुररठादार ककंरा ग्ाहकाशंी व्रहार करिये

Huntsman बरोबर व्रहार करत असलयेला एका कंपनी मध्ये, ललखखत मंजरूी णशराि एक अधरकारी, 
सामान्य/व्रस्ापक भागीदार, ककंरा संचालक म्िनू काम करिये

आमच्ा नररोराभासी उमधिष्ाबंाबत रोरि आणि प्कक्िाचं्ा मिा्वदयेबाहयेर जाउन, नॅशनल धसक्युररिीज एक्सचेंज 
च्ा सार्वजननक बाजारात अनुसूचचत नसलयेला ककंरा खुला बाजारात कये ला जािा-िा व्ापारात शाममल 
नसलयेला ग्ाहक, पुररठादार ककंरा स्पर्वकाबंरोबर गुं तरिकू करिये

आमच्ा नोकरीत काम नीि पार पाडण्ाच्ा आमच्ा क्मतयेत व्त्ि ियेईल अशा व्ारसायिक उद्ोगात 
सहभागी होिये

बाहेरील रोजगार

Huntsman च्ा आमच्ा कामाशी सबंधरत नसलयेला नोकरीत ककंरा कािा्वत आम्ाला स्ाननक कािदये आणि 
कोित्ाही रोजगार कंत्रािच्ा अरीन असलयेलये बाहयेरील रोजगार घयेण्ाची पररानगी आहये. आमची कामाची 
जबाबदारी रस्तनूनष्पिये, प्भारीपिये आणि रयेळयेरर पिू्व करण्ाच्ा आमच्ा क्मतयेरर ज्ाचा प्भार होईल 
असये बाहयेरचये रोजगार आम्ी िाळारये.

ग्ाहक हकंवा पयुरवठादारािंा भेटी देणे हकंवा ताचं्ा किूि भेटी स्ीकारणे

भयेिरस्त ुककंरा मनोरंजनानये प्भानरत न होता जयेव्ा ननि्वि व्ारसायिक ननकषारंर आराररत असतात तयेव्ा 
आमच्ा कंपनीचये व्ारसायिक हयेत ूसरधोच्च रीती नये धसधि होतात. आम्ी करीही भयेि दयेऊ ककंरा स्वीकारू निये 
ज्ानये आपली ककंरा अन्य गिाची न्यािी र ननष्पक्पिये उचचत व्ारसायिक ननरा्वरि करण्ाची क्मता दबु्वल 
होईल ककंरा दबु्वल झालासारखी कदसून ियेईल. 

एक ननश्चित व्ारसायिक हयेत ूपूि्व होिये गृहीत असलास र त्ाचये मोल आणि रारंरारता त्ा प्संगी खूप जास्त 
नसलास करीकाळी आम्ी रस्त ूककंरा मनोरंजनाचये आिोजन भयेि दयेऊ ककंरा घयेऊ शकतो. त्ा प्संगी काि 
खूप जास्त असू शकये ल हये ठररताना आम्ी आपली ननरा्वरि करण्ाची क्मता चागंली रापरू आणि आमच्ा 
कंपननच्ा नररोराभासी उद्द्दष् रोरिाचये अनुसरि करू अशी अपयेक्ा आहये.

आम्ी भयेिरस्त ूककंरा मनोरंजन म्िून रोख रक्कम करी दयेऊ ककंरा घयेऊ निये.
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रोख रक्कमयेशी समतुल आहयेत…

नगद पैसा 

इनवििी स्टॉक ककंरा बॉन्ड

कज्व

सामान्य लोकानंा उपलब्ध नसलयेलये कूपन ककंरा सरलनत

दयेिगी ननदयेषपत्र

दयेिगी प्मािपत्र

A

Q

कारि किककिाचंये दर आमच्ा नररोरी उमधिष् रोरियेमध्ये इंमगत 
सीमये बाहयेर असू शकतये, Greg नये त्ाच्ा व्रस्तापकाचा, 
संचालकचा, ककंरा सुनररा अनुपालन अधरकाररचा सल्ा 
आणि पररानगी घ्ािला हरी. 

एक नरक्ये ता Greg ला एका खयेळाचा काि्वक्माची अधरमूल 
ककमतीच्ा दोन फ़लोर-लयेरल खुच्ा्व प्स्ततु करतो. नरक्ये ता 
समजरतो कक त्ाच्ा मोबदलात त्ाला काहीही नको कारि 
तो ह्ा काि्वक्मामध्ये उपस्स्त राहू शकिार नाही. Greg नये हये 
किककि स्स्वकार करािला हरये?

अनत आणि अमान्य समजला जािा-िा भयेि र रस्तुंमध्ये समानरष्ीत आहये:

जयेरि खािात सढळ रयेलचयेल

व्ारसायिक संबंरी नसलयेला रस्त ुककंरा सयेरा

स्टॉक ककंरा बॉन्ड

रास्तनरक व्ारसायिक उद्दयेशानये न कये लयेला प्रास

राइन ककंरा मादक पयेि च्ा महाग बािला

मनोरंजन ककंरा क्ीडा काि्वक्मामंध्ये अधरमूल दरातील नतकीिये 

एका घराचा, सुट्ीत राहण्ाच्ा ननरासाचा ककंरा अन्य राहण्ाच्ा सोिीचा व्ारसायिक कामासाठी नसलयेला 
दरुुपिोग

असये काहीही बहुमुल ज्ासाठी आम्ाला ककरकोळ नरक्ीची ककंमत ककंरा बाजारातील नयेहमीची ककंमत दयेिये 
आरश्यक नाही 

एक भयेिरस्त ूककंरा मनोरंजनाचा प्स्तार कबलू करण्ा िोग्य आहये कक नाही िाबद्दल खात्री नसलास, आम्ी 
स्वीकारण्ा अगोदर व्रस्ापक, संचालक, ककंरा सुनररा अनुपालन अधरकाऱिाकडून माग्वदश्वन र अनुमती 
घ्ारी. प्रासाच्ा कोित्ाही प्स्ताराची आम्ी व्रस्ापक आणि सुनररा अनुपालन अधरकािा्वकडून 
आगोदर अनुमती घ्ारी कारि त्ाचये मलू अत्ाधरक असू शकतये.

आम्ाला एखादी अमान्य ककंरा नामंजरू भयेि ककंरा करमिकू दयेऊ असलास, आम्ी ती नम्रपनये नाकारारी 
आणि त्ाचये स्पष्ीकरि असये द्ारये कक कंपनी रोरिामुळये  भयेि स्वीकारली जाऊ शकत नाही.

ग्ाहक, पुररठादार, ककंरा इतर गैर-सरकारी अधरकाऱिाला अस्वीकार ककंरा अराजरी भयेि दयेण्ापुरवी आम्ी 
एका व्रस्ापक, संचालक, ककंरा सुनररा अनुपालन अधरकाऱिाशी सल्ामसलत करारी.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  रंुतवणूकद ा र ांस ाठ ी
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Q

Marco नये प्रास खच्ा्वसाठी रक्कम 
स्स्वकारण्ा अगोदर त्ाच्ा व्रस्तापक 
ककंरा सुनररा अनुपालन अधरकाररची 
पररानगी घ्ािला हरी. प्रासामुळये  
Huntsman चा व्ापार राढत असयेल तरच 
त्ाला पररानगी कदली जाऊ शकतये आणि 
अनुचचत कािाांसाठी कदलयेलये असलास नव्ये.

एक नरक्ये ता Marco ला एक व्ापार 
प्दश्वनामध्ये उपस्स्त राहण्ासाठी एक सर्व 
खच्व भरलयेली किट्प प्स्ततु करतो. उपस्स्नतमुळये 
Marco ला आपला कामामध्ये मदद हईल.
Marco नये हये प्स्तार स्स्वकारारये का?

AQ

ही एक अमान्य भयेि असू शकतये कारि ही 
नतच्ा व्रस्ापकाला प्भानरत करू शकतये 
ककंरा त्ाचये रस्तनूनष् व्ारसायिक मत 
प्भानरत होण्ाचा भास दयेऊ शकतये. Sonya 
नये तातडीनये िा माग्वदश्वक सूचनाचं्ा “सल्ा 
घयेिये आणि गोपनीि रतृ्तातंसंचार” नरभागात 
सुचचत कोित्ाही संसारानाकडये आपली 
चचन्ा व्ति करारी.

एक कदरस Sonya आपला 
व्रस्ापकाला त्ाच्ा ममत्राला 
सागंतानंा ऐकतये कक त्ाचा नरीन स्ाि्व 
फोन त्ाच्ा बािको कडून भयेि आहये. 
नतला माकहत आहये कक स्ाि्व फोन रस्ततुः 
एका कान्टट्ैक्र तफये  भयेि आहये. Sonya
ला शंका आहये कक हये Huntsman च्ा 
भयेि ममळण्ाच्ा रोरियेचये उलंघन असू 
शकतये कारि रये िन्त्र महाग आहये आणि 
कंपननच्ा नररोरी उमधिष् रोरियेच्ा सीमये 
बाहयेर आहये.  Sonya नये काि करारये?

या उपनवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आमचये भ्रष्टाचार नवरोधी
िोरण आणण काय्गपधिनत बघा.

सरकारी असधकाऱयािंा भेटी देणे

एका सरकारी अधरकाऱिाबरोबर काम करत असताना ककंरा काम शोरत असताना आमच्ा मानक भयेिरस्त ूआणि 
मनोरंजन माग्वदश्वक सूचना लागू होत नाहीत. आमच्ा कंपननसाठी एका कृती ककंरा ननि्विारर प्भार पाडण्ाच्ा 
हयेतनुये, एका सरकारी अधरकाऱिाला स्वतःकडून ककंरा अप्त्क्पिये इतर पक्ाकडून मनोरंजन ककंरा रस्त ूभयेि दयेिये, 
ह्ाला लाच मं्िलये जाऊ शकतये. 

Ethics and Compliance Department ककंरा Legal Department कडून पूर्व मंजरुी ममळाला णशराि, 
आम्ी एका सरकारी अधरकाऱिाला अनगु्ह, लहान मोठ्ा प्मािाची भयेिरस्त,ु करमिकुीचये आिोजन, ककंरा 
प्रासाचा खच्व दयेऊ करू निये. हये U.S. आणि इतरदयेशामंध्ये दोन्न्हकडये लागू होतो. Huntsman च्ा रतीनये 
व्रसाि करत असलयेला कोिाला दयेखखल हये लागू होतये.
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भ्रष्ाचार नवरोिी

आमची कंपनी लाचलुचपत ककंरा भ्रष्ाचार चालरनू घयेत नाही. आम्ी करीच कुठलाच भयेिरस्तू, बक्ीस ककंरा 
पैसये दयेऊ कये लये नाही पाकहजयेत (ककंरा दयेऊ कये ला सारखये कदसून आलो नाही पाकहजये) जयेिये करून आम्ाला 
उद्ोगात अजनू काम ममळयेल ककंरा आमचये काम किकून राहील ककंरा उपितुि सयेरा आम्ाला लाभतील ककंरा 
कोिाच्ा प्भारानये आम्ाला व्ारसायिक फािदा होईल.

लाचलयुचपत आणण ररशवतखोरी

एका सरकारी अधरकाऱिा सकि कोिा एखाद्ाला लाच ककंरा ररशरत दयेऊ करिये हये अनयेक दयेशाचं्ा भ्रष्ाचार 
नररोरी कािद्ाचंये एक गंभीर उलं्घन आहये. भ्रष् पधिती (जसयेकी लाच रा ररशरत दयेिये ककंरा कदलासारखये 
कदसून ियेिये सुधदा) जरी एका दयेशाबाहयेर घडला असला तरी अशा कृनतनंी त्ा दयेशाच्ा भ्रष्ाचार नररोरी 
कािद्ाचंये उलं्घन होऊ शकतये. भ्रष्ाचार नररोरी कािद्ामंध्ये (जसये U.S., U.K. र चीन मध्ये लागू आहयेत) 
एखाद्ा व्क्तिसाठी आणि आमच्ा कंपननसाठी संभाव् गुनयेह्गारीचा भरपाई दंड असतो. िा कारिानये आम्ी 
कुठलाही कठकािी स्स्त असलो अररा कामरंदा करत असलो तरी लाच रा ररशरत सर्वप्कारये पिू्वपिये 
प्नतबंधरत आहये.

आम्ाला जर कोिारर लाचलुचपत ककंरा ररशरतखोरी सारखी कामये करण्ाबाबत संशि असला तर आम्ी 
ताबडतोब तक्ार नोदंरािला हरी.

“ सरकारी अधरकारी” ची नरस्तीि्व व्ाख्या ररली आहये आणि 
त्ात सरकारी कम्वचारी, सार्वजननक संस्येचये कामगार, ककंरा 
सरकारी मालकीच्ा उपक्मातंील कामगार तसयेच राजकीि 
पदाधरकारी उमयेदरार ह्ा सराांचा समारयेश आहये.

“ लाच” म्िजये कोिा दसुिा्व व्क्तिलार प्भानरत करण्ाच्ा 
हयेतनूये त्ा व्क्तिला काहीतरी मूलरान दयेऊ करिये. दसुिा्व 
व्तिी कडून ककंरा ततृीि पक्काराकडून लाच दयेऊ करिये 
म्िजये स्वतःकडून लाच दयेऊ करण्ासारखयेच आहये.

“ ररशरत” एका प्कार ची लाच आहये श्जरये कंपनीला कदलयेला 
पैस्ातनू काही रक्कम एका व्क्तिला आपला बाजनूये 
प्भानरत करण्ाच्ा हयेतूनये परत भेंि कये ली जातये.

काही दयेशामंध्ये एखादा व्तिी सरकारी अधरकारी आहये की नाही हये अस्पष् असू शकतये. 
जो कोिी सरकारी अधरकारी असू शकतो आशा व्क्तिला पैसये दयेण्ाचा प्स्तार असलास, (जरी आपला 
माकहती प्मािये हये भ्रष्ाचार नररोरी कािद्ामध्ये माफ़ ररलये असलये तरीही) Ethics and Compliance 
Department ककंरा Legal Department कडून अगोदरच मंजरूी असिये आरश्यक आहये.

आमच्ा कंपननच्ा रतीनये काम करिारऱिा एका व्रसायिक सहकारी (जसा एजंि ककंरा सल्ागार) द्ारये 
कये लयेला भ्रष् किाांची आम्ाला माकहती असो रा नसो ंHuntsman ला जबाबदार ठररलये जाऊ शकतये. िा 
कारिास्तर, आमच्ा बाह् व्ारसायिक सहरा-िामंध्येभ्रष् कािाांना िाळण्ाची बाधंरलकी ननरा्वररत करण्ाचा 
प्त्येक राजरी प्ित आम्ी करिये आरश्यक आहये.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  रंुतवणूकद ा र ांस ाठ ी
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या उपनवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आमचये भ्रष्टाचार नवरोधी धोरण, 
कायथापधिनत, आणण मागथादशथाि दस्तऐवज बघा. 

AQ

Legal Department कडून पुष्ी 
ममळयेपिांत की हये एक औपचाररक काम 
त्ररत होण्ासाठी शुल्क आहये ककंरा 
Ethics and Compliance 
Department ककंरा Legal 
Department िोग्य पररानगी प्ाप्त 
होईपिांत Amy नये ही रक्कम भरली नाही 
पाकहजये. एका सरकारी कम्वचा-िाला 
अनुचचत रक्कम दयेिये भ्रष्ाचार नररोरी 
कािद्ाचंये गंभीर उलं्घन असू शकतये 
आणि त्ाचा पररिाम आपला 
कंपननसाठी आणि सर्व सहभागी 
व्क्तिसंाठी फौजदारी दंड होऊ शकतो. 

U.S. मध्ये Huntsman च्ा नरक्ी 
कािा्वलिात Amy काम करतये, श्जरये 
ती अनयेकदा Asia तील एक सरकारी 
संस्ये सह व्रसाि करतये. जेंव्ा ती 
अधरका-िापंैकी एका समोर एक 
प्स्तार सादर करतये, तो अधरकारी 
सुचरतो की जर नतनये $८०० USD ची 
रक्कम जमा कये ली तर, तो Huntsman 
च्ा प्स्ताराची प्कक्िा जलद करयेल. 
Amy नये काि कये लये पाकहजये?

“ काम सुलभ करण्ासाठी रक्कम” ककंरा “हात ढीला करण्ासाठी 
रक्कम” ही सहसा एक सरकारी अधरकािा्वला कदलयेली लहानशी 
रोख रक्कम असतये, आणि त्ामागये हयेत ुअसतो परराना मंजरूी, 
पोललस सुरक्ा अशा ननत्क्म सरकारी सयेरा, ककंरा कंपननचा 
कािदयेशीर हक्क असलयेला अन्य सयेरा, त्रयेनये ममळरिये.

पैसये एका सरकारी अधरकािा्वला ममळत असला कारिानये अनयेक दयेशातं काम सुलभ करण्ासाठी कदलयेली 
रक्कम लाच समजली जातये. आम्ी कुठयेही व्रसाि करीत असो, काम जास्त सहजपिये ककंरा तातडीनये 
होण्ाच्ा अपयेक्येनये पैसये दयेिये जरी स्वीकृत स्ाननक रीत असली तरी आमच्ा कंपनी मध्ये प्नतबंधरत 
आहये.

एका सरकारी अधरकािा्वशी संराद करण्ाची पररानगी आहये कक नाही हये ननश्चित करण्ासाठी,आम्ी 
Ethics and Compliance Department ककंरा Legal Department कडून सल्ाह घ्ािला 
हरा.

पैसे देण्ा घेण्ाची व्वस्ा करणे

काम जास्त सहजपिये ककंरा तातडीनये होण्ाच्ा अपयेक्येनये पैसये दयेण्ाला आमची सहमती नसली पाकहजये जरी ही 
कािदयेशीर ककंरा सामान्य पधित मानली जात असो.
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नाही, त्ा तंत्रज्ानाबरोबर दयेश सोडण्ापूरवी, 
जो ननिा्वत म्िनू पात्र ठरतो, Bernhard 
नी सर्व आरश्यक पररानये प्ाप्त कये लये 
पाकहजयेत. ननिा्वत व्ापार ननिंत्रिये बहुताशं 
उत्ादनये, सॉफ्टरयेअर ककंरा तंत्रज्ानाला 
लागू होतात जो लॅपिॉप आणि उत्ादन 
पुस्स्तकासंह एक Huntsman चा 
सहकारी नरदयेशी प्रास करतानंा बरोबर 
घयेऊ शकतो. जर Bernhard ला खात्री 
नसयेल की ननिा्वत परराना प्ाप्त करािची 
गरज आहये की नाही, त्ानये आतंरराष्ट्ीि 
व्ापार अनुपालन गिाकडून माग्वदश्वन 
घयेतलये पाकहजये.

Bernhard, एक प्ापि नरशयेषज्, 
शयेरिच्ा घडीला ठरलयेला भारताच्ा 
िात्रयेरर उद्ा ननघत आहये. त्ाला आपलये 
लॅपिॉप न्यािची गरज आहये, परंत ुत्ाला 
कळतये की त्ाच्ामध्ये Huntsman च्ा 
मोठ्ा प्मािात प्ोग्ाम रचना 
असलामुळये , त्ानये ननिा्वत परराना 
घ्ािला पाकहजये होता. परराना प्ाप्त 
कये लाणशराि तो दयेश सोडू शकतात का 
जर त्ानये ननघण्ाच्ा अगोदर त्ा 
पररान्यासाठी अज्व कये ला? 

या नवभारासंबंधित अधिक माहहतीसाठी, आमचये आतंरराष््रीय 
व्यापार अनपुालन धोरण बघा.

आतंरराष््रीय व्यापार अनपुालन

आयात/नियाथात

राष्ट्ीि सुरक्ा आणि परराष्ट् नीनतच्ा कारिानये अनयेक दयेश, आिात आणि ननिा्वत ननिंत्रिये लागू करतात, आणि 
आतंरराष्ट्ीि आर्रक आणि व्ापार व्रहार ननिंमत्रत करतात. आमची कंपनी जगभरात आमची उत्ादनये 
आणि सयेरा नरतररत करत असलानये, आम्ी आमच्ा जागनतक व्रसाि कक्िानंा व्रस्ानपत करिाऱिा सर्व 
आतंरराष्ट्ीि आणि राष्ट्ीि ननिम आणि अधरननिमाचंये अनुसरि करिये आरश्यक आहये.

उत्ादन, सयेरा, तंत्रज्ान, ककंरा माकहनतचा तकुडादसुिा्व दयेशात एका व्क्तिकडये पाठरिये म्िजये “ननिा्वत” होतो. 
तंत्रज्ान, तामंत्रक माकहती, ककंरा सॉफ्टरयेअर कोिा दसुिा्व दयेशाच्ा नागररकाला पुररलास दयेखील, तो नागररक 
जगात कुठयेका स्स्त असयेना, ननिा्वत ररला जातो. कोितयेही उत्ादन, सयेरा, तंत्रज्ान, ककंरा माकहती ननिा्वत 
करण्ापूरवी, आम्ी ग्ाहकदयेश आणि प्ाप्तकता्व दोन्हीची िोग्यता स्ानपत करिये आरश्यक आहये. आम्ी सर्व 
आरश्यक पररानये आणि पररानग्या प्ाप्त कराव्ात आणि सर्व िोग्य कर ककंरा प्शुल्क दर भरारये.

आिात कक्िा, ज्ात आम्ी परदयेशीि ककंरा बाह् स्त्रोतादं्ारये दसु-िा दयेशात रस्त ुखरयेदी करून आितो, तये सुधिा 
नरनरर कािदये आणि ननिमाचं्ा अरीन आहये. दयेशात प्रयेश करिाऱिा आिात सामानारर कर ककंरा प्शुल्क दर 
भरारा लागू शकतो आणि णशराि काही नोदंी ंसुपदू्व कराव्ा लागू शकतात.

व्ापार ननिंत्रि कािदये, फति आमच्ा जहाजात माल पाठरण्ाच्ा कक्ियेतच नव्ये तर आमच्ा कािा्वच्ा 
अनयेक पैलंूना लागू होतात. राष्ट्ीि सीमयेपार माकहती आणि तंत्रज्ानाच्ा दयेराि घयेराणिरर (प्णशक्ि, इमयेल, 
आणि रयेब रापर सकहत) व्ापार ननिंत्रिये लागू होऊ शकतात. काही दयेशातं (जसये U.S.) त्ाचं्ा राज्ात रहात 
असलयेला दसु-िा दयेशाच्ा नागररकामंध्ये तामंत्रक माकहती प्काशन ननिंमत्रत असला कारिानये, आपि तंत्रज्ान 
हस्तातंरि संबंधरत सर्व व्ापार कािदये काळजीपूर्वक पाळािला हरये.

एखादा व्ापारी ननबांर लागू होतो ककंरा नाही िाबद्दल शंका असलास, आम्ी आतंरराष्ट्ीि व्ापार अनुपालन 
गिातनू माग्वदश्वन घ्ारये.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  रंुतवणूकद ा र ांस ाठ ी
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जयेव्ा एक व्तिी, समूह, ककंरा दयेशा काही अन्य लोकाशंी 
ककंरा दयेशाशंी व्ापार करािला नकार दयेतो तयेव्ा त्ाला 
“बॉिकॉि” अरा्वत बकहष्कार म्ितात.

एकाबोली ननमंत्रिात, खरयेदी मागिीपत्रात, जहाजानये माल पाठरण्ाच्ा दस्तऐरजीकरिात,प्श्नारललत, 
पतपत्रात ककंरा व्रहारासंबंरी तोडंीकह एक दयेश (ककंरा दयेशाशी जडुलयेलये संगठन) बकहष्कार नरनंती करू 
शकतो. आम्ी एकानरणशष् दयेश ककंरा त्ाच्ा नागररकानंा सह व्रहार करू निये ककंरा काही कंपनीसह व्रहार 
करू निये ज्ा बकहश्ारीत दयेशाशी व्ापार करतात, अशी नरनंती एका अिोग्य बकहष्कारात समानरष्ीत असू 
शकतये.

आम्ी अशा बकहष्कार नरनंतीकडये दलु्वक्ही करू निये आणि त्ारर काही हालचाल करू निये. एका बकहष्कारात 
कुठलाही प्कारये सहभागी होण्ाची नरनंती ममळालास, ककंरा एका बकहष्कारलयेला दयेशातील हालचालीचंी 
माकहती पुररािची, बकहश्ाराचं्ा अिी ंसकि पतपत्र बनरािची ककंरा नकारात्मक मूळ प्मािपत्रये जारी 
करण्ाची नरनंती ममळालास, आम्ी ताबडतोब आतंरराष्ट्ीि व्ापार अनुपालन गिाला कळरारये.

असधबलि आणण बहहष्ार

काही दयेश, त्ाचं्ा दयेशातं व्रसाि काि्व करिाऱिा कंपननरंर बकहष्कार आरश्यकता लादािला बघतात. 
आमच्ा आतंरराष्ट्ीि कािाांमुळये , आम्ी अिोग्य बकहष्कार नरनंत्ाबंाबत सतक्व  अलॅि्व रहारये आणि अशा सर्व 
नरनंत्ा माग्वदश्वनासाठी आतंरराष्ट्ीि व्ापार अनुपालन गिाकडये प्स्ततु कराव्ा.
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एका कंपननबद्दल माकहती महत्पूि्व समजून जर त्ाच्ा 
आरारारर एका राजरी गुं तरिकूदारानये त्ा कंपननच्ा शयेिरच्ा 
खरयेदी, साठरि ककंरा नरक्ी बाबत ननि्वि घयेतला तर ती माकहती 
“मियेररिल” अरा्वत “मूत्व” समजली जातये. माकहनतच्ा 
सार्वजननक प्काशनापासून एक संपिू्व शयेअर व्ापार संपये पिांत 
माकहती असार्वजननक ककंरा अव्ति मानली जातये. आतली 
माकहती सकारात्मक ककंरा नकारात्मक असू शकतये.

इनसाईडर ट्रयेडडरं (आतल्ा माहहनतच्ा जोरावर कये लयेला अवैि रयेअर व्यापार)

आम्ी रोखा खरयेदी नरक्ी ककंरा व्ापारात (जसये शयेिर, बाडँ, आणि ऑप्शन) रैिक्तिक गुं तरिकूकचये ननि्वि 
घयेण्ासाठी मतू्व सार्वजननक नसलयेली माकहती रापरू निये. 
िाव्नतररति, आमच्ा कामातनू ककंरा कंपनी मध्येआमच्ा पदरी मुळये  प्ाप्त कये लयेला माकहनतरर आराररत, 
आम्ी इतर कोित्ाही कंपननचये शयेिर खरयेदी ककंरा नरक्ी कये लये नाही पाकहजये.
िाला इनसाईडर िट्येकडगं मानलये जातये आणि िानयेव्क्तिगत सहकाऱिाला फौजदारी दंड होऊ शकतो र 
कंपननसाठी गंभीर पररिाम होऊ शकतात.

इनसाईडर िट्येकडगं बंदी मध्ये समानरष्ीत आहये मूत्व असार्वजननक माकहनतचा उपिोग 
करून गुं तरिकू ननि्विाबंद्दल सल्ाह दयेिये ककंरा इतरानंा त्ाचं्ा गुं तरिकू ननि्विातं 
सहािता करिये.

आतला माकहनतची काही उदाहरिये आहयेत:

भनरष्ातील कमाई ककंरा नुकसानाचंये पूरा्वनुमान

प्लंनबत ककंरा प्स्तानरत नरलीनीकरि ककंरा संपादन च्ा बातम्ा

मालमत्तयेच्ा मोठ्ा प्मािारर नरकक्ची बातमी

कंपननच्ा रोखासामं्धरत अर्वप्बंर आणि इतर काि्वक्म

काि्वकारी व्रस्ापनातील बदल

महत्ाची नरीन उत्ादनये ककंरा अन्येषिये

चालू ककंरा संभाव् कज्ये खिलये

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  रंुतवणूकद ा र ांस ाठ ी
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नाही. नरकत घयेण्ाची बातमी मूत्व आहये 
असये गृकहत ररलास, करार सार्वजननक 
झालानंतर, त्ाचये शयेअर नरकण्ापूरवी 
Hans नये िोग्य रयेळ प्तीक्ा कये ली पाकहजये. 
मूत्व सार्वजननक नसलयेली माकहती ताब्ात 
असताना जर त्ानये शयेअर नरकलये तर, तो 
इनसाईडर िट्येकडगंसाठी (आतला 
माकहनतच्ा जोरारर कये लयेला अरैर शयेअर 
व्ापार) जबाबदार असू शकतो, ज्ाचा 
पररिाम फौजदारी दंडातं होऊ शकतो.

Hans त्ाच्ा मुलाच्ा 
नरद्ापीठातील प्रयेशाच्ा अपयेक्येत, 
आपलये Huntsman चये शयेअर 
नरकािची िोजन करत आहये. त्ाच्ा 
कामाद्ारये, त्ाला कळलये आहये की 
कंपनी एक मोठी कंपनी नरकत 
घयेण्ाच्ा गुप्त बोलाचाललमंध्ये आहये. 
तो आपला Huntsman शयेअर 
अजनूही नरकू शकतो का?

या नवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आमच्ा इिसाईिर 
ट्ेडिगं िोरण कडये बघा.

लघु नरक्ी म्िजये अशा रोखाचंी नरक्ी जये नरकताना नरक्ये ताच्ा 
मालकीचये नाहीत, ककंरा जर असलये, तर नरकक्च्ा २० कदरसातं 
नरतरीत कये लये जािार नाहीत. लघु नरक्ी अनयेकदा तव्ा कये ली जातये 
जयेव्ा बाजार अचानक खूप खाली जाण्ाची अपयेक्ा असतये ककंरा 
शयेिर चये मूल खाली जाण्ाची अपयेक्ा असतये.
Huntsman च्ा शयेिरची लघु नरक्ी अगंभूत सट्येबाजी आहये. जये 
सहकारी आमच्ा कंपनी शयेिरच्ा लघु नरकक्त भाग घयेतात तये 
आतला माकहनतचा नफ्ासाठी रापर कये लासारखये कदसून ियेतात, 
जरी खरोखर असा प्िास होत नसला तरी. िा कारिास्तर, आम्ी 
Huntsman रोखाचं्ा लघु नरकक्त भाग घयेऊ निये.

माकहती आतली समजली जातये का नाही िाबद्दल शंका असलास, आम्ी Legal Department शी संपक्व  
सारारा.

असार्वजननक माकहती अधरकृत कंपनी प्रक्ाद्ारये जाहीर करण्ासाठी कंपननच्ा नरणशष् प्कक्िा असला 
कारिानये, आम्ी कंपननबद्दल असार्वजननक माकहती शोरिाऱिा कोित्ाही व्क्तिचये सर्व प्श्न ककंरा नरनंत्ा 
Investor Relations च्ा उपाध्क्ाकडये पाठराव्ात.
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दस्तएरजानंा कोिताही नोदंी साठरि काि्वक्म 
ककंरा कािदयेशीर बाबतीशी संबंधरत कािदयेशीर 
राखिी लागू आहये का हये आपि अगोदर ननरा्वररत 
कये लये पाकहजये. दोघापंैकी एक लागू असलास, नोदंी 
साठरि काि्वपमत्रकये त ननर्दष् कये लयेला रयेळयेप्मािये 
ककंरा जोपिांत कािदयेशीर राखिी उचलली जात 
नाही त्ा रयेळयेपिांत नोदंी साठरनू ठयेरला पाकहजयेत 
(जो कुठला कालाररी सरा्वत लाबं आहये तो). जर 
नोकंदंरर कोितयेही ननबांर लागू होत नाही आणि 
त्ानंा नष् कये लये पाकहजये पि त्ाचं्ामध्ये गोपनीि 
माकहती आहये, तर नोदंीनंा श्येकडगं द्ारये नष् कये लये 
पाकहजये, ज्ाची आरश्यकता असतये की आम्ी 
त्ानंा सुरणक्त संग्हाच्ा पयेटामंध्ये ठयेरारये, ज्ा 
स्पष्पिये श्येकडगंसाठी चचन्हाकृत आहयेत. 

आमच्ा नरभागाच्ा फ़ाइल 
कफ़िन्येस प्संगाचा भाग म्िून मला 
काही दस्ताएरजाचंा ननाकाल 
लारािची इछिा आहये. मी काि 
करािला हरये?

या नवभारासंबंधित अधिक माहहनतसाठी, आमच्ा दस्तऐवज मॅिेजमेंट प्रोग्ाम हकंवा 
आपल्ा नोदंीचं्ा स्ाननक समन्वयकारी संपक्ग  सािा.

पुस्तकये  आणण अणभलयेख

प्त्येक तिार कये लयेला नोदंिी र प्नरष् डयेिा सकि आम्ी सर्व संचारात, प्ामाणिक असलो पाकहजये आणि 
एकाग्तयेनये काम कये लये पाकहजये.

उद्दम दप्तर िोदंीचंी अचूकता

आमच्ा कंपनी नये संचरलयेला माकहनतची अचूकता राखण्ासाठी आम्ी सगळये हारभार लारतो. (रैिक्तिक 
रयेळ, खच्व अहराल, बीजक, आर्रक नोदंी,आर्रक मदतीचये दारये आणि सुरक्ा नोदंी सकि) प्त्येक नोदंिी 
अचूक र पूि्व असारी. आम्ी आमच्ा कंपनीच्ा आतंररक ननिंत्रि आणि सर्व अणभलयेख साभंाळण्ाच्ा 
प्िालीचये अनुसरि करािला हरये जयेियेकरून आम्ी आरश्यक दस्तऐरजानंी समर्रत सर्व आर्रक व्रहार 
रयेळयेरर अचूकपिये नोदंर ूशकू.

आम्ी खालील उद्ोगात भाग न घयेिये सुननश्चित करारये:

कंपनीचये भाडंरल लपरिये

(भाडंरलाचा, आरारासाठी असलयेला कागद पात्राचं्ा स्पनष्करिापयेक्ा, रयेगळाच गैर उपिोग करण्ा सकि) 
कंपननच्ा व्व्ाराचंये खोिये चुकीचये चचत्र दश्वरिये.

उघड न करता र नोदं न करता फंड खातये तिार करिये

संभाव् बयेकािदयेशीर उद्ोग जािून बजुनू घडू दयेिये

कोित्ाही जमाखच्व ककंरा अकंये क्ि संबंरी प्करिा बद्दल शंका रािलास, आम्ी आपली आशंका Internal 
Controls and Internal Audit च्ा उपाध्क्ाकडये व्ति करारी.

दस्तऐवज व्वस्ापि आणण दप्तर िोदंीचंा संचय

आमच्ा कंपननच्ा दस्तऐरज व्रस्ापन पधिनतचंये अनुसरि कये लानये व्ारसायिक ननि्विासंाठी समर्वक 
माकहती राखण्ाची खात्री होतये. नोदंी ककती रयेळ राखाव्ात आणि कोित्ा पररस्स्नतमंध्ये नष् कराव्ात हये 
कंपननच्ा दप्तर नोदंीचं्ा साठरि काि्व पमत्रका र दस्तऐरज व्रस्ापन काि्वक्माप्मािये ठरतये. मसुदा ककंरा 
सोिीसाठी ललकहलयेला कच्चा प्ती अनुकाललक िाकून दयेिये िोग्य आहये, पि कंपनी नोदंीचं्ा साठरि काि्वक्म 
पमत्रकये त कदलयेला रयेळये  आरी कंपननच्ा नोदंी नष् करिये िाळारये.

आमची  मूल्ये  उचलून  िरणये . . .  आमच्ा  रंुतवणूकद ा र ांस ाठ ी
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Michael Ritchie
Stephanie Rouderies
Kathy Sellstrom
Toon Severi
Trent Shidaker
Lihle Sibiya
Mark Simon
Mansur Sirin
Danny Steegen
Helen Sun
Mihara Tennakoon
Thomas Theobald
Sebastien Trombini 
Paolo Vidal
Maira Vilcane
Nick Webster
Felicia Zamarripa

Anthony Jewett
Tony Jones
Raymond Kaiser 
Violet Kong 
Inka Korteweg
Laura Lahesmaa 
Melanie Libsig
Yun-Shan Lui 
Heidi Era-Malik
Francois Ernest Mongory  
Sivaraman Muthukumaran 
Francesca Navini Monica 
Parson
Eric Peng
Sara Perkins
Pascal Peron
Dan Plutto
Katherine Piasecki
Matt Pogue
Lisa Raets

Atif Ashraf 
Dave Burge
Antonio Capozza
Ouafaa Chawki
Feixia Chen
Roy Conn
Roberto Dalziel
Judie Dembicki
Nathalie Detain 
Alessandro Di Carlo 
Sheila Dubs
Stefan Emmenecker
Vicky Fan
Sharmarke Abdirizak Farah
Connie Gee
Alessia Giamminelli
Aurelien Graffouillère 
Paul Holmes
Ishak Ibrahim
Fabio Invernizzi 

Huntsman च्ा व्यावसाययक आचाराच्ा मार्गदर्गक सूचनातं सामील होण्ाची सहमती दयेण्ाकरता 
खालील कम्गचा-यानंा आमचये िन्वाद.

आमच्ा व्रसाि आचार माग्वदश्वक सूचानेंचये अधरत्जन

आमच्ा व्रसाि आचार माग्वदश्वक सूचना सर्व सहकारी, अधरकारी, आणि Huntsman च्ा संचालकानंा 
सारखयेच लागू होतात. िामुळये , आमच्ा माग्वदश्वक सूचनेंचये अधरत्जन फति अतं्त मिा्वकदत पररस्स्नतमंध्ये 
कये लये जातये. काि्वकारी अधरकारी ककंरा संचालकासंाठी अधरत्जन मंजरुी आरीच संचालक मंडळाकडून 
ममळरािला हरी आणि काही नरणशष् पररस्स्नततं तातडीनये भागरारकासंमोर उघड करािला हरी. लागू कािदये 
आणि ननिमाचं्ा आरश्यकतये अनुसार मंजरू कये लयेला अधरत्जनाचंा आम्ी आहराल जाहीर करतो..

अकेंक्ण, सरकारी चौकशा, तपास, हकंवा कायदेशीर नववाद

आम्ी पुररलयेला सोिी सुनररा र कंपनी उद्ोगाचंये परीक्ि करिाऱिा सरकारी ननिंत्रक ककंरा तापासकारकानंा 
सहकार दयेण्ाची आमच्ा कडून अपयेक्ा आहये. अपयेणक्त ककंरा अननिवीत खिलात, तपासत ककंरा अकंये क्िात 
लागिारी एखादी नोदंिी आम्ी तत्रतयेनये जोपासण्ाची, रा “किकरण्ाची” काळजी घ्ािला हरी. िाचा अर्व 
एका तपासात, दाव्ात, अकंये क्िात ककंरा परीक्िात अडरळा आिण्ाच्ा हयेतनूये करीही कुठलये दस्तऐरज 
ककंरा नोदं नष् न करिये, न लपरिये, ककंरा फये रबदल न करिये आरश्याक आहये, कारि असये करण्ाचा एका 
व्क्तिगत सहकारी रर आणि आमच्ा कंपननरर गंभीर पररिाम होऊ शकतो. एका नोदंिीची कािदयेशीर 
राखिी आरश्यक आहये कक नाही िाबद्दल शंका असलास, आम्ी Legal Department शी संपक्व  सारारा.

आमच्ा कंपननच्ा मालकीच्ा ककंरा इतर ततृीि पक्ाकडून व्रसाि-संबंधरत ममळालयेला माकहनतच्ा 
न्यािालिात प्स्तनुतचा हुकुम ककंरा लयेखी ननरयेदन असलास कंपननच्ा रनतनये कोिताही प्नतसाद दयेण्ापूरवी रा 
कबलुी दयेण्ापरूवी Legal Department ला सूचचत करारये.
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