
 

 ספק התנהגות של קוד

 המבקש, Fabrinet של ההתנהגות לקוד בהתאם להתנהג וספקיה מעובדיה מצפה Fabrinet חברת

 :ולקדם עוולות למנוע

 בין למראית עין או יםממשי אינטרסים בניגודי האתי הטיפול לרבות, וערכית כנה התנהלות. 1

 ;ומקצועיים אישיים קשרים

 לרשות מגישה שהחברה ובמסמכים בדוחות ומובן מתוזמן, מדויק, הוגן, מלא נאות גילוי. 2

 ;החברהשל  תואחר תוציבורי ובהודעות"(, SEC)" האמריקאית ערךה ניירות

 ;הרלוונטים הממשלתיים והתקנות הכללים, החוקים לכל ציות. 3

 -ו; הקוד ה שלהפר כל על, בקוד המזוהים מתאימים לאנשים או לאדם מיידי פנימי דיווח. 4

 .בקוד עמידה על אחריותנשיאה ב. 5

 .https://investor.fabrinet.com/governance בכתובת נמצא שלנו ההתנהגות קוד של עותק

 לעסקים הבריתשל  לעקרונות בהתאם לפעול שלנו מהספקים מצפים אנו, שלנו ההתנהגות לקוד בנוסף

 קוד(. EICC) האלקטרונית תעשייהל האזרחית הקואליצישל ה ההתנהגות קוד לשעבר"(, RBA)" אחראיים

 של האספקה ברשת ואתיים סביבתיים, חברתיים בנושאים תקנים של מערכת הנו RBA של ההתנהגות

 סביבה, ובטיחות בריאות, עבודה מיבתחו אחראיים וניהול תיולויפע כולל, האלקטרוניקה תעשיית

 בכתובת למצוא ניתן RBA של ההתנהגות קוד של הנוכחית ההגרס את. ואתיקה

conduct-of-http://www.responsiblebusiness.org/standards/code/. 

 האספקה ושרשרת בפעילותנו האדם זכויות ולכיבוד תאגידית חברתית לאחריות שלנו מהמחויבות כחלק

, זו מסיבה. םשלה הדיווח ומתכונת חצבי עימותלמ RBA מדיניות את האימצ Fabrinetחברת , העולמית

 להיות לנו שיאפשרו מקיפות בדיקות ונקיטת מדיניות קייםול, זאת לעשות שלנו מהספקיםגם  מצפים אנו

 בתורנו יכולים גם שאנו כך, חצבי עימותמ נטולי הם לנו המסופקים וחומרים רכיבים כי לחלוטין בטוחים

 באתר נמצא רכישת מחצבי עימות מדיניות של עותק. ינולקוחותל זאת להבטיח

chain-http://fabrinet.com/services/supply. 

 בקוד לעמוד צריכים Fabrinet חברת מטעם או עם עסקים המנהלים הספקים כל, לכך בהתאם

 .Fabrinet של רכישת מחצבי עימות ובמדיניות RBA של ההתנהגות בקוד, Fabrinet של ההתנהגות

 בהתנהלות מעורב כרגע או היה מעורב Fabrinet של ספק או שעובד סביר ןואמו לב תוםב לך יש אם

 אנא, ציותשל  או אתי חששל גורמת אחרת שבדרך או, אלה מדיניות או\ו התנהגות בקודי עומדת שאינה

 דוחות לקבלת המותאמת עצמאית דיווח מערכת הינה הרשת. NAVEX, שלנו האתי הדיווח למוקד פנה

 ימים 7, ביממה שעות 24 זמינים שירותיה. וסינית תאילנדית, אנגלית כולל, רבות שונות בשפות כאלה

 ובמערכת ציות על לדיווח במוקד שימוש ידי על ציות לש חשש כל על לדווח תמיד יכול אתה. בשבוע

 .https://iwf.tnwgrc.com/fabrinet אתרב ביקור ית באמצעותהאינטרנט דיווחה

 של ביותר הגבוהים הסטנדרטים על לשמור הל לעזור כדי תמיכתךל וזקוקה תמבקש Fabrinetחברת 

. Fabrinet לנציג והחזר שלהלן האישור על וםחת אנא, זה התנהגות קוד סקירת לאחר. אתית התנהגות

 .אלה בסטנדרטים לעמוד Fabrinetחברת ל סייעיו, הזה הקוד את והבנת שקראת לנו יבטיח זה

 ,בברכה
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 סנג וין-טו   שיימוס גריידי

 Fabrinetקצין ציות,   Fabrinetמנהל כללי, 

 

     ***  ***  *** 

 -מ יאוחר לא Fabrinet לנציג החתום המסמך של עותק והחזר שלהלן האישור על חתום אנא

 [.תאריך הכנס______________ ]

 

 :כי בזאת מאשר אני, זה אישור על חתימהאמצעות ב

 ההתנהגות בקוד המפורטים לסטנדרטים בהתאם עסקינו את ננהל כי ומסכימים מבינים אנו. 1

 -ו; Fabrinetרכישת מחצבי עימות של  ובמדיניות RBA של ההתנהגות קודב וכן Fabrinet של

 מוסמך כספק סיומנול לגרום עלולים זו ומדיניות אלה לקודים ציות אי כי בכך מכירים אנו. 2

 .Fabrinet חברתל
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________________   _______________ 

 תפקיד     שם

 

 


