Procedura
dotycząca sankcji
gospodarczych
Krótki opis
Spółka ArcelorMittal i jej pracownicy prowadzą działalność
w ponad 60 krajach na całym świecie i w związku z tym
podlegają różnym przepisom w zakresie sankcji
gospodarczych. Niniejsza procedura określa wytyczne
dotyczące przestrzegania przepisów prawa wszędzie tam,
gdzie spółka ArcelorMittal prowadzi działalność.

Zakres
Dotyczy wszystkich pracowników spółek zależnych ArcelorMittal.

Procedura dotycząca sankcji
gospodarczych
Spółka ArcelorMittal i jej pracownicy prowadzą działalność w ponad
60 krajach na całym świecie i w związku z tym podlegają różnym
przepisom w zakresie sankcji gospodarczych. Niniejsza procedura
określa wytyczne dotyczące przestrzegania przepisów prawa wszędzie
tam, gdzie spółka ArcelorMittal prowadzi działalność.

Kodeks etyki biznesu ArcelorMittal
Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, polityka spółki
ArcelorMittal, jej spółek zależnych i powiązanych zakłada
przestrzeganie przepisów i regulacji w zakresie sankcji
gospodarczych, w tym regulacji wydanych przez Organizację
Narodów Zjednoczonych, Wspólnotę Europejską, organizacje
międzynarodowe i poszczególne kraje.
Wymóg zachowania zgodności z prawem lokalnym, krajowym i
międzynarodowym oraz przepisami mającymi zastosowanie do
prowadzonej działalności zawarto również w Kodeksie etyki biznesu
ArcelorMittal.
Każdy dyrektor, członek kadry kierowniczej oraz pracownik Grupy
ArcelorMittal, zobowiązani są do zapoznania się z Kodeksem etyki
biznesu oraz z niniejszą procedurą dotyczącą sankcji gospodarczych, a
także mają obowiązek zwracania się o pomoc do Działu Prawnego w
przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do zastosowania
tych zasad w danej sytuacji.

Kontekst prawny
Przepisy dotyczące sankcji gospodarczych mają różne źródła i są
wydawane w uzupełnieniu do przepisów krajowych i
międzynarodowych mających na celu zapobieganie terroryzmowi,
praniu brudnych pieniędzy, handlu narkotykami, rozprzestrzenianiu
broni jądrowej oraz realizacji innych zadań w ramach relacji
międzynarodowych. Przepisy o sankcjach gospodarczych zasadniczo
zakazują osobom objętym regulacją prowadzenia jakiejkolwiek
działalności gospodarczej z krajami/podmiotami/osobami objętymi
tymi sankcjami. Ponadto, w niektórych przypadkach, od osoby
posiadającej lub kontrolującej mienie należące do podmiotu objętego
sankcjami można zażądać zamrożenia lub „zablokowania” tego
mienia, aby uniemożliwić podmiotowi objętemu sankcjami
korzystanie z niego.
Przepisy te ulegają częstym zmianom i często są skomplikowane, a
przez to ich zrozumienie nie jest łatwe. Zasadniczo rozróżnia się dwa
rodzaje sankcji gospodarczych: sankcje wymierzone w całe narody
oraz sankcje wymierzone przeciwko określonym osobom i
organizacjom. W niektórych przypadkach przestrzeganie przepisów
jest utrudnione z powodu przepisów obowiązujących w danym kraju,
które wykluczają przestrzeganie przepisów o sankcjach gospodarczych
innego kraju (tzw. "przepisy blokujące") Najbardziej znanym
przykładem takiego konfliktu są sankcje nakładane przez
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Stany Zjednoczone (zarządzane przez Biuro Kontroli Aktywów
Zagranicznych OFAC) przeciwko Kubie i Iranowi oraz reakcja Europy na
te sankcje.
Problemy dotyczące sankcji gospodarczych i polityki handlowej
pojawiają się najczęściej w trzech szeroko pojętych obszarach:
sprzedaży, zakupach oraz fuzjach i przejęciach.
Pracownicy odpowiedzialni za te obszary działalności muszą
monitorować transakcje biznesowe prowadzone przez ArcelorMittal w
celu zapewnienia, iż będą one spełniały wymogi przepisów
dotyczących sankcji gospodarczych oraz polityk handlowych. Ponieważ
ArcelorMittal często zawiera transakcje, których pewne aspekty
realizowane są w różnych lokalizacjach, ważne jest, aby być
świadomym wszystkich przepisów, które mogą mieć wpływ na daną
transakcję. Przykładowo, sprzedaż towarów wyprodukowanych w
jednym kraju z magazynu w innym kraju może podlegać
ograniczeniom w obydwu krajach.

Sankcje krajowe
Przed rozpoczęciem prowadzenia obrotu handlowego pośrednio lub
bezpośrednio z krajem objętym sankcjami (patrz Załącznik A)
odpowiedni segment biznesowy musi poinformować o tym zamiarze
Korporacyjny Dział Koordynacji Handlowej I Marketingu (“CCM”)1
ArcelorMittal i uzyskać z tego działu pisemne zezwolenie2 wydawane
na podstawie opinii Działu Prawnego oraz z uwzględnieniem kwestii
dotyczących reputacji oraz uregulowań na poziomie Grupy.
W przypadku uzyskania takiego zezwolenia dany segment
biznesowy musi - przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji ze stroną
w kraju, który podlega sankcjom krajowym - dokonać przeglądu
wszelkich informacji dotyczących transakcji w celu zapewnienia
zgodności z obowiązującym prawem oraz zwrócić się o pomoc do
Działu Prawnego w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
co do zastosowania sankcji.
Ponieważ niektóre sankcje krajowe podlegają również przepisom
blokującym w innych krajach, nie należy po prostu odmawiać
realizacji proponowanej transakcji, jako że taka odmowa może
stanowić naruszenie obowiązującego prawa blokującego. W chwili
obecnej w UE, Kanadzie i Meksyku obowiązują przepisy blokujące
niektóre sankcje USA przeciwko Kubie lub Iranowi.
Szczególnym przypadkiem sankcji wymierzonych w dany kraj jest
bojkot Izraela przez kraje Ligi Arabskiej. Stany Zjednoczone oraz
niektóre inne kraje przyjęły środki zaradcze, mające na celu
zniechęcenie państw do przestrzegania bojkotu.
Przestrzeganie tych regulacji jest szczególnie skomplikowane i
nie należy podejmować prób ich zastosowania bez nadzoru
Działu Prawnego. Za każdym razem kiedy jednostka
ArcelorMittal

Pracownik odpowiedzialny w ramach CCM za wszelkie kwestie związane z działalnością gospodarczą prowadzoną z podmiotami objętymi
sankcjami.
Zezwolenie może mieć formę wiadomości e-mail z załączonym protokołem ze spotkania lub telekonferencji.
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otrzymuje wniosek o udzielenie informacji lub o podjęcie działań,
które w jakikolwiek sposób byłyby powiązane z bojkotem Izraela
przez państwa Ligi Arabskiej należy niezwłocznie skontaktować się
z Działem Prawnym i nie podejmować żadnych dalszych działań w
sprawie takiego wniosku do momentu otrzymania instrukcji ze
strony Działu Prawnego.

Sankcje w oparciu o wykaz sankcji
Sankcje w oparciu o wykaz sankcji wymierzone są w konkretne osoby i
organizacje. Istnieje wiele list tego typu, a wykazy te często podlegają
zmianom. Wykazy te są sporządzane przez m.in.: Radę
Bezpieczeństwa ONZ, Bank Światowy, Unię Europejską i kilka innych
państw. Spółka ArcelorMittal korzysta z serwisu handlowego, który
gromadzi dane z różnych wykazów w jednej bazie danych. Baza ta jest
dostępna do użytku w Dziale Prawnym oraz w innych lokalizacjach w
ramach poszczególnych segmentów biznesowych ArcelorMittal. W
przypadku wątpliwości co do dostępności takiej bazy danych należy
skonsultować się z Działem Prawnym.
Przed zawarciem transakcji ze stroną mającą siedzibę w kraju
podlegającym sankcjom z wykazu sankcji należy sprawdzić w bazie
danych, czy strona ta nie jest objęta jakimkolwiek systemem sankcji.
Jeśli dana strona pojawia się w bazie danych, należy poinformować o
tym Dział Prawny, a transakcja nie może zostać przeprowadzona do
czasu otrzymania zgody Działu Prawnego.
Dział Prawny dokonuje również oceny potencjalnych konfliktów
wynikających z przepisów blokujących (zob. powyżej).
W przypadku gdy nazwa lub adres strony są podobne to nazwy
występującej w bazie danych, należy spróbować uzyskać dodatkowe
informacje celem wyjaśnienia kwestii poprawnej tożsamości strony
oraz skonsultować się z Działem Prawnym.
Kraje, w których obecnie obowiązują sankcje w oparciu o wykaz
sankcji są wymienione w Załączniku A.

Osoby fizyczne
Większość przepisów w zakresie sankcji bazuje na bieżącej lokalizacji
danej osoby fizycznej, tj. zastosowanie ma prawo lokalne. Niektóre
przepisy dotyczące sankcji (zwłaszcza przepisy USA) mają
zastosowanie do obywateli i osób mających swoje stałe miejsce
zamieszkania w państwie nakładającym sankcje, niezależnie od
miejsca pobytu takich osób. Tym samym obywatel lub osoba mająca
stałe miejsce zamieszkania w USA (posiadacz zielonej karty),
pracujący lub mieszkający poza USA nadal podlega amerykańskim
przepisom w zakresie sankcji. Obywatele i osoby mające stałe miejsce
zamieszkania w USA, pracujący poza krajem, którego są obywatelami
powinni skonsultować się z Działem Prawnym w celu określenia, czy
podlegają określonym procedurom w związku z tą kwestią. Osoby
takie w żadnym wypadku nie powinny brać udziału w transakcjach z
krajem lub osobą objętą sankcjami nałożonymi przez kraj ich
obywatelstwa lub stałego miejsca zamieszkania, bez uprzedniej
konsultacji z Działem Prawnym.

Działania pośrednictwa
Niektóre przepisy dotyczące sankcji (zwłaszcza przepisy prawa USA) w
stopniu bardzo szerokim dotyczą działań pośrednich, które stanowią
pomoc dla osoby trzeciej w przeprowadzeniu transakcji ze stroną,
względem której nałożono sankcje.

Osoba podlegająca tym przepisom nie może udzielać upoważnień,
pośredniczyć, zatwierdzać, finansować ani w inny sposób pomagać
innej osobie w realizacji transakcji z podmiotem podlegającym
sankcjom. Ze względu na globalny charakter działalności ArcelorMittal,
funkcje administracyjne, finansowe i obsługa informatyczna często są
realizowane w jednym kraju na rzecz jednostek zlokalizowanych w
innym kraju. Sytuacja ta może rodzić problemy związane z sankcjami.
W związku z tym w przypadku rozważania transakcji z podmiotem, na
który nałożono sankcje, należy przeprowadzić dokładną analizę
wszystkich bezpośrednich i pośrednich uczestników po stronie
ArcelorMittal. Przykładowo, bank amerykański nie może przelewać
środków w ramach transakcji z obywatelem Kuby. W każdym
przypadku stwierdzenia, iż w danej transakcji udział bierze czy to
bezpośrednio czy też pośrednio podmiot objęty sankcjami, należy
skonsultować się z Działem Prawnym. Nie należy podejmować
samodzielnych prób wprowadzania zmian do struktury transakcji w
celu uniknięcia kwestii sankcji.

Egzekwowanie sankcji
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie sankcji gospodarczych naraża
spółkę ArcelorMittal oraz jej pracowników na wszczęcie
postępowania wykonawczego. Poważne naruszenia mogą
skutkować wszczęciem postępowania karnego. Ponadto, naruszenia
mogą prowadzić do innych konsekwencji ograniczających
możliwości spółki ArcelorMittal w zakresie prowadzenia transakcji
na określonych rynkach.
Ponieważ niektóre przepisy dotyczące sankcji mają na celu
rozszerzenie polityki w zakresie spraw międzynarodowych przez
państwo wprowadzające takie przepisy, sankcje te mogą być
sprzeczne z przepisami innych krajów oraz poglądami osób z innych
krajów. Niezgoda z celami poszczególnych przepisów nie chroni
danej osoby ani spółki ArcelorMittal przed konsekwencjami ich
naruszenia. Tym samym w przypadku kwestii związanych z
sankcjami gospodarczymi należy skontaktować się z Działem
Prawnym i nie należy podejmować prób zaradzenia sytuacji bez
instrukcji ze strony Działu Prawnego.

Procedury w zakresie sprzedaży
Sprzedaż produktów i usług firmy ArcelorMittal podmiotom objętym
sankcjami wiąże się z najwyższym ryzykiem w odniesieniu do
przestrzegania przepisów o sankcjach. W związku z tym, przy
kwalifikowaniu nowego klienta, handlowcy muszą uwzględnić w
swoim procesie weryfikację statusu klienta jako podmiotu objętego
sankcją. Żaden klient, który znajduje się w kraju objętym sankcjami lub
jest obywatelem tego kraju, nie może zostać zaakceptowany jako
strona transakcji, chyba że specjalista ds. zgodności na poziomie
Segmentu lub jednostki biznesowej i/lub Dział Zgodności/Dział Prawny
oraz Korporacyjny Dział Koordynacji i Marketingu (CCM) zapoznały się
z okolicznościami faktycznymi takiego przypadku i zatwierdziły
transakcję. Dotyczy to też transakcji sprzedaży, co do których
ArcelorMittal posiada informacje, że produkty sprzedawane
pośrednikowi trafią do kraju objętego sankcjami lub obywatela tego
kraju.
W przypadku klientów z krajów nieobjętych sankcjami bądź obywateli
krajów nieobjętych sankcjami, którzy jednak przebywają w krajach
ujętych w wykazie wymagane jest sprawdzenie bazy danych
nazw/nazwisk (zob. Rozdział „Sankcje w oparciu o wykaz sankcji”)
przed zaakceptowaniem lub wyrażeniem zgody na jakąkolwiek
transakcję. Gdy w wyniku przeszukiwania takiej bazy danych
zidentyfikowana zostanie nazwa podobna do nazwy klienta, należy
skontaktować się z Działem Prawnym w celu uzyskania wytycznych co
do transakcji przed udzieleniem zgody na sprzedaż bądź inną
transakcję.
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Sprzedaż produktów wyprodukowanych w innych krajach
wymaga analizy sankcji mających zastosowanie do jednostki
ArcelorMittal realizującej sprzedaż oraz do jednostki, która
wyprodukowała produkt.
Podobnie, sprzedaż pośrednikowi takiemu jak hurtownik,
dystrybutor lub przez agenta lub handlowca wymaga od spółki
ArcelorMittal ustalenia użytkownika końcowego i końcowego
zastosowania towarów oraz statusu takiej osoby w świetle przepisów
o sankcjach. Jeśli pośrednik nabywa towary na ogólne potrzeby
magazynowe i sam nie jest objęty sankcjami, wówczas spółka
ArcelorMittal ma zasadniczo jedynie obowiązek sprawdzić status
pośrednika w świetle przepisów o sankcjach. Niemniej jednak w
przypadku gdy sprzedaż pośrednikowi jest bezpośrednio lub
pośrednio związana z konkretnym zamówieniem z kraju objętego
sankcjami lub gdy pośrednik sprzedaje tego typu towary głównie do
krajów objętych sankcjami, wówczas należy dokonać analizy
sprzedaży na podstawie przepisów mających zastosowanie do
podmiotu podlegającego sankcjom/użytkownika końcowego.
Jeśli ArcelorMittal z uzasadnionych powodów przypuszcza, że towary
są przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio dla strony objętej
sankcją, transakcja musi zostać zweryfikowana w oparciu o status
użytkownika końcowego w świetle przepisów o sankcjach. Wiedza ta
jest weryfikowana z perspektywy czasu na podstawie wszystkich
okoliczności towarzyszących transakcji. W przypadku
niestandardowych okoliczności towarzyszących transakcji
wskazujących na to, że sprzedaż ma trafić do użytkownika
końcowego objętego sankcjami, spółka ArcelorMittal oraz
zaangażowani pracownicy narażeni są na ryzyko postępowania
regulacyjnego (zob. sygnały ostrzegawcze poniżej). Tym samym
pracownicy Działu Sprzedaży muszą skonsultować się z Działem
Prawnym przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji, w przypadku
której okoliczności transakcji budzą wątpliwości co do prawdziwej
tożsamości użytkownika końcowego.
Sprzedaż eksportowa firmy ArcelorMittal podlega również
przepisom eksportowym i reeksportowym krajów, których dotyczy.
Przepisy eksportowe i reeksportowe różnią się od przepisów
dotyczących sankcji gospodarczych. Różnica polega na tym, że
sankcje gospodarcze dotyczą postępowania osób i spółek,
zasadniczo na podstawie ich narodowości lub lokalizacji, oraz
zakazują transakcji z określonymi osobami lub krajami. Przepisy
eksportowe regulują kwestie dotyczące towarów i technologii na
podstawie pochodzenia towarów/technologii i zakazują sprzedaży
lub transferu do określonych użytkowników końcowych lub miejsc
przeznaczenia.
Spółka ArcelorMittal jest zobowiązana do przestrzegania zarówno
przepisów dotyczących sankcji gospodarczych jak i prawa
eksportowego.3 Niniejsze wytyczne odnoszą się wyłącznie do
przepisów dotyczących sankcji gospodarczych.

Zaopatrzenie
Transakcje z dostawcami narażają spółkę ArcelorMittal na
postępowanie w sprawie egzekwowania sankcji. W związku z tym,
tam gdzie jest to możliwe, Dział Zaopatrzenia powinien prowadzić
listę zakwalifikowanych lub zatwierdzonych dostawców, którzy
zostali zweryfikowani pod kątem ich statusu w świetle sankcji
gospodarczych. Taka lista dostawców powinna podlegać przeglądowi
co najmniej raz w roku w celu ustalenia, czy status sankcji
któregokolwiek z dostawców ujętych na liście nie uległ zmianie. W
przypadku dostawców okazjonalnych dostarczających usługi lub
produkty na rzecz ArcelorMittal z lokalizacji wymienionej powyżej,
będącej krajem objętym sankcjami, wymagana jest uprzednia zgoda
Działu Prawnego. W przypadku dostawców

okazjonalnych dostarczających produkty lub towary na rzecz
ArcelorMittal z kraju, w którym obowiązują sankcje w oparciu o wykaz
sankcji, wymagana jest analiza bazy danych takiego wykazu sankcji
przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji oraz pisemne
potwierdzenie dokumentujące fakt, że dostawca nie figuruje w żadnym
wykazie sankcji.
Jeśli nazwa lub adres dostawcy są podobne do nazwy znajdującej się
w bazie danych sankcji, przed przeprowadzeniem transakcji należy
skontaktować się z Działem Prawnym.

Fuzje i przejęcia
Sukces Grupy ArcelorMittal opiera się częściowo na naszych
umiejętnościach i doświadczeniu w przejmowaniu spółek. Aby
utrzymać ten wynik, spółka ArcelorMittal musi unikać fuzji i
przejęć, które narażają ją na sankcje gospodarcze. Analiza wpływu
sankcji gospodarczych na fuzje i przejęcia jest szczególnie złożona,
ponieważ należy wziąć pod uwagę wpływ sankcji na Grupę
ArcelorMittal, spółki wchodzące w jej skład, pracowników,
członków kadry kierowniczej, członków zarządu, akcjonariuszy,
wierzycieli, instytucje finansowe i doradców.
W ostatnich latach narzędziem stosowanym coraz częściej w
zakresie sankcji gospodarczych są zorganizowane programy
pozbywania się zabezpieczeń przez spółki prowadzące interesy z
podmiotami podlegającymi sankcjom.
Na najwcześniejszych etapach planowanej fuzji bądź przejęcia
konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka
związanego z sankcjami gospodarczymi.
Ocena taka rozpoczyna się od dokładnego przeglądu działalności
podmiotu planowanego nabycia w celu ustalenia, czy jakikolwiek z
aspektów tej działalności nie podlega sankcjom gospodarczym.
Jeśli jakikolwiek z aspektów transakcji budzi wątpliwości co do
sankcji, należy dokonać starannej analizy skutków danej transakcji,
biorąc pod uwagę wpływ na Grupę ArcelorMittal, jej poszczególne
spółki, pracowników, członków kadry kierowniczej, członków
zarządu, akcjonariuszy, wierzycieli, instytucje finansowe i
doradców w ramach transakcji.
W ocenie tej pomoże Dział Prawny, z którym należy się skontaktować
przed podjęciem jakichkolwiek rozmów z przedstawicielami spółki,
która miałaby zostać przejęta.

Sygnały ostrzegawcze
W niektórych sytuacjach spółka ArcelorMittal może być narażona na
ryzyko związane z egzekwowaniem przepisów, w przypadku gdy
niestandardowe okoliczności transakcji wskazują na naruszenie
obowiązującego prawa w zakresie sankcji. Te niestandardowe
okoliczności różnią się w zależności od charakteru transakcji, praktyk i
zwyczajów rynkowych. Jeżeli jednak taka sytuacja wystąpi, będzie
ona badana, często wiele miesięcy lub lat po fakcie, przez organy
regulacyjne posiadające jedynie ograniczoną wiedzę na temat
rynków i praktyk handlowych. W tego typu sytuacjach spółce nie
pomoże fakt, że pracownicy przyjęli podejście unikania poznania
faktów dotyczących transakcji.
W przypadku nietypowych okoliczności transakcji, budzących
podejrzenie, iż ArcelorMittal nie zna prawdziwego charakteru
transakcji oraz tożsamości stron,

3 W celu uzyskania wsparcia w zakresie przestrzegania przepisów prawa eksportowego należy skontaktować się z Korporacyjnym Działem
Koordynacji Handlowej I Marketingu (CCM). W razie potrzeby, Dział CCM nawiąże kontakt z Działem Zgodności.
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należy skontaktować się z Działem Prawnym w celu uzyskania
pomocy i wytycznych. Chociaż nietypowe okoliczności danej
transakcji różnią się w zależności od produktu, rynku i wielu
innych czynników, poniższe kwestie mogą stanowić podstawę do
niepokoju:
• Nazwa lub adres kontrahenta są podobne do nazwy lub
adresu podmiotu objętego sankcjami.
• Kontrahent lub agent niechętnie udziela zwyczajowo udzielanych
informacji na temat:
- swojej tożsamości;
- końcowego zastosowania produktu;
- czy produkt będzie eksportowany, czy używany w
kraju;

• Warunki lub metoda płatności są nietypowe, np. gotówka za
produkty, które zazwyczaj nie są sprzedawane za gotówkę;

• Warunki wysyłki lub dostawy są niejasne lub wskazują na to, że
nastąpi ponowna wysyłka;
• Kontrahent nie zna produktu ani jego zastosowania;
• Produkt nie jest związany ze zwykłą działalnością bądź
lokalizacją kontrahenta.
W przypadku nietypowych okoliczności w jakiejkolwiek transakcji,
przed jej kontynuacją należy skontaktować się z Działem Prawnym
celem uzyskania wytycznych.

Kontrole wewnętrzne
Wszystkie jednostki biznesowe w Grupie ArcelorMittal powinny mieć
wdrożone rozwiązania i procedury w zakresie kontroli wewnętrznej,
które umożliwiają zachowanie zgodności z niniejszą Procedurą
dotyczącą sankcji gospodarczych.

Audyty
Spółka ArcelorMittal zobowiązuje się do prowadzenia audytów
dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
sankcyjnego oraz przepisami blokującymi.

Działania podejmowane przez ArcelorMittal
Zgodnie z niniejszą Procedurą dotyczącą sankcji gospodarczych,
obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi politykami ArcelorMittal,
wszystkie przypadki naruszeń przez pracownika ArcelorMittal są
karalne i skutkują działaniami, które mogą obejmować rozwiązanie
umowy o pracę.

Wytyczne ogólne i osoby do kontaktu
Ponieważ niniejsza Procedura dotycząca sankcji gospodarczych nie
obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, pracowników ArcelorMittal
zachęca się do kierowania się zdrowym rozsądkiem i właściwą oceną
sytuacji. W razie wątpliwości należy kontaktować się z lokalnym
Działem Prawnym lub oficerem ds. zgodności (Compliance Officer) dla
odpowiedniego segmentu lub jednostki biznesowej lub z
kierownikiem lokalnej jednostki biznesowej.
Gdy lokalny Dział Prawny, specjalista ds. zgodności lub kierownik
lokalnej jednostki biznesowej potrzebować będą wsparcia w kwestii
zastosowania niniejszych Wytycznych dotyczących sankcji
gospodarczych, mogą skontaktować się z jedną z poniższych osób:
• Radcą prawnym Grupy,
• Oficerem ds. zgodności Grupy,
- Radcą prawnym na dany region na USA, Kanadę i Meksyk,
- Radcą prawnym na dany region i oficerem ds. zgodności na
Amerykę Południową,
- Radcą prawnym na dany region i oficerem ds. zgodności na
ACIS,

• Starszym radcą prawnym w zakresie fuzji i przejęć
• Dyrektorem działu prawnego, ryzyka i zgodności - górnictwo.

Aktualizacja niniejszych wytycznych
Zespół Compliance może okresowo aktualizować niniejsze Wytyczne
w oparciu o zmiany w przepisach lub inne ograniczenia prawne lub
zmiany organizacyjne.
Ostatnia aktualizacja: Maj 2017
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