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ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE KONFLIKTNÍCH MINERÁLŮ
Tyto zásady týkající se konfliktních minerálů jsme přijali na podporu našeho závazku zajišťovat zdroje odpovědným
způsobem, dodržovat požadavky platných právních předpisů a plnit očekávání našich zákazníků. „Konfliktními minerály“ se
v těchto zásadách rozumí definice uvedená v zákoně USA o konfliktních minerálech a v nařízení EU o konfliktních
minerálech (společně dále jako „nařízení“). Podle těchto nařízení „konfliktní minerály“ obecně zahrnují cín, tantal, wolfram
a zlato, nicméně nařízení EU o konfliktních minerálech obsahuje podrobnější seznam minerálů a kovů (společně dále jako
„3TG“). Tyto zásady se vztahují na konfliktní minerály bez ohledu na to, odkud jsou získávány, kde jsou zpracovávány nebo
prodávány.
Společnost ITW vědomým způsobem nenakupuje žádné 3TG pocházející z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových
oblastí („CAHRA“), pokud nejsou zpracovány hutěmi a rafineriemi ověřenými nebo v současné době procházejícími ověřením
nezávislou třetí stranou jako „bezkonfliktní“, „vyhovující“ a podobně (společně dále jako „bezkonfliktní“).
Naše kontrolní procesy a snahy jsou v souladu s příslušnými částmi mezinárodně uznávaných pokynů v rámci kontrolních
nařízení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro odpovědné dodavatelské řetězce dovozu minerálů z oblastí
postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. V souladu s výše uvedeným a zmíněnými nařízeními žádáme naše
dodavatele, aby u svých dodavatelských řetězců provedli důkladnou analýzu s cílem určit místo, odkud jsou 3TG získávány,
a zda je daná huť nebo rafinerie bezkonfliktní. Tento požadavek je obsažen i v kodexu chování dodavatelů a nákupních
podmínkách společnosti ITW, podle kterých mohou být naši dodavatelé vyzváni k provedení své vlastní kontroly a
poskytnutí písemných dokumentů prokazujících původ 3TG obsažených ve svých produktech. Od dodavatelů se dále
očekává, že přijmou zásady a postupy, které podpoří provádění náležitých kontrol, a že budou zajišťovat své zdroje
odpovědným způsobem.
Pokud zjistíme, že námi nakoupené produkty obsahují 3TG z CAHRA a že byly zpracovávány zařízeními, která nejsou
bezkonfliktní ani neusilují o to, aby byla označena jako bezkonfliktní, přijmeme ve spolupráci s dodavatelem opatření k tomu,
aby se dodavatelský řetězec 3TG produktů změnil na bezkonfliktní nebo aby se vyvinul tlak na danou huť nebo rafinerii,
aby se stala bezkonfliktní. Neusilujeme o uvalení embarga na 3TG odpovědně získávané z CAHRA (neboť by to mohlo mít
na legální ekonomiky a populace těchto oblastí negativní dopad). Dodavatele proto vybízíme k tomu, aby i nadále
podporovali bezkonfliktní hutě a rafinerie a podobná opatření přijali i pro své dodavatelské řetězce.
Informace poskytnuté dodavateli společnosti ITW používáme k provedení naší vlastní analýzy. Kromě posuzování informací
od dodavatelů z hlediska přesnosti, úplnosti a shody porovnáváme seznamy hutí a rafinerií předložené našimi dodavateli
se seznamem „vyhovujících“ a „aktivních“ hutí a rafinerií sestaveným iniciativou Responsible Mineral Initiative, a určujeme
tak, která zařízení již byla ověřena třetí stranou nebo jsou v procesu ověřování. Informace poskytnuté našimi dodavateli
používáme pro účely vyhodnocování a zmírňování rizika a při sestavování zprávy společnosti ITW o konfliktních minerálech
a formuláře SD, které každoročně předkládáme Komisi pro cenné papíry a burzy USA a které jsou zveřejňovány na našich
webových stránkách.
Společnost ITW také spravuje systém pro podávání zpráv prostřednictvím webu a telefonu (helpline) poskytující zájemcům
mechanismus důvěrného podávání zpráv, jehož prostřednictvím nás mohou informovat o problémech a obavách týkajících
se dodavatelského řetězce společnosti ITW, včetně problémů a obav týkajících se konfliktních minerálů.
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