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Koleżanki i koledzy!
AGCO i jej marki cieszą się wielkim uznaniem na całym świecie. Nasz sukces jest
odzwierciedleniem sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność. W dalszym ciągu się
rozwijamy, dążąc niezmiennie do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych niezależnie
od miejsca czy roli, jaką spełniamy. Kierujemy się pięcioma podstawowymi zasadami:
Rozliczalność
Bierzemy odpowiedzialność za obszar naszego wpływu jak za własne przedsięwzięcie.
Dążymy do doskonałości.
Uczciwość
Nie rzucamy słów na wiatr. Działamy w sposób konsekwentny, uczciwy i niezawodny.
Szacunek
Doceniamy inne osoby i ich tożsamość kulturową.
Szanujemy odmienność.
Duch zespołowy
Aktywnie współuczestniczymy w przezwyciężaniu trudności jako zespół.
Przejrzystość
Udostępniamy wszystkie wymagane informacje. Komunikujemy się w sposób jawny i szczery.
Cenimy sobie informacje zwrotne.
Nasz Globalny kodeks postępowania pomaga nam przestrzegać naszych podstawowych zasad,
wskazując, jak należy zachowywać się w pracy. Oczywiście nie obejmuje on każdej kwestii, z
jaką możemy zetknąć się w pracy — tego zapewni żaden kodeks — ale daje nam narzędzia do
zadawania pytań i szukania pomocy. Pamiętaj, że w AGCO nigdy nie jesteś pozostawiony sam
sobie. Wyznajemy zasadę otwartych drzwi i zdecydowanie sprzeciwiamy się zachowaniom
odwetowym. Globalny kodeks postępowania obowiązuje nas wszystkich jako źródło otwartego
i uczciwego dialogu z naszymi kolegami.
W imieniu Rady Dyrektorów AGCO, chciałbym podziękować za Państwa nieustanny wkład
w sukces AGCO oraz zaangażowanie w przestrzeganie standardów Globalnego kodeksu
postępowania.

Eric P. Hansotia
Chairman, President, Chief Executive Officer
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III.

KONTEKST OGÓLNY

Sukces AGCO Corporation i jej spółek zależnych wynika przede wszystkim z jakości naszych produktów
oraz faktu, że prowadzimy swoją działalność zgodnie z prawem i zasadami etyki. Postępowanie etyczne jest
najwyższą formą lojalności wobec AGCO. Przede wszystkim ufamy naszym pracownikom i wymagamy od nich
spełnienia najwyższych norm etycznych.
A. Kogo obowiązuje Kodeks?
Niniejszy Kodeks stanowi podsumowanie zasad prowadzenia naszej działalności gospodarczej i etycznego
sposobu zachowania. Wszyscy pracownicy i kierownicy AGCO oraz spółek zależnych mają obowiązek
znać Kodeks i przestrzegać jego zapisów. Nieprzestrzeganie Kodeksu może skutkować konsekwencjami
dyscyplinarnymi, łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

Najważniejsze kwestie
W razie sprzeczności między zapisami niniejszego Kodeksu a postanowieniami
jakiegokolwiek obowiązującego układu zbiorowego dotyczącego reprezentowanych
pracowników, zastosowanie ma układ zbiorowy.
Niniejszy Kodeks nie stanowi również umowy o pracę między spółką a jakimkolwiek
pracownikiem i nie należy go w ten sposób interpretować.
Przyjęcia niniejszego Kodeksu AGCO wymaga także od jednostek powiązanych, w których posiada udziały
większościowe, oraz od określonych spółek joint venture, a nawet zachęca do jego przyjęcia jednostki
powiązane, w których nie ma pakietu kontrolnego. Swoim konsultantom, agentom, przedstawicielom handlowym,
dystrybutorom i niezależnym wykonawcom AGCO może przekazywać kopię niniejszego Kodeksu i zachęcać ich do
wyrażenia zgody na przyjęcie jego określonych aspektów. Spółka może podjąć działania dyscyplinarne, a nawet
rozwiązać umowę w przypadku niezastosowania się do zapisów kodeku przez któryś z wymienionych podmiotów.
B. Związek Kodeksu z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz polityką AGCO
Aby wdrożyć nasze podstawowe wartości oraz obowiązujące nas standardy postępowania, spółka AGCO przyjęła
szereg bardziej szczegółowych zasad w uzupełnieniu Kodeksu. O niektórych z tych zasad wspomina się w dalszej

Postępowanie etyczne
jest najwyższą formą
lojalności wobec AGCO.

części niniejszego Kodeksu, inne natomiast mogą być specyficzne dla danej lokalizacji lub obszaru działania
AGCO. Należy pamiętać o obowiązku przestrzegania wszystkich zasad AGCO oraz niniejszego Kodeksu.
AGCO jest wprawdzie spółką amerykańską, ale prowadzimy działalność na całym świecie, a nasi pracownicy są
obywatelami wielu krajów. W efekcie nasze operacje podlegają przepisom ustawowym i wykonawczym wielu
państw, prowincji, stanów, gmin i organizacji. Obowiązkiem każdego z nas jest znajomość i przestrzeganie
przepisów, które obowiązują AGCO w miejscu, gdzie pracujemy.
Kodeks ustala zasady prowadzenia naszej działalności niezależnie od miejsca. Jeśli istnieją różnice między
niniejszym Kodeksem a miejscowymi zwyczajami, normami, ustawami i regulacjami, naszym obowiązkiem jest
stosować wytyczne wyznaczające najwyższy standard zachowania. Czasami może wystąpić sprzeczność między
przepisami obowiązującymi w dwóch lub większej liczbie państw. W takim przypadku powinniśmy zasięgnąć
opinii głównego specjalisty ds. etyki i zgodności z przepisami (Chief Ethics and Compliance Officer) w AGCO, aby
zrozumieć, w jaki sposób prawidłowo rozstrzygnąć tę sprzeczność.
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C. Nasze osobiste zaangażowanie w podejmowanie właściwych decyzji
Każdy z nas musi się zobowiązać do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie i co jakiś
czas możemy zostać poproszeni o potwierdzenie tego zobowiązania. Naszym obowiązkiem jest także
powiadamianie o możliwości naruszeniach prawa, niniejszego Kodeksu lub innych zasad AGCO.
Nasz Kodeks służy jako przewodnik, ale nie może zastępować należytego procesu decyzyjnego. Jeżeli
Kodeks nie obejmuje jakiejś kwestii lub nie daje odpowiedzi na jakieś pytanie, przy podejmowaniu
decyzji co do biegu działań powinniśmy się kierować trafnym osądem sytuacji i zdrowym rozsądkiem.
Zatrzymaj się i zastanów, zanim podejmiesz dalsze kroki.

Najważniejsze kwestie
Stając przed dylematem moralnym lub sytuacją, w której właściwy
wybór nie jest oczywisty, zadaj sobie pytanie:
•	Czy moje działania byłyby zgodne z Kodeksem i polityką AGCO?
• Czy byłyby zgodne z prawem?
• Jakie są konsekwencje moich działań?
• Czy nie przyniosą one szkody innym, w tym spółce?
• Jak moje działania będą świadczyć o mnie i o AGCO?
• Czy coś ukrywam?
Pamiętaj, że AGCO dysponuje wieloma narzędziami. Często
lepiej jest przedyskutować sprawy z innymi, zanim podejmie się decyzję.

D. Jak rozwiązywać problemy i zgłaszać zastrzeżenia?
Swoje zastrzeżenia zgłaszaj wcześnie: im dłużej czekasz z rozwiązaniem problemu, tym gorzej.
Dostępnych jest wiele źródeł, które pozwolą odpowiedzieć na pytania albo rozwiać wątpliwości
dotyczące potencjalnego naruszenia prawa, niniejszego Kodeksu lub innych zasad AGCO.
• Chief Ethics and Compliance Officer w AGCO po adresem roger.batkin@agcocorp.com,
https://agcocorp.alertline.com
• Bezpośredni przełożeni

Czy moje działania byłyby
zgodne z Kodeksem i
polityką AGCO?

• Dowolna osoba w hierarchii służbowej naszego działu
• Alertline w AGCO lub odpowiadająca jej strona internetowa, w obu przypadkach zarządzane
przez niezależną firmę

Najważniejsze kwestie
W zależności od lokalizacji zgłoszenia można dokonać anonimowo.
Lokalne przepisy różnią się miedzy sobą, jeśli chodzi o anonimowe zgłoszenia. Kiedy
zadzwonisz na jedną z linii alarmowych (Alertline) AGCO, niezależny administrator linii
zapyta o Twoją lokalizację. To, czy możesz dokonać zgłoszenia anonimowego, zależeć
będzie od Twojej lokalizacji.
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P: Jak mogę zadzwonić na Alertline AGCO?
O: Oto aktualne numery telefonów Alertline AGCO:

Numery Alertline AGCO i strona internetowa (https://agcocorp.alertline.com)

P

Jak mogę
zadzwonić na
Alertline AGCO?

Argentyna

0800-666-1596

Nowa Zelandia (*) 000-911 + 8553227052

Australia

800-42-2614

Holandia

0800-022-4643

Austria (*)

0-800-200-288 + 8553227052

Norwegia

800-18836

Belgia (*)

0-800-100-10 + 8553227052

Polska (*)

0-0-800-111-1111

Brazylia

0800-891-4045

Kanada

1-866-680-3083

Portugalia (*)

800-800-128 + 8553227052

Chiny

10-800-711-0775

Rosja

Stacjonarny: 9 lub 0

lub

10-800-110-0719

810-1-877- 861-6684 lub

Czechy

800-142-454

Komórkowy: 9 lub 0

Dania

80-883496

819-1-877-861-6684

Finlandia

0800-1-19069

Singapur

Francja

0800-90-5440

Niemcy

0800-182-4842

Republika
Południowej Afryki 0800-988-823

Węgry

06-800-20-403

Indie

000-800-100-1504

Włochy

800-787258

Luksemburg (*)

800-201-11 + 8553227052

Malezja

1-800-81-6496

Meksyk

001-886-838-4504

lub

001-866-838-4505

+8553227052

800-110-2009

Hiszpania

900-97-1004

Szwecja

020-790222

Szwajcaria

0800-56-1991

Tajwan

00801-104409

Turcja (*)

0811-288-0001
+ 8553227052

Ukraina (*)

800-502-886 + 8553227052

Wielka Brytania

0800-028-1837

Stany
Zjednoczone

1-866-680-3083

Zambia (^)

704-552-1823

lub połączenie na
704-552-1826
koszt odbiorcy
Numery z (*) wymagają wybierania dwuetapowego.

pamiętać, że niektóre linie Alertline są dostępne

Aby skorzystać z bezpłatnego połączenia, należy

tylko z telefonów stacjonarnych lub komórkowych.

najpierw wprowadzić numer kierunkowy, a

Połączenia na rachunek odbiorcy (^) w niektórych

następnie poczekać na sygnał AT&T i wprowadzić

krajach są obsługiwane zarówno z telefonów

numer bezpłatny. Wiadomość, którą usłyszysz przed

komórkowych, jak i stacjonarnych.

sygnałem AT&T, będzie prawdopodobnie w języku
angielskim, ale ta, którą usłyszysz po wprowadzeniu

AGCO traktuje zgłoszenia w sposób jak

numeru bezpłatnego powinna już być w wybranym

najbardziej poufny i udostępnia uzyskane

przez Ciebie języku. Prosimy o cierpliwość w

informacje tylko w takim zakresie, jaki

czasie, gdy organizujemy tłumacza do pomocy przy

jest konieczny dla ułatwienia szybkiego i

rozmowie, może to potrwać do pięciu minut. Należy

gruntownego rozpatrzenia zgłoszenia.

E. Kultura przeciwdziałania zachowaniom odwetowym w AGCO
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Zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości natury etycznej lub pomoc w ich eliminowaniu
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wymagają odwagi. AGCO nie toleruje żadnych zachowań odwetowych wobec osób zgłaszających
nieprawidłowości lub dostarczających informacje, które uznają za mające z związek z naruszeniem
prawa, niniejszego Kodeksu lub innych zasad AGCO. Zachowania odwetowe stanowią podstawę do
działań dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

Pytania i odpowiedzi
P: Jeden z moich kolegów z pracy zgłosił niedawno przełożonej zastrzeżenie dotyczące
kwestii bezpieczeństwa i zauważyłem, że od tamtej jest przez nią traktowany inaczej:
jest często krytykowany w obecności innych, pomijany na liście uczestników zebrań
załogi itp. Czy to zemsta z jej strony?
O: Możliwe, ale ustalenie, czy jej działania spełniają znamiona zachowania odwetowego
nie jest Pana obowiązkiem. Pana obowiązkiem jest natomiast poinformowanie AGCO o
zachowaniu przełożonej, gdyż podejrzewa ją Pan o łamanie Kodeksu. Proszę skontaktować
się ze spółką poprzez jeden z kanałów opisanych powyżej w rozdziale Jak rozwiązywać
problemy i zgłaszać zastrzeżenia.
	
AGCO bardzo poważnie traktuje zgłoszenia o zachowaniach odwetowych, dlatego Pańskie
zgłoszenie zostanie szybko i gruntowanie zbadane z zachowaniem poufnego charakteru
przekazywanych informacji w takim zakresie, jak to możliwe. W zależności od lokalizacji
zakładu, może Pan także dokonać zgłoszenia anonimowego.

F. Obowiązki przełożonych
Przełożeni mają określone dodatkowe obowiązki związane z niniejszym Kodeksem i normami zachowań
w AGCO. Jako przełożeni powinniśmy:
• Wykazywać osobiste zaangażowanie w dążeniu do tego, by kierowane przez nas jednostki działały
zgodnie z najwyższymi zasadami etyki biznesu;
• Zadbać o to, by nasi pracownicy otrzymali kopię niniejszego Kodeksu;
• Co jakiś czas omawiać Kodeks z pracownikami oraz oceniać ich znajomość i rozumienie jego zapisów;
• Uczulać pracowników na potrzebę stałego przestrzegania Kodeksu;
• Dawać przykład właściwej postawy moralnej;
• Tworzyć środowisko pracy zachęcające do szczerej i otwartej komunikacji oraz

AGCO nie toleruje
żadnych zachowań
odwetowych.

• Wspierać pracowników, którzy zgłaszają zastrzeżenia i problemy, i nigdy nie pozwalać na to, by ich
odważna postawa prowadziła do zachowań odwetowych ze strony innych osób.
G. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu i zastrzeżenia prawne
AGCO może w dowolnej chwili zmodyfikować lub zmienić dowolną część niniejszego Kodeksu. Spółka
poinformuje swoich pracowników o wszelkich istotnych zmianach, a Kodeks zostanie zaktualizowany na
stronie internetowej spółki.
W rzadkich sytuacjach, kiedy stosowne może być odstępstwo od zapisów Kodeksu, odstępstwa dotyczące
kadry kierowniczej będą rozpatrywane przez Komisję Audytową Rady Dyrektorów (Audit Committee of the
Company’s Board of Directors), a odstępstwa dotyczące każdego innego pracownika przez Chief Ethics
and Compliance Officer w AGCO.
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DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO
I SZACUNEK W MIEJSCU PRACY

Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym dobrem. AGCO przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy,
w tym dotyczących godzin pracy, wynagrodzenia, równości szans, praw człowieka i warunków pracy.
A. Budowanie kultury szacunku
AGCO uznaje, że w naszej różnorodności kryje się siła. Będziemy się rozwijać jako osoby i jako firma tylko wtedy, gdy
znajdziemy czas, by uczyć się od siebie nawzajem, uwzględniać różne punkty widzenia i traktować się z szacunkiem.
Zróżnicowane miejsce pracy pozwala nam rozwijać nasze umiejętności, poszerzać wiedzę, zwiększać wrażliwość na
potrzeby innych. Nasi klienci są tak samo różnorodni jak my, a nasza siła na rynku globalnym będzie tym większa, im lepiej
zrozumiemy okoliczności, w jakich funkcjonują, i punkty widzenia, jakimi się kierują.
B. Dyskryminacja i molestowanie
AGCO nie toleruje dyskryminacji i molestowania. Przestrzegamy przepisów ustawowych i wykonawczych, które zapewniają
równouprawnienie w miejscu pracy bez molestowania i dyskryminacji pod względem rasy, religii, koloru skóry,

AGCO uznaje, że w naszej
różnorodności kryje się siła.

narodowości, płci, niepełnosprawności, statusu weterana, orientacji seksualnej lub innego statusu chronionego prawem.
Dodatkowe informacje można uzyskać, zapoznając się z obowiązującymi w danym kraju zasadami przeciwdziałania
dyskryminacji i promowania równouprawnienia.

Pytania i odpowiedzi
P: Co uznaje się za molestowanie, to znaczy, czy nie wolno mi od czasu do czasu zażartować?
O: Molestowanie może przyjmować różne formy, takie jak:
• Niestosowny kontakt fizyczny, w tym na przykład niepożądany masaż karku;
• Uwłaczające uwagi lub wyzwiska nawiązujące do wyglądu, pochodzenia lub orientacji danej osoby;
• Zachowania wrogie lub obraźliwe oraz groźby;
• Obraźliwe żarty, rysunki, zdjęcia lub e-maile, niezależnie od tego, do kogo są skierowane.
Pomyśl, zanim coś zrobisz lub powiesz, i zastanów się, czy swoim zachowaniem kogoś nie urazisz.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z lokalnymi przepisami w zakresie przeciwdziałania molestowaniu.

C. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Najważniejszą rzeczą dla AGCO jest bezpieczeństwo i zdrowie każdego pracownika. Chcąc utrzymać bezpieczne i zdrowe
miejsce pracy, musimy przestrzegać obowiązujących zasad BHP oraz prawnie obowiązujących norm higieny przemysłowej.
Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oznacza, że wszyscy odpowiadamy za znajomość i przestrzeganie prostych
zasad, takich jak zapinanie pasów bezpieczeństwa, oraz bardziej szczegółowych wymogów, zawartych w regulaminie BHP i
obowiązujących w naszym zakładzie.

Najważniejsze kwestie
Tak jak w przypadku każdej normy opisanej w niniejszym Kodeksie, obowiązkiem każdego z nas jest bezzwłoczne
zgłaszanie wszelkich przypadków naruszenia zasad BHP w AGCO.
Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Zgłaszaj wypadki, niebezpieczne warunki i potencjalnie niebezpieczne warunki
pracy, gdy tylko je dostrzeżesz.
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A. Ekologia i dbałość o środowisko
Spółka AGCO dokłada starań, by prowadzić działalność zgodnie z zasadami ochrony środowiska i zapoczątkowała
odpowiednie programy w tej dziedzinie na skalę całego koncernu. W związku z tym naszym obowiązkiem jest przestrzeganie
wszelkich obowiązujących ustaw, zarządzeń, nakazów i zezwoleń dotyczących zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i
środowiska. Ponosimy odpowiedzialność za eliminowanie nieprawidłowego wytwarzania i usuwania niebezpiecznych
materiałów oraz za zapewnienie dokładności i kompletności sprawozdań AGCO w zakresie ochrony środowiska.

Pytania i odpowiedzi
P: Pracuję w miejscu, w którym obowiązuje niewiele przepisów o ochronie środowiska.
Czy to znaczy, że nie muszę się o to martwić?
O: Tak nie jest. Te kwestie należy traktować poważnie i pomagać AGCO w prowadzeniu działalności w sposób
zapewniający ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, nawet jeśli nie wymagają tego przepisy lokalne.
Dbałość o te sprawy nie jest jedynie wymogiem prawnym i umownym, to także wyraz naszego moralnego
obowiązku, który ciąży na każdym pracowniku i na całej spółce.
Jako organizacja i jako osoby, odpowiadamy za to, by rozumieć i kontrolować nasz wpływ na środowisko
oraz na ogół społeczeństwa. AGCO zachęca swoich pracowników do ochrony zasobów naturalnych. Wszyscy
musimy się kierować właściwym osądem i stale ulepszać nasze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, w tym ekologicznych aspektów zagospodarowania budynków i nieruchomości, procesów
produkcyjnych i samych produktów.

B. Jakość produktu
AGCO konkuruje na rynku pod względem jakości i niezawodności produktów, uczciwości swoich pracowników i popytu
na nasze produkty i usługi, które są najlepsze w branży. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez
produkty i usługi, które dają największą wartość. Dbałość o jakość nie tylko pozwala nam spełnić wymagania klienta,
ale ma też bezpośrednie przełożenie na koszty operacyjne i rentowność.

Nigdy nie ignoruj
żadnych awarii,
niedociągnięć lub
błędów, nawet tych
niewielkich i ukrytych.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług dla naszych klientów oraz
za wprowadzanie nieustannych ulepszeń, czy to w dziale obsługi klienta, czy na linii produkcyjnej. Nigdy nie ignoruj
żadnych awarii, niedociągnięć lub błędów, nawet tych niewielkich i ukrytych. Problemy z jakością produktów mogą mieć
negatywne konsekwencje w przyszłości, co może zaszkodzić reputacji AGCO i osłabić naszą pozycję na rynku.

Najważniejsze kwestie
Kontrola i testy produktów są istotną częścią naszej dbałości o jakość.
Kontrola i testy są niezwykle ważną częścią naszej działalności. Brak wymaganych umową kontroli i testów
jest nie tylko niebezpieczny, ale i nieetyczny. Konieczne jest również zapewnienie niezbędnej dokumentacji
potwierdzającej kontrole i testy. Klientowi i opinii publicznej nigdy nie należy poddawać nieprawdziwych
informacji na temat charakteru przeprowadzanych przez spółkę kontroli i testów.
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C. Kontakty z dostawcami
Stosunki z podwykonawcami, zleceniobiorcami i dostawcami są istotną częścią naszej
działalności gospodarczej. Nasze stosunki handlowe muszą być uczciwe, rozsądne i zgodne
z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz dobrą praktyką biznesową.
AGCO wspiera w maksymalnym możliwym zakresie konkurencyjność w dziedzinie
zamówień. Wybór podwykonawców, zleceniobiorców i dostawców powinien się opierać
na obiektywnych kryteriach, takich jak jakość, wykonanie techniczne, stosunek kosztu
do ceny, zgodność z harmonogramem dostaw, usługi i utrzymanie odpowiednich
źródeł dostaw. Przy wyborze źródła dostaw, negocjacjach, ustalaniu wynagrodzenia i
administrowaniu działalnością zakupową zawsze będziemy się kierować najwyższymi
standardami etycznymi.
D. Działalność polityczna i zaangażowanie społeczne
Korporacyjna działalność polityczna, w tym wsparcie polityczne i lobbying z udziałem AGCO
są ściśle regulowane i podlegają specjalnym regułom. Udzielanie jakiegokolwiek wsparcia
politycznego, wynajmowanie lobbysty lub angażowanie się w jakąkolwiek działalność
lobbingową musi być konsultowane z wiceprezesem zarządu, działem Government Affairs
lub osobą na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer.
AGCO zachęca pracowników do angażowania się prywatnie, po godzinach pracy i przy
wykorzystaniu własnych środków, w życie swojej społeczności oraz do uczestnictwa w
wyborach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Najważniejsze kwestie
Jeżeli chodzi o osobistą działalność polityczną i zaangażowanie w życie lokalnej
społeczności, to należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
• Do prowadzenia osobistej działalności politycznej czy innej nie należy
wykorzystywać czasu pracy ani funduszy i sprzętu spółki.
• Należy wyraźnie zaznaczyć, że głosi się własne poglądy i prowadzi własne
działania, a nie poglądy i działania AGCO.
• Jeśli ubiegasz się lub przyjmujesz urząd publiczny, uprzedź o tym zawczasu
przełożonego. Ustal w rozmowie z przełożonym, czy Twoje obowiązki urzędowe

Przy wyborze źródła i w
negocjacjach zawsze kierujemy
się najwyższymi standardami
etyki w biznesie.

mogą wpłynąć na obowiązki zawodowe i opracujcie konstruktywny plan działania,
który pozwoli uniknąć negatywnego wpływu na obowiązki służbowe w AGCO.
• Nigdy nie naciskaj ani nie namawiaj kolegów do poparcia jakiegokolwiek
kandydata na stanowisko polityczne lub jakiegokolwiek celu charytatywnego.
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VI.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W STYLU AGCO

AGCO uważa, że etyka i zachowanie mieszczą się w zakresie obowiązków każdego pracownika. Spółka oczekuje wysokich
standardów zachowania od wszystkich pracowników, niezależnie od rangi i stanowiska. Obowiązkiem każdego z nas jest uczciwe
i bezstronne prowadzenie spraw AGCO w sposób etyczny i właściwy.
A. Prezenty, przysługi i konflikty interesów
i. Prezenty, rozrywka i gościnność
Nasze decyzje biznesowe muszą się opierać wyłącznie na jakości, poziomie obsługi, cenie i podobnych czynnikach
konkurencyjnych. Powinniśmy unikać wszelkich decyzji mających charakter przysługi biznesowej lub sprawiających takie
wrażenie. Za przysługę biznesową AGCO uznaje każdą formę prezentu lub rozrywki, za które odbiorca nie płaci adekwatnej ceny
według stawek rynkowych.
Od czasu do czasu pracownicy AGCO mogą oferować lub przyjmować zwyczajowe bądź skromne przysługi biznesowe w związku
z oficjalnymi rozmowami handlowymi. Jakkolwiek trudno jest zdefiniować pojęcia „zwyczajowy” i „skromny” bez podawania
konkretnej kwoty, zdrowy rozsądek i właściwy osąd sytuacji powinny podpowiadać, czy dany prezent lub formę rozrywki można
uznać za ekstrawagancką albo nadmierną. Nie wolno oferować ani akceptować niczego, co wpływa lub wydaje się wpływać na
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wydanie niezależnego osądu w najlepszym interesie AGCO. Wszystkie transakcje biznesowe należy prowadzić na zasadach
rynkowych, unikając uprzywilejowanego traktowania wynikającego z osobistych interesów naszych pracowników.
Jeśli zaoferowanie lub przyjęcie prezentu bądź określonej formy rozrywki można uznać za niestosowną zachętę do świadczenia
usług na rzecz AGCO, to takie działanie jest niedopuszczalne. Prezenty, takie jak zwyczajowe pamiątki AGCO, można oferować
klientom i dostawcom zgodnie z procedurami obowiązującymi w AGCO.

Pytania i odpowiedzi
P: Przedstawiciel jednego z największych zleceniobiorców AGCO zaprosił mnie i kilku kolegów z firmy na obiad
w drogim barze stekowym, a następnie na koncert w pobliskiej hali widowiskowej w prywatnej, luksusowej loży.
Czy wolno nam przyjąć zaproszenie zleceniobiorcy?
O: Obiad w barze stekowym połączony z biletami na koncert można uznać za zbytek i ekstrawagancję, a przez to
za niestosowną próbę nawiązania lub utrzymania relacji biznesowej z AGCO. Chociaż wolno nam czasem oferować
lub przyjmować prezenty i formy rozrywki w skromnej postaci, adekwatnej do prowadzonych przez AGCO rozmów
handlowych, zależnie od okoliczności, ta konkretna oferta zleceniobiorcy mogłaby zostać uznana za nietypową. Przed
zaoferowaniem lub przyjęciem podobnego zaproszenia należy omówić sytuację ze swoim przełożonym lub poprosić o
wskazówki osobę na stanowisku Chief Ethics and Compliance Officer.

Jak omówiono dokładniej w części Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji, pracownikom surowo zabrania się oferowania lub
przekazywania jakichkolwiek dóbr wartościowych urzędnikom państwowym. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać
w podręczniku AGCO Corporation Anti-Corruption Compliance Program dostępnym na stronie Global Compliance na InsideAGCO.
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W razie wątpliwości
należy poprosić o pomoc,
tak by uniknąć wszelkich
konfliktów interesu.

ii. Konflikty interesów
Każdy z nas ma obowiązek wykonywania swojej pracy w Spółce w sposób skuteczny i obiektywny. Powinniśmy unikać wszelkich
sytuacji lub działań, które mogą dać podstawy do konfliktu interesów lub stwarzać pozory takiego konfliktu. Konflikt interesów
następuje zawsze wówczas, gdy nasz interes osobisty lub interes członków naszej rodziny ingeruje lub wydaje się ingerować
w interesy AGCO. Rzeczywisty lub pozorny konflikt interesów może powstać z wielu przyczyn, takich jak:
• Posiadanie własności lub udziału w firmie konkurencyjnej lub firmie, z którą AGCO ma stosunki handlowe lub rozważa zawarcie
takich stosunków (np. dostawcy, klienci, właściciele lokalów, dystrybutorzy, licencjobiorcy, licencjodawcy itp.);
• Posiadanie relacji handlowych, finansowych lub innych z dostawcami bądź konkurentami, które mogłyby negatywnie wpłynąć,
choćby pozornie, na niezależny osąd wydawany w imieniu AGCO;
• Osiąganie zysków lub pomoc innym w osiąganiu zysków z tytułu poufnych informacji lub okazji biznesowych dostępnych dzięki
funkcji pełnionej w Spółce;
• Występowanie w charakterze pracownika, dyrektora, urzędnika, wspólnika lub konsultanta u obecnego lub potencjalnego
konkurenta, dostawcy lub klienta;
• Dorabianie lub świadczenie usług na rzecz innej firmy w charakterze dyrektora, pracownika, agenta, przedstawiciela lub
konsultanta w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na pełnienie obowiązków służbowych w AGCO;
• Poświęcanie godzin pracy lub zasobów AGCO na działania inne niż związane z pełnieniem swoich obowiązków służbowych w spółce;
• Wywieranie wpływu lub próba wywarcia wpływu na transakcję handlową między spółką a innym podmiotem, w której ma się
bezpośredni lub pośredni interes finansowy;
• nieuprawniona sprzedaż, handel lub barter towarami na rzecz innych podmiotów na terenie spółki lub w godzinach pracy dla spółki;
• Wykorzystywanie okazji odkrytych z tytułu pełnionej funkcji w AGCO dla osobistych korzyści;
• Rozprowadzanie osobistych ogłoszeń, broszur, reklam lub innego rodzaju materiałów własnego autorstwa w godzinach pracy lub na
terenie zakładu pracy;
• Uczestniczenie w grach hazardowych, loteriach i innych grach losowych bądź namawianie do udziału w takich grach.

Pytania i odpowiedzi
P: Moja żona prowadzi firmę, która świadczy usługi konsultingowe w zakresie technologii informatycznych. Kiedy
wspomniałem o tym koledze z działu IT, wyraził zainteresowanie możliwością wykonywania zleceń dla spółki przez
firmę mojej żony. Czy taki układ będzie OK?
O: Prawdopodobnie nie. Potencjalny stosunek handlowy między Pańską żoną a AGCO mógłby stanowić konflikt
interesów lub przynajmniej stwarzać pozory konfliktu interesów. Zawierając umowę z Pańską małżonką, AGCO może
dać jej nieuprawnioną korzyść wynikającą z Pańskiego stanowiska w Spółce. Powinien Pan opowiedzieć o tym układzie
swojemu przełożonemu lub osobie na stanowisku Chief Ethics and Compliance Officer, aby uzyskać wskazówki co do
właściwego sposobu postępowania w tej sytuacji.

Jawność przede wszystkim. Jeśli sądzisz, że Ty lub członek Twojej rodziny możecie mieć interes stojący w sprzeczności
z Twoim stanowiskiem w AGCO, jak najszybciej porozmawiaj o tej sytuacji ze specjalistą na stanowisku Chief Ethics
and Compliance Officer, aby uzyskać poradę co do najlepszego sposobu postępowania. W wielu przypadkach
interes, relacja lub transakcja, które ujawnisz, nie będą uznane za szkodliwe dla spółki i uzyskasz pozwolenie na ich
realizację. Zgłaszając potencjalny konflikt interesów swojemu przełożonemu lub osobie na stanowisku AGCOs Chief
Ethics and Compliance Officer, umacniasz reputację AGCO jako spółki działającej uczciwie, etycznie i sprawiedliwie.
Jeśli pełnisz w AGCO funkcję przełożonego, odgrywasz istotną rolę, pomagając w zarządzaniu rzeczywistymi i
potencjalnymi konfliktami interesów w spółce. Jeśli pracownik poinformuje Cię o potencjalnym konflikcie interesów,
Twoim obowiązkiem jest omówienie sytuacji z osobą na stanowisku AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer, a
następnie poinformowanie pracownika, jak najlepiej postąpić w tej sytuacji. W razie wątpliwości należy poprosić o
pomoc, tak by uniknąć wszelkich konfliktów interesu.
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Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ochrony i właściwego korzystania z majątku i funduszy powierzonych nam przez AGCO w
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ramach naszych obowiązków w spółce.
Majątek AGCO obejmuje nie tylko majątek fizyczny, taki jak sprzęt i wyposażenie, pojazdy i materiały eksploatacyjne, ale
także systemy komunikacyjne, takie jak e-mail, telefony i Internet. Spółka zachęca nas wszystkich do pracy ze świadomością
kosztów oraz korzystania z okazji zwiększania wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Chroniąc swoje zasoby, AGCO
może skutecznie konkurować, tworzyć miejsca pracy i inwestować w przyszłość.
AGCO zdaje sobie sprawę, że niekiedy może zaistnieć konieczność wykorzystania majątku spółki do celów osobistych, np.
użycia systemów komunikacyjnych do własnych celów. Zasadniczo jednak należy unikać wykorzystywania do własnych
celów majątku spółki, czy to artykułów biurowych, czy sprzętu o wyższej wartości, np. komputerów czy pojazdów. Podobnie
nie należy wykorzystywać majątku AGCO dla własnych korzyści ani sprzedawać go, wypożyczać lub oddawać niezależnie od
stanu technicznego i wartości, chyba że mamy na to odpowiednie pozwolenie.
Oprócz obowiązku właściwego korzystania z majątku spółki, każdy z nas ponosi także osobistą odpowiedzialność za
właściwe wydatkowanie funduszy AGCO. Nie zależnie od tego, czy odpowiadasz za wydawanie pieniędzy AGCO, czy też po
prostu ubiegasz się o zwrot własnych środków wykorzystanych na potrzeby działalności AGCO, musisz dbać o to, by spółka
otrzymała w zamian odpowiednią wartość. Jeśli w ramach swoich obowiązków służbowych weryfikujesz, zatwierdzasz lub
poświadczasz voucher, weksel, lub inne oświadczenie finansowe, najpierw powinieneś zawsze potwierdzić prawidłowość
zakupów i kwot.
C. Ochrona danych
AGCO przechowuje wiele różnych rodzajów wrażliwych danych, które należy starannie chronić. Niezależnie od tego, czy dane
te pochodzą od klientów, dostawców, usługobiorców czy własnych pracowników, każdy z nas odpowiada za to, by były one
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz za to, by spółka AGCO przestrzegała wszystkich obowiązujących przepisów
w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Nigdy nie powinniśmy pozyskiwać ani udostępniać danych bez uzyskania
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wcześniej odpowiedniej zgody. Polityka ochrony danych AGCO nie dotyczy jedynie danych zastrzeżonych, handlowych i
cenowych AGCO, ale także danych, które zostały nam przekazane przez inne organizacje.
D. Własność intelektualna
Własność intelektualna spółki AGCO należy do jej najcenniejszych aktywów. Każdy z nas musi zatem przestrzegać wszelkich
przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie własności intelektualnej oraz pomagać we właściwym wykorzystaniu
własności intelektualnej AGCO. Podobnie musimy szanować prawa własności intelektualnej innych podmiotów, w tym
naszych konkurentów i byłych pracowników. Własność intelektualna AGCO może obejmować wszystko, co projektujemy
i tworzymy w ramach swoich obowiązków zawodowych w spółce, musimy zatem pamiętać o tym, by projekty te i wyroby
pozostały własnością spółki i były chronione prawem po naszym odejściu z AGCO.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące swoich obowiązków w zakresie ochrony własności intelektualnej spółki i poszanowania
praw własności intelektualnej innych podmiotów, skontaktuj się z osobą pełniącą funkcję AGCO’s Chief Ethics and
Compliance Officer.

Najważniejsze kwestie
Własność intelektualna AGCO może obejmować między innymi:
• Prawa autorskie
• Znaki towarowe
• Patenty
• Tajemnice handlowe
• Projekty
• Wynalazki
• Procesy biznesowe
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E. Prywatność i poufność
AGCO stara się szanować prywatność i poufność wszystkich pracowników, klientów, zleceniobiorców i innych partnerów
biznesowych, dla których gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe lub informacje wrażliwe. Ponadto spółka
przestrzega wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących kwestie prywatności i poufności. Wszelkie
gromadzone przez AGCO informacje wykorzystywane są wyłącznie do uzasadnionych celów biznesowych, a dostęp do takich
informacji mają jedynie ci pracownicy, którzy mają rzeczywistą potrzebę uzyskania do nich dostępu ze względów biznesowych.
O ile nie ma prawnego wymogu ujawnienia informacji, wszyscy pracownicy AGCO są zobowiązani chronić prywatność i
poufność informacji powierzonych Spółce. Dane poufne obejmują wszystkie informacje niejawne, które mogą być przydatne
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konkurentom lub szkodliwe dla AGCO bądź jej klientów w przypadku ujawnienia. Pracownicy muszą chronić wszelkie
informacje zastrzeżone dotyczące spółki AGCO lub spółek z nią powiązanych w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi
przepisami, procedurami i zasadami AGCO oraz obowiązującymi umowami. W trakcie wykonywania codziennych czynności
pracownicy często stykają się z informacjami dotyczącymi AGCO i innych spółek, do których nie mają normalnie dostępu osoby
postronne, a nawet inni pracownicy.
Najważniejsze kwestie
Prywatność komunikacji
Prywatność komunikacji biznesowej jest podstawową cechą naszych systemów komunikacji. AGCO kieruje się
zasadą minimalnej ingerencji w rejestry biznesowe, takie jak akta pracowników, listy płac, plany świadczeń,
umowy o pracę oraz rejestry dotyczące planów objęcia stanowisk i rozwoju kariery zawodowej. Rejestry te będą
zawierać jedynie informacje konieczne z punktu widzenia celów działalności gospodarczej i zgodności z prawem.
Ochrona prawa do prywatności naszych pracowników jest dla AGCO równie ważna jak ochrona informacji
zastrzeżonych AGCO.
Wszelkie e-maile i inne materiały wytworzone przy użyciu sprzętu będącego własnością spółki stanowią wyłączną
własność spółki, a pracownikom nie przysługuje żaden osobisty interes ani prawo do prywatności w stosunku do
takich materiałów, w tym e-maili wysyłanych lub odbieranych z ich komputerów, które mają charakter osobisty.

i. Zakaz ujawniania informacji
Technologia jest cenną własnością i bezprawne jest stosowanie jej do celów innych niż te, do których jest dostarczona
i przeznaczona. Technologia, którą AGCO opracowuje na własne potrzeby lub dla swoich klientów, jest cenna i
uprzywilejowana w charakterze; stanowi ona wyłączną sprawę spółki i jej klientów. W związku z tym każdy pracownik,
który uzyska informacje na temat technologii posiadanej przez AGCO, ma obowiązek dbać o to, by nie została ona
ujawniona osobom nieuprawnionym. Ten sam surowy zakaz ujawniania dotyczy technologii i informacji dostarczanych
AGCO przez dostawców i klientów niezależnie od tego, czy są to informacje zastrzeżone, czy inne. Pracownik AGCO
jest upoważniony do ujawnienia informacji dostawcy lub klienta osobom trzecim tylko wtedy, gdy dostawca lub klient
wyraźnie zezwala na takie ujawnienie, a jeśli to nastąpi, to tylko tym osobom trzecim, dla których uzyskano wyraźną
zgodę ze strony dostawcy lub klienta.
ii. Ujawnianie informacji
Jeśli ktoś spoza spółki kieruje do Ciebie pytania na temat AGCO, nie udzielaj na nie odpowiedzi, chyba że masz do
tego upoważnienie. Zamiast tego skieruj pytającego do odpowiedniej osoby w spółce, która ma upoważnienie do
wypowiadania się w imieniu AGCO. Jeśli nie wiesz, do kogo należy skierować pytanie, spytaj swojego przełożonego.
AGCO zaleca swoim pracownikom, by unikali omawiania spraw spółki w mediach społecznościowych, chat roomach,
na tablicach informacyjnych i innych publicznych forach.
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F. Insider trading
Pełniąc swoje funkcje w AGCO, możemy uzyskać dostęp do ściśle poufnych informacji o naszej spółce lub
innych organizacjach, które nie są jeszcze dostępne publicznie. Informacje niejawne, które mogą wpłynąć
w uzasadniony sposób na decyzję inwestorów o zakupie, sprzedaży lub utrzymaniu akcji są uznawane za
istotne informacje wewnętrzne. Jako pracowników AGCO, zgodnie z postanowieniami ustawy o papierach
wartościowych i zasad AGCO, obowiązuje nas zakaz obrotu akcjami spółki, jeżeli jesteśmy w posiadaniu
informacji wewnętrznych na temat tej spółki.
Najważniejsze kwestie
Jakie są przykłady istotnych informacji wewnętrznych?
• Prace badawczo-rozwojowe związane z nowymi produktami, usługami i przedsięwzięciami
biznesowymi
• Prognozy finansowe lub niezrealizowane wyniki, takie jak przychody, zyski i straty
• Potencjalne przejęcia, zbycia lub fuzje
• Istotne zmiany w zarządzie lub radzie
• Zdarzenia prawne lub regulacyjne, takie jak istotne spory, dochodzenia organów państwowych lub
potencjalne grzywny
• Nowe lub utracone kontrakty i partnerstwa biznesowe, nowi lub utraceni dostawcy i zleceniobiorcy
Oprócz naszego własnego zobowiązania prawnego do unikania obrotu papierami wartościowymi na
podstawie istotnych informacji wewnętrznych, przekazywanie lub podpowiadanie informacji wewnętrznych
innym osobom, w tym członkom rodziny, znajomym i sąsiadom, jest także wbrew prawu i zasadom AGCO.
Insider trading może mieć poważne reperkusje zarówno dla Ciebie, jak i dla spółki, łącznie z wysokimi
grzywnami, karami, a nawet pozbawieniem wolności. W razie obaw lub wątpliwości co do prawidłowości
obrotu papierami wartościowymi, przed dokonaniem transakcji należy skontaktować się osobą na stanowisku
AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer. Podobnie niektórzy pracownicy podlegają dodatkowym
wymogom w zakresie insider trading ze względu na ich funkcję w Spółce i powinni skonsultować się z osobą
na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer przed przystąpieniem do transakcji na papierach
wartościowych.
Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z polityką AGCO w zakresie Insider Trading
zamieszczoną na stronie Global Compliance na InsideAGCO.
Pytania i odpowiedzi
P: Dowiedziałem się w tym tygodniu od swojego źródła u jednego z największych dostawców AGCO,
że jego firma zamierza niebawem przejąć innego dostawcę AGCO. Wiem, że nie mogę wykorzystać
tej informacji do nabycia akcji tego dużego dostawcy, ale czy mogę poprosić o zainwestowanie
moją żonę.
O: Nie. Od swojego źródła u dostawcy AGCO uzyskał Pan istotną informację wewnętrzną. W tej sytuacji
nie tylko nie wolno Panu handlować akcjami tego dostawcy, ale także przekazywać tych informacji lub
podpowiadać innym osobom, aby zakupili akcje tego dostawcy. Byłoby to bowiem naruszenie przepisów
o papierach wartościowych oraz zasad AGCO. Panu lub Pańskiej żonie wolno nabyć te akcje dopiero po
podaniu do wiadomości publicznej informacji o przejęciu dostawcy.
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VII.

ZACHOWANIE INTEGRALNOŚCI REJESTRÓW
FINANSOWYCH I INNYCH REJESTRÓW SPÓŁKI

A. Integralność finansowa
Dokładność i kompletność rejestrów finansowych i księgowych AGCO jest istotnym elementem naszego wspólnego sukcesu.
Wszystkie księgi, rejestry i rachunki AGCO muszą być prowadzone w sposób dokładny i weryfikowalny, a także w zgodzie z ogólnie
przyjętymi zasadami rachunkowości. Nie należy dokonywać żadnych wpisów, które celowo ukrywają lub maskują rzeczywisty
charakter transakcji AGCO. W szczególności pracownicy winni przestrzegać następujących wskazówek:
• Nie należy zakładać ani utrzymywać żadnych rachunków w celu, który nie jest w pełni i dokładnie opisany w odpowiednich
księgach i rejestrach rachunkowych.
• Nie należy ustanawiać żadnych nieujętych, niezapisanych lub niezaksięgowanych funduszy ani aktywów.
• Nie należy dokonywać żadnych fałszywych i fikcyjnych zapisów ani wydawać wprowadzających w błąd sprawozdań. Wszystkie
wpisy muszą dokładnie i rzetelnie opisywać transakcję, której dotyczą.
• Płatności dokonuje sie jedynie za rzeczywiście wykonane usługi i dostarczone produkty; nie wolno wystawiać fałszywych lub
fikcyjnych faktur.
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• Każdy dokument musi być datowany rzeczywistą datą realizacji danej transakcji, chyba że na awersie dokumentu jasno
wskazano, że faktyczna data realizacji jest inna.
• Wydatki prawidłowo poniesione w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę muszą być bezzwłocznie
udokumentowane w formie dokładnych i kompletnych sprawozdań z wydatków. Pracownik musi oddzielić wydatki na podróż,
wydatki związane z rozmowami handlowymi i wydatki na rozrywkę związane z prowadzoną działalnością.
Jeśli masz podstawy sądzić, że księgi i rejestry AGCO nie są prowadzone zgodnie z tymi wymogami, zgłoś sprawę swojemu
przełożonemu lub osobie na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer.
Najważniejsze kwestie
Właściwe zarządzanie środkami pieniężnymi i rachunkami AGCO pomaga zapobiegać przekupstwu, łapówkarstwu i innym
nielegalnym płatnościom.
Luźno kontrolowane środki pieniężne lub inne fundusze (tzw. lewe fundusze) przyczyniają się do nieprawidłowego
wykorzystania aktywów AGCO i stwarzają możliwości obejścia mechanizmów zapobiegających przekupstwu, łapówkom
oraz nielegalnym bądź nieprawidłowym płatnościom. Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać:
• Wszystkie rachunki bankowe zawierające fundusze AGCO, z wyjątkiem rachunków zapisanych na depozytariuszy kwot
na wydatki bieżące, powinny być zakładane i utrzymywane w imieniu AGCO.
• Wszelkie transakcje z udziałem środków finansowych AGCO powinny być jasno oznaczone w księgach i rejestrach
rachunkowych.
• Wszelkie transakcje gotówkowe i bankowe należy prowadzić w taki sposób, by nie dawać żadnych podstaw do pytań i
podejrzeń.
	Na przykład wszelkie środki pieniężne otrzymane przez AGCO powinny być natychmiast zaksięgowane i wpłacone na
rachunek bankowy AGCO.
• Żadnych środków finansowych nie należy przechowywać w formie gotówki, z wyjątkiem kwot wymaganych do
prowadzenia normalnej działalności gospodarczej.
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B. Sprawozdania finansowe
Akcjonariusze AGCO oraz inwestorzy polegają na nas w kwestii dokładności i
kompletności wszelkich informacji przekazywanych opinii publicznej lub sprawozdań
finansowych sporządzanych przez AGCO dla amerykańskiej Komisji Papierów
Wartościowych i Giełdy (SEC). W szczególności pracownicy działów finansowych i
księgowych AGCO muszą dochować szczególnej staranności podczas przygotowywania
i wypełniania sprawozdań dla SEC oraz podczas przygotowywania innych sprawozdań
finansowych lub obwieszczeń wydawanych w imieniu spółki.
Jako spółka amerykańska AGCO musi przestrzegać ustawy Sarbanesa-Oxley’a z
2002 r. i ogólnie przyjętych zasad rachunkowości oraz stosować te zasady w sposób
konsekwentny i rygorystyczny. Zasadą AGCO jest także składanie terminowych,
dokładnych i kompletnych sprawozdań do SEC oraz natychmiastowa korekta wszelkich
błędów wykonywana jak najszybciej po potwierdzeniu, że dany błąd rzeczywiście
wystąpił i że jest istotny.
C. Ewidencjonowanie
W ramach swoich funkcji w AGCO tworzymy wiele różnych rodzajów rejestrów i
dokumentów, które należy zachować zgodnie ze stosowanymi przez spółkę zasadami
zarządzania rejestrami. Rejestry te mogą mieć duże znaczenie podczas audytu lub
dochodzenia państwowego albo w czasie sporu z udziałem spółki. W związku z tym
nie wolno nam nigdy zmieniać w sposób niewłaściwy ani niszczyć rejestrów spółki,
powinniśmy za to przestrzegać obowiązujących harmonogramów utrzymania rejestrów.
W niektórych sytuacjach AGCO może wydać pracownikom nakaz wstrzymania
normalnej procedury niszczenia rejestrów w celu dostarczenia materiałów dowodowych
w grożącym lub toczącym się postępowaniu wyjaśniającym, procesie sądowym lub
audycie, których przedmiotem jest AGCO. Każdy z nas musi zidentyfikować wszystkie
istotne dla sprawy rejestry w ramach swojego obszaru działalności i zachować je
zgodnie z wymogami prawa. Należy także zadbać o to, by wszelkie automatyczne
systemy usuwania dokumentów zostały ustawione tak, by uniknąć zniszczenia istotnych
rejestrów i informacji.

VIII.
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AGCO przestrzega przepisów prawnych każdego kraju, w którym prowadzimy działalność. Będąc pracownikami, każdy z nas
ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się i pełne stosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych, które mają zastosowanie
do naszej funkcji w Spółce.
A. Współpraca z rządem
W ramach współpracy z rządem AGCO stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w
szczególności zaś do specjalnych wymogów związanych z zamówieniami i transakcjami rządowymi. Jeżeli masz jakikolwiek
kontakt z urzędnikami państwowymi w ramach pełnionej przez siebie funkcji, lub jeśli poproszono Cię o przekazanie informacji
w ramach prowadzonego przez rząd lub organ regulacyjny dochodzenia lub postępowania wyjaśniającego, Twoim obowiązkiem
jest pełna współpraca i zadbanie o to, by dostarczane przez Ciebie informacje były prawdziwe i dokładne oraz by chronić przy
tym uzasadniony interes AGCO. Nigdy nie powinniśmy wprowadzać w błąd ani podejmować prób utrudniania postępowania
wyjaśniającego prowadzonego przez organ rządowy lub regulacyjny. Podobnie ani AGCO, ani żaden z naszych pracowników nie
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powinien nigdy przejawiać postawy odwetowej wobec osoby, która współpracuje z rządem lub organem regulacyjnym. Zawsze
zasięgaj rady przełożonego lub osoby na stanowisku AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer przed udzieleniem odpowiedzi
na prośbę rządu lub organu regulacyjnego o przekazanie informacji.
Najważniejsze kwestie
Zatrudnianie pracowników rządowych
AGCO musi przestrzegać specjalnych zasad w zakresie rekrutacji i zatrudnienia pracowników rządowych. Spółka nie może
oferować ani rozmawiać na temat zatrudnienia osoby, która pracuje obecnie na stanowisku rządowym, na którym utrzymuje
stosunki handlowe ze spółką lub sprawuje nad nią zwierzchność. Nawet po opuszczeniu stanowiska rządowego przez taką
osobę przepisy lokalne mogą nakładać ograniczenia na możliwość zatrudnienia jej w sektorze prywatnym. W razie wątpliwości
skonsultuj się z osoba na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer.
Z uwagi na podwyższone zobowiązania AGCO podczas współpracy z rządem jest rzeczą niezmiernie ważną, abyśmy wprowadzili
procesy, które pomogą dopilnować, by wszelkie sprawozdania, certyfikaty, oświadczenia czy propozycje były aktualne, dokładne i
kompletne oraz by wymogi umowne były odpowiednio określone i przekazywane podmiotom odpowiedzialnym.
B. Przepisy o ochronie konkurencji
AGCO stara się konkurować w sposób sprawiedliwy, uczciwy i etyczny na wszystkich rynkach, na których działamy. Każdy z nas
jako pracownik spółki ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie konkurencji. Przepisy te są nieraz
złożone i różnią się od siebie w zależności od jurysdykcji. AGCO oczekuje, że nie podejmiesz żadnego zachowania ani działania,
które mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami ochrony konkurencji. Zachowanie takie mogłoby naruszać te przepisy i
narazić spółkę na istotne ryzyko finansowe i wizerunkowe.
W razie wątpliwości skonsultuj się z osobą na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer.
Najważniejsze kwestie
Przykłady zachowań naruszających zasady konkurencji
Istnieje wiele różnych form zachowań sprzecznych z zasadami ochrony konkurencji, których musimy unikać, między innymi:
• Uczestniczenie w zmowie cenowej z konkurentami;
• Dzielenie się z konkurentami klientami, rynkami lub terytoriami;
• Ustalanie ofert przetargowych z konkurentami;
• Wywieranie nacisku dla dealera w sprawie cen odsprzedaży produktów AGCO;
• Ujawnianie tajemnic handlowych lub informacji zastrzeżonych AGCO bez upoważnienia;
•	Stosowanie niedozwolonych środków pozyskiwania informacji o konkurencji (w tym tajemnic i informacji zastrzeżonych); oraz
• Zgoda na bojkotowanie danego klienta, dostawcy lub regionu.
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Odpowiednie gromadzenie i wykorzystywanie informacji o konkurencji jest istotnym elementem sukcesu AGCO. Jeśli
zaoferowano Ci kiedykolwiek tajemnice handlowe lub informacje zastrzeżone dotyczące konkurentów lub jeśli masz
pytania dotyczące legalności takich informacji, skonsultuj się natychmiast z osobą na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and
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ujawnić konkurencji informacji zastrzeżonych na temat AGCO.

Pytania i odpowiedzi
P: W drugiej połowie roku biorę udział w spotkaniu stowarzyszenia branżowego i spodziewam się, że weźmie w
nim udział kilku przedstawicieli firm konkurencyjnych wobec AGCO. Czy mogę z nimi rozmawiać?
O: Rozmowa z przedstawicielami firm konkurencyjnych wobec AGCO może być dopuszczalna, o ile nie dotyczy
ona operacji handlowych AGCO lub nie zawiera informacji wrażliwych bądź zastrzeżonych. Jeśli konkurent próbuje
rozmawiać o takich kwestiach, jak ceny, nowe produkty czy inne informacje konkurencyjne i wrażliwe, należy
natychmiast przerwać rozmowę i powiadomić osobę na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer.

C. Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji
AGCO od dawna zabrania wykonywania czynności, które mogą być uznane za próbę przekupstwa lub zachowanie
korupcyjne. Przekupstwo definiuje się jako bezpośrednie lub pośrednie oferowanie, przekazywanie, żądanie lub
otrzymywanie nieuprawnionego wynagrodzenia w celu uzyskania wpływu na zachowanie urzędnika państwowego lub
uzyskania przewagi handlowej. Niezależnie od tego, czy współpracujesz z urzędnikiem państwowym, czy pracownikiem
sektora prywatnego, przekupstwo jest surowo zakazane w AGCO.
Jest to praktyka sprzeczna nie tylko z zasadami AGCO, ale i z prawem. Większość państw ma przepisy, które surowo
zakazują przekupywania zagranicznych urzędników, tak jak amerykańska ustawa Foreign Corrupt Practices Act. Naruszenie
tych przepisów stanowi poważne wykroczenie, które może być skutkować wysoką grzywną dla AGCO i karą więzienia dla
osoby, która dopuściła się takiego wykroczenia. Konsekwencje te obowiązują także w krajach, gdzie — jak mogłoby się
wydawać — opłacanie urzędników państwowych i pracowników sektora prywatnego jest normalnym elementem działalności
gospodarczej, W każdym przypadku nawet podejrzenie złamania przepisów o przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji może
poważnie zaszkodzić reputacji spółki AGCO i negatywnie wpłynąć na nasze operacje globalne.
AGCO nawiązuje niekiedy współpracę z podmiotami, które wykonują określone prace w imieniu spółki w charakterze
wykonawców, agentów lub dystrybutorów. Należy pamiętać, że obowiązujące w Spółce zasady przeciwdziałania przekupstwu
i korupcji mają zastosowanie także do takich osób trzecich. Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
potencjalne naruszenie przez takie podmioty przepisów dotyczących przekupstwa i korupcji. Jako pracownicy AGCO wszyscy
odpowiadamy za dochowanie najwyższej staranności przy wyborze i monitorowaniu wykonawców, agentów i partnerów, z
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którymi współpracuje AGCO.
Pytania i odpowiedzi
P: Skąd mam wiedzieć, czy osoba lub firma, z którą współpracuję w innym kraju jest uznawana za urzędnika
państwowego lub publicznego?
O: Termin urzędnik państwowy lub publiczny może oznaczać:
• Pracowników przedsiębiorstwa rządowego lub państwowego;
• Kandydatów na stanowiska polityczne, partie lub urzędników partyjnych;
• Członków rodzin królewskich;
• Pracowników departamentów lub agend rządowych;
• Pracowników kontrolowanych przez państwo spółek joint-venture lub banków państwowych (w niektórych krajach);
• Osoby związane kontraktem z organem państwowym.
P: Moja jednostka biznesowa ściśle współpracuje z agentami i przedstawicielami w innych krajach w celu
sprzedaży produktów i usług AGCO. Jak mam się przekonać, że ci agenci i przedstawiciele nie łamią przepisów o
przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji?
O: AGCO dysponuje obszernym zbiorem zasad, procedur i mechanizmów kontrolnych, które były opracowywane przez
wiele lat. Każdy podmiot mający agentów, przedstawicieli i dystrybutorów musi przestrzegać zasad ACGO. Zasady te
umieszczono na stronie Global Compliance na InsideAGCO.
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W ramach dbałości o to, by środki finansowe spółki nie były wykorzystywane do celów nielegalnych, musimy
prowadzić dokładne rachunki i ewidencję wszystkich płatności realizowanych w imieniu spółki. AGCO surowo zabrania
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wydatkowania dodatkowych środków mających na celu uruchomienie lub przyspieszenie rutynowych legalnych działań
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organów państwowych.
Oprócz niniejszej części Kodeksu AGCO dysponuje jeszcze kilkoma innymi źródłami, w których można znaleźć
odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące stosowanych przez AGCO zasad przeciwdziałania przekupstwu i korupcji.
Jednym z takich źródeł jest podręcznik AGCO Corporation Anti-Corruption Compliance Program, który można znaleźć
na stronie Global Compliance na InsideAGCO.
D. Pranie pieniędzy
AGCO prowadzi interesy jedynie z szanowanymi klientami prowadzącymi legalną działalność i pozyskującymi fundusze
z legalnych źródeł. Staramy się przestrzegać wszystkich przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i
terroryzmowi na całym świecie. Pranie pieniędzy oznacza transakcje, których celem jest ukrycie nielegalnych źródeł
pochodzenia środków finansowych po to, by stworzyć pozory, że pochodzą ze źródeł legalnych. Każdy, kto angażuje się
w pranie pieniędzy, nie tylko szkodzi reputacji spółki, ale także naraża siebie i spółkę na surowe kary wymierzane w
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postępowaniach cywilnych i karnych.
Pytania i odpowiedzi
P: Mój zespół niedawno rozpoczął współpracę z nowym dostawcą zza oceanu. Kiedy złożyliśmy pierwsze
zamówienie, dostawca poprosił o skierowanie płatności na rachunek bankowy osoby trzeciej, z którą AGCO
nie prowadzi interesów. Czy taki sposób płatności jest OK?
O: Prawdopodobnie nie. Fakt, że dostawca prosi o przelanie płatności na rachunek osoby trzeciej, z którą AGCO
nie prowadzi interesów, jest niepokojący i może świadczyć o nielegalnej działalności, takiej jak pranie pieniędzy.
Proszę poinformować dostawcę, że AGCO zapłaci mu bezpośrednio, a jeśli ten odmówi przyjęcia płatności
bezpośredniej, proszę omówić sprawę z osobą na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer.

E. Zgodność z przepisami handlowymi
AGCO prowadzi działalność gospodarczą na całym świecie i musi przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych, które
regulują praktyki handlowe. Przepisy te obejmują między innymi mechanizmy kontroli eksportu i importu oraz wymagania w
zakresie przeciwdziałania bojkotowi i embarga handlowe.
Spółka definiuje eksport jako transfer towarów, produktów, usług lub technologii AGCO do innego kraju. Niezależnie
od naszych funkcji w spółce ponosimy odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów regulujących klasyfikację,
licencjonowanie, końcowe użytkowanie, odbiorców i obowiązki związane z działalnością eksportową AGCO. Naruszenie
przepisów o kontroli eksportu może skutkować utratą możliwości eksportowania produktów przez AGCO jak również karami
wymierzanymi w postępowaniach cywilnych i karnych. Aby pomóc nam w przestrzeganiu obowiązujących mechanizmów
kontroli eksportu, musisz zawsze utrzymywać kompletną i dokładną ewidencję działalności eksportowej AGCO.
AGCO stara się przestrzegać także ustawowych i wykonawczych przepisów importowych, w tym regulujących zgodność z
przepisami celnymi.
Jako firma amerykańska, AGCO ma zakaz uczestniczenia w bojkotach ekonomicznych państw, grup lub osób, w tym bojkotu
Izraela przez Ligę Arabską, oraz akceptowania takich bojkotów. Jeśli otrzymasz prośbę o przyłączenie się do takiego bojkotu,
poinformuj o tym natychmiast swojego przełożonego lub osobę pełniącą funkcję AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer.
Podobnie zgodnie z prawem amerykańskim AGCO nie może prowadzić działalności handlowej z udziałem niektórych
objętych sankcjami krajów, ludzi i produktów. Aby zweryfikować prawidłowość prowadzonych w imieniu AGCO stosunków
handlowych, skonsultuj się ze swoim przełożonym lub osobą na stanowisku AGCO’s Chief Ethics and Compliance Officer.
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IX.

GLOBAL COMPLIANCE

AGCO utrzymuje stronę internetową Global Compliance zawierającą
dodatkowe informacje na temat niniejszego Kodeksu, inne zasady i
wytyczne oraz inne kwestie związane z etyką i zgodnością z prawem,
które mogą być umieszczone na InsideAGCO. Jeśli nie masz dostępu do
tej strony internetowej, zwróć się do swojego kierownika, działu kadr lub
działu prawnego o dodatkowe informacje.

Najważniejsze kwestie
Chief Ethics and Compliance Officer, dane kontaktowe:
• Adres e-mail:

roger.batkin@agcocorp.com

• Adres pocztowy: Roger Batkin
		
		

Vice President, General Counsel,
Corporate Secretary

		

AGCO Corporation

		

4205 River Green Parkway

		

Duluth, GA 30096

Aby zgłosić zastrzeżenie:
https://agcocorp.alertline.com
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