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HUNTSMAN-ல் பணி – விறபனையாளர் நனைமுனை விதிகள்

பொதுவான்வ
வர்த்தக ேடவடிக்க சார்ந்த ்தர அளவுக்ள ேம் வர்த்தக ே்டமு்ை வழிகாட்டு பேறிகளில் Huntsman 
விெரமாக விளககி ப்தரிவி்ததிருககிைது. ோம் பேறிகளாகப் நொற்றும் நேர்ம, ோணயம், ேனமதிப்பு 
மற்றும் பொறுப்புக்ள இ்ந்த Huntsman வர்த்தக ே்டமு்ை வழிகாட்டு பேறிகள் (’வழிகாட்டு பேறிகள்’) 
வரம்பிட்டுக காட்டுகினைன. இ்ந்த பேறிக்ள முழுமனந்தாடு ஏற்று பினெற்றுவதுடன Huntsman இணங்கி 
பினெற்றும் ஒழுங்குமு்ை பேறிமு்ை விதிக்ளயும் ்தனனுடன வர்த்தகம் பசய்யும் விற்ெ்னயாளரகள் 
மதி்தது ேட்நது பகாள்வாரகள் எனவும் நிறுவனம் எதிரொரககிைது. 

Huntsman-னுடன வர்த்தக உைவில் ஈடுெட்டிருககும் விற்ெ்ன நிறுவனங்கள் சு்த்நதிரமான்வ எனைாலும், Huntsman சாரொக 
அல்்லது அ்தனுடன பசய்யப்ெடும் விற்ெ்னயாளர ேடவடிக்ககளும் பசயல்ொடுகளும் நிறுவன்த்்தயும் அ்தன ேற்பெய்ரயும் 
கனிசமாக பிரதிெலிககும். ஆ்கயால், விற்ெ்னயாளரகள், அவரகள் ஊழியரகள், முகவரகள், உெஒப்ெ்ந்தககாரரகள் (“பிரதிநிதிகள்”) 
அ்னவரும் ேம் நிறுவன்ததுடன அல்்லது ேம் சாரொக வர்த்தக்ததில் ஈடுெடும்நொது இ்ந்த வழிகாட்டு பேறிகளில் விளககப்ெட்டுள்ள 
ேமது உயர்ந்த பேறிமு்ை ்தர அளவுக்ளப் பினெற்ை நவண்டும் எனறு Huntsman எதிரொரககிைது.

Huntsman-னின எதிரொரப்புக்ளப் புரி்நதுபகாண்டு பினெற்றுவது ேம் விற்ெ்ன நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகளின 
பொறுப்ொகும். ஒரு விற்ெ்ன நிறுவனம் அல்்லது பிரதிநிதியின ேட்த்்த Huntsman-னின எதிரொரப்புகளுடன முரண்ெடும் வ்கயில் 
எ்ந்தச் சூழ்நி்்லயாவது எழு்ந்தால் அல்்லது எழும்நொது, அவரகள் Huntsman நம்லாண்்ம உறுப்பினர ஒருவருககு்த ப்தரியப்ெடு்த்த 
நவண்டும். ஒரு விற்ெ்ன நிறுவனநமா பிரதிநிதிநயா இ்ந்த வழிகாட்டுபேறிகநளாடு அல்்லது எ்ந்த Huntsman பகாள்்கநயாடும் 
பொரு்ந்தா்த வ்கயில் பசயல்ெடுவ்தாக ோங்கள் கருதினால் அவரக்ள நீககும்ெடி Huntsman நகார்லாம்.

விறபனை நிறுவைஙகளிைமும் பிரதிநிதிகளிைமும் எதிர்பார்்ககபபடும் நைதனதைகள்

Huntsman-னுடன அல்்லது அ்தன சாரொக வர்த்தக்ததில் ஈடுெட்டிருககும்நொது, அ்ன்தது விற்ெ்ன நிறுவனங்களும் 
பிரதிநிதிகளும் ்தங்கள் வர்த்தக ேட்த்்தகளிலும் ேடவடிக்ககளிலும் ோணயமாகவும் ்த்த்தம் ோடுகளின பொரு்நதும் சட்டங்கள் 
மற்றும் ஒழுங்குமு்ைக்ளப் பினெற்றியும் ேட்நதுபகாள்ள நவண்டும் எனறு எதிரொரககப்ெடுகிைாரகள். Huntsman நிறுவன்த்்தப் 
நொ்லநவ ்தனது விற்ெ்ன நிறுவனங்களும் பிரதிநிதிகளும் ெணியிட மனி்த உரி்மகளிலும் சம வாய்ப்பிலும் கட்ம பொறுப்நொடு 
ேட்நதுபகாள்ள நவண்டும் எனறு எதிரொரககிைது. Huntsman-னுடனான விற்ெ்ன நிறுவன்ததின ஒப்ெ்ந்த விதிகள் மட்டுமினறி, எல்்லா 
விற்ெ்னயாளரகளும் பிரதிநிதிகளும் ஒழுங்கு மு்ை விதிகளுககு இணங்கியிரு்த்தல், வர்த்தக ேடவடிக்ககள் மற்றும் ெணியமர்த்தல் 
உள்ளிட்ட ேம் நிறுவன பேறிமு்ை ்தர அளவுக்ளக க்டபிடிகக நவண்டும். இ்ந்த எதிரொரப்புகளின விவரச் சுருககம் ஒனறு இ்ந்த 
ஆவண்ததில் ்தரப்ெட்டுள்ளது. 

I. எதிரொரககப்ெடும் ஒழுங்குமு்ை இணகக ேடவடிக்ககள் 

விறபனை நிறுவைஙகளிைமும் அவறறின் பிரதிநிதிகளிைமும் எதிர்பார்்ககபபடுபனவ:

• அவரவரகள் வர்த்தகம் பசய்யும் சட்ட வரம்பு எல்்்லகளுககு உட்ெட்ட ேனனட்த்்த மற்றும் நியாயமான நொட்டி விதிகளுககு இணங்கி 
்தங்கள் வர்த்தக ேடவடிக்கக்ள நமற்பகாள்ள நவண்டும்;

• அவரவரகள் ோட்டில் அமலிலிருககும் ஊழல் ்தடுப்பு சட்ட விதிகளுககு இணங்கி வர்த்தக ேடவடிக்கக்ள நமற்பகாள்ள நவண்டும்; 

• இனபனாருவருககு அல்்லது அரசு ஊழியராக அல்்லது ஒரு பொது நிறுவன்ததின ஊழியராக இருககும் ஒருவருககு அவர மீது 
பசல்வாககு பசலு்ததும் நோகக்ததுடன எ்ந்த நேரடி அல்்லது ம்ைமுக ப்தா்க வழங்கு்தல் அல்்லது முனபமாழியப்ெட்ட ப்தா்க வழங்கல் 
எதுவும் பசய்யக கூடாது, ப்தா்க வழங்கும் ஏற்ொடு பசய்யக கூடாது, மதிப்புள்ள எ்்தயும் அளிகக முனவரக கூடாது;

• பொரு்நதும் எல்்லா சுற்றுச்சூழல் சட்டங்க்ளயும் ஒழுங்குமு்ைக்ளயும் பினெற்ை நவண்டும்;

• ஒழுங்குமு்ை அ்மப்புகளின பிரதிநிதிகநளாடும் அரசு அதிகாரிகநளாடும் நிகழும் க்ல்நது்ரயாடல்களில் நேர்ம்யயும் 
உண்்ம்யயும் க்டபிடிகக நவண்டும்;

• Huntsman பசயலியககங்களின ெ்ல அம்சங்களுககுப் பொரு்நதும் எல்்லா பொரு்த்தமான வர்த்தகக கட்டுப்ொட்டுச் சட்டங்க்ளயும் 
பினெற்ை நவண்டும்; அந்தாடு, 

• Huntsman மீது மு்ையற்ை புைககணிப்பு விதிமு்ைக்ளச் சும்த்தக கூடாது. 

II. எதிரொரககப்ெடும் ப்தாழில் ே்டமு்ைகள்

விறபனை நிறுவைஙகளிைமும் அவறறின் பிரதிநிதிகளிைமும் எதிர்பார்்ககபபடுபனவ:

• அ்ன்தது வர்த்தக ்தகவல்க்ள நேர்மயாகவும் பி்ழயில்்லாமலும் ெதிவுபசய்ய நவண்டும், அறிவிகக நவண்டும்; அவற்்ைப் பூர்ததி 
பசய்்தல் மற்றும் துல்லியம் ப்தாடரொன பொரு்நதும் சட்ட விதிகள் அ்ன்த்்தயும் பினெற்ை நவண்டும்.

• Huntsman மற்றும் பிைரின அறிவுசார பசா்தது உ்ட்ம்ததுவ உரி்மக்ளப் பினெற்ை நவண்டும்; காப்புரி்மகள், வர்த்தகச் சினனங்கள், 
ப்தாழில் ரகசியங்கள் ஆகிய்வயும் இதில் அடங்கும்; பமனபொருட்கள், சா்தனங்கள், உள்ளடககம் ஆகியவற்்ை அவற்றுடன 
ப்தாடரபுள்ள உரிமம் அல்்லது ெயனொட்டு விதிமு்ைக்ளப் பினெற்றி மட்டுநம ெயனெடு்த்த நவண்டும்;

Huntsman வர்ததைக நைதனதை வழிகாட்டுநநறிகளின் முழு உனரனய 
www.huntsman.com என்ை வனைததைளததில் பார்்ககைாம்.



• Huntsman-னின பெௌதிக மற்றும் அறிவுசார பசா்ததுக்ளப் ொதுகா்தது பொறுப்புடன ெயனெடு்த்த நவண்டும்; 

Huntsman-னின அனுமதியுடன மட்டுநம இ்த்த்கய பசா்ததுக்ளப் ெயனெடு்த்த நவண்டும்;

Huntsman வழங்கியுள்ள ்தகவல் ப்தாழில்நுட்ெம் மற்றும் சிஸடங்க்ள (மினனஞசல் உள்ெட) பிர்தானமாக Huntsman வர்த்தகம் 
ப்தாடரொன நோககங்களுககாக பொரு்நதும் Huntsman விதிமு்ைக்ளப் பினெற்றி ெயனெடு்த்த நவண்டும்; 

விற்ெ்னயாளரகளும் பிரதிநிதிகளும் Huntsman அளிககும் பசா்ததுகள், ப்தாழில்நுட்ெம் அல்்லது சிஸடங்க்ள (வசதிக்ளப்) 
ெயனெடு்ததி, ப்தால்்்ல பகாடுககும், ொரெட்சம் காட்டும், துனபுறு்ததும், வனமு்ை தூண்ட அச்சுறு்ததும் அல்்லது அது நொனை 
மு்ையற்ை அல்்லது சட்டவிநரா்தமான எ்்தயும் உருவாகக, அணுக, நசமி்தது ்வகக, அச்சிட, ஆ்தரவு ந்தட அல்்லது அனுப்ெ 
Huntsman நிறுவன விதிமு்ைகள் ்த்ட பசய்கிைது;

• கடவுச்பசாற்கள், ரகசியககாப்பு, ொதுகாப்பு ஆகியவற்்ைப் ெராமரிப்ெ்தற்கான Huntsman கட்டுப்ொடுக்ளப் பினெற்ை நவண்டும், 
Huntsman-னின அக நிறுவன வ்்லப்பினனல், மு்ை்மகள், கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றுககு அணுக்்லப் பெறுவ்தற்கான ஒரு 
நிெ்ந்த்னயாக அ்தன ரகசிய்த்தன்ம ே்டமு்ைக்ளப் பினெற்ை நவண்டும்;

• Huntsman ெணியாளரகளுககு அனெளிப்பு அல்்லது நகளிக்கக்ள அளிகக முனவரும்நொது விநவக்ததுடன மி்தமான நொககில் 
ேட்நதுபகாள்ள நவண்டும்; 

பொதுவாக, விற்ெ்னயாளரகளும்  பிரதிநிதிகளும் Huntsman ெணியாளரகளுககு $50 மதிப்பிற்கு மி்கயான எ்ந்த்த ்தனிேெர 
அனெளிப்்ெயும் அல்்லது கட்நதிருககும் 12 மா்த கா்ல்ததில் கூட்டு்த ப்தா்கயில் $125 மதிப்பிற்கு மி்கயான அனெளிப்புகள் 
அளிப்ெ்்தயும் ்தவிரகக நவண்டும்;

விற்ெ்ன நிறுவனங்களும் பிரதிநிதிகளும் Huntsman வர்த்தக வாய்ப்்ெப் பெை அல்்லது ்தகக்வ்ததுகபகாள்ள Huntsman 
ெணியாளர ஒருவருககு  ்லஞசம், ்கயூட்டு, அல்்லது ெண்ட மாற்றுப் பொருள் அல்்லது பிரதிெ்ல நச்வ அல்்லது நவறு 
ஊககப்பொருள் எனறு எ்்தயும் ஒருநொதும் வழங்கக கூடாது; 

இவவாறு பகாடுககப்ெடும் அல்்லது பெைப்ெடும் எ்ந்த அனெளிப்பும் அல்்லது நகளிக்கயும் சட்ட விதிகளுககு இணங்கியும் 
Huntsman பேறிமு்ைகளுககு முரண்ெடா்தவாறும் இருகக நவண்டும்;

• நிஜமான ஒரு ஆ்தாய முரண்ொட்்ட அல்்லது ஆ்தாய முரண்ொடு இருப்ெ்தான ந்தாற்ை்த்்தககூட்த ்தவிரகக நவண்டும். 

விற்ெ்னயாளர நிறுவன்ததில் அல்்லது விற்ெ்னயாளர வர்த்தக்ததில் ெணியாளராக இருககும் அல்்லது ்தனிப்ெட்ட அல்்லது நிதிசார்ந்த 
ப்தாடரபு பகாண்டிருககும் ஒருவரின வாழ்க்க்த து்ண அல்்லது குடும்ெ உறுப்பினர அல்்லது நவறு பேருங்கிய உைவு பகாண்டிருககும் 
எ்ந்த ஒரு Huntsman ெணியாளருடனும்  விற்ெ்னயாளரகள் அல்்லது பிரதிநிதிகள் நேரடியாக வர்த்தக நெச்சுவார்த்்தகளிந்லா அல்்லது 
நவறு வர்த்தக விஷயங்களிந்லா ஈடுெடக கூடாது; 

• Huntsman அல்்லது நவபைாரு நிறுவன்த்்தப் ெற்றி அதில் மு்தலீடு பசய்யும் பொதுமககளுககுக கி்டககா்த, ெங்குக்ள வாங்குவது 
அல்்லது விற்ெது ப்தாடரொன ஒரு மு்தலீட்டாளரின முடிவில் பசல்வாககு பசலு்த்தககூடிய ்தகவல் ்கவசம் இருககும்நொது Huntsman 
அல்்லது நவபைாரு நிறுவன்ததின ெங்குக்ள வாங்குவ்தன மூ்லம் அல்்லது விற்ெ்தன மூ்லம் உள்வர்த்தகம் பசய்வ்்த்த ்தவிரகக 
நவண்டும்;

• பொரு்நதும் எல்்லா சட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமு்ைக கட்டுப்ொடுக்ளப் பினெற்றி வர்த்தகப் ெதிவுக்ள உருவாகக நவண்டும், 
்தகக்வ்ததுகபகாள்ள நவண்டும், அகற்ை நவண்டும்.

III. எதிரொரககப்ெடும் ெணியமர்த்தல் ேடவடிக்ககள்

விறபனை நிறுவைஙகளிைமும் அவறறின் பிரதிநிதிகளிைமும் எதிர்பார்்ககபபடுபனவ:

• ொலியல் அல்்லது பிை ப்தால்்்ல பகாடுககும் அல்்லது ொரெட்சம் இல்்லா்த ஒரு ெணிசூழ்்ல வழங்கும் Huntsman நிறுவன பகாள்்கப் 
பினெற்று்தலில் ஒ்தது்ழகக நவண்டும்;

• பொரு்நதும் அ்ன்தது ொதுகாப்பு மற்றும் சுகா்தார சட்ட விதிகள், ஒழுங்குமு்ைகள், ே்டமு்ைகள் ஆகியவற்றுடன இணங்கி 
ொதுகாப்பும் ஆநராககியமும் நி்ை்ந்த ெணிச்சூழ்்ல உருவாகக நவண்டும்;

• Huntsman-ககுச் பசா்ந்த அல்்லது கு்த்த்க இடங்களில் சட்டவிநரா்த மரு்நதுக்ளப் ெயனெடு்த்தல், ்வ்ததிரு்த்தல், விநிநயாகி்த்தல், 
விற்ெ்ன பசய்்தல் ஆகிய்வ ்த்ட பசய்யப்ெடுகினைன; 

• ்தனனாரவ உ்ழப்்ெ மட்டுநம ெயனெடு்த்த நவண்டும்; பகா்த்தடி்ம உ்ழப்பு அல்்லது நவறு வடிவி்லான கட்டாய உ்ழப்பு ்த்ட 
பசய்யப்ெட்டுள்ளது;

• ஊதியம், நவ்்லநேரம், கு்ை்ந்தெட்ச ெணிபுரியும் வயது ஆகியவற்றுககான உள்ளூரச் சட்டங்கள் மற்றும் கட்டுப்ொடுகள் அ்ன்த்்தயும் 
பினெற்ை நவண்டும்; சிைார உ்ழப்பு ்த்ட பசய்யப்ெட்டுள்ளது; அந்தாடு, 

• ெணியாளர ெதிநவடுக்ள உள்ளூர மற்றும் ந்தசிய ஒழுங்குமு்ை விதிகளினெடி ெராமரிகக நவண்டும்.

அ்ககனைகனளத நதைரிவிததைல் மறறும் உதைவி ககாருதைல்

ஒரு சூழ்நி்்ல்யக குறி்த்த அகக்ை ஒரு விற்ெ்னயாளர அல்்லது பிரதிநிதிககு ஏற்ெட்டால், அல்்லது ஒரு பிரச்சி்ன அல்்லது 
கவ்்ல்ய ப்தரிவிகக விரும்பினால் மு்தல்நி்்ல Huntsman ப்தாடரொளர ஒருவரிடம் வர்த்தக ேடவடிக்க அல்்லது இணகக 
கு்ைொடுக்ளச் சுட்டிககாட்ட ஊககுவிககப்ெடுகிைாரகள். இரு்ந்தாலும், இது சா்ததியமாகநவா மு்ையான்தாகநவா இல்்லாமல் 
நொக்லாம் எனை ய்தார்த்த நி்்ல்யயும் Huntsman புரி்நதுபகாள்கிைது. இது நொனை சூழலில், ஒரு விற்ெ்னயாளர அல்்லது பிரதிநிதி 
பினவருவனவற்்ைச் பசய்ய்லாம்:

• Huntsman எதிகஸ அண்ட் கம்ப்்ளயனஸ து்ை்ய +1.281.719.6000 எண்ணில் ப்தாடரபு பகாள்ள்லாம்.

• Speak Up ப்தா்்லநெசி உ்தவிப் பிரி்வ அ்ழயுங்கள்; இ்்த www.huntsman.com/speakup எனை வ்்ல்த்தள்ததில் அணுக்லாம், 
அல்்லது

• எதிகஸ அண்ட் கம்ப்்ளயனஸ து்ைககு ethics@huntsman.com எனை முகவரியில் மினனஞசல் அனுப்ெ்லாம்.

மற்ைவருககு எதிரான ெழிவாங்கும் ேடவடிக்கக்ள Huntsman நிறுவனம் சகி்ததுகபகாள்வதில்்்ல. ச்நந்தகிககப்ெடும் எ்ந்த சட்ட அல்்லது 
பகாள்்க மீை்்லயும் ேல்ப்லண்ண்ததுடன ப்தரிவிககும் யாரும் அ்த்த்கய பசயலுககாக ெழிவாங்கு்தலுககு உட்ெடு்த்தப்ெட மாட்டாரகள். 
்தனககு்த ப்தரி்ந்த அ்ன்தது விெரங்களுடன உண்்மயான அகக்ையுடன முழு்மயான பசய்திக்ள அளிகக முனவரும் ஒருவர 
ேல்ப்லண்ண்ததுடன ேட்நது பகாள்கிைார எனறு கரு்தப்ெடும். 
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