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�ಷಯ/�ೕ���ೆ:

ಪ�ಕಟ�ೆ: ಇ�� �ೕ�ರುವ �ಾ�� Kennametal Inc. ಮತು�/ಅಥ�ಾ Kennametal Inc. ಅಂಗ ಸಂ�ೆ�ಯ ಆ���ಾ�ರುತ��ೆ, ಮತು� ಇದು
ಒ�ೆತನದ ಅಥ�ಾ ವ�ವ�ಾರ ರಹಸ� �ಾ�� ಮತು� �ೌ��ಕ ಆ�� ಹಕು�ಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು. ಇದನು� ಒಂದು ���ಷ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��
Kennametal �ಾ����ಳ�ೆ ಆಂತ�ಕ�ಾ� ಬಳಸ �ೇ�ೆಂಬ ��ಾ�ಸ�ಂದ �ಮ�ೆ ಸ��ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೇವಲ ಆ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ಾತ�
ಬಳಸಬಹುದು. ಈ �ಾಯ���ಾನದ ಮರುಉ�ಾ�ದ�ೆ, �ತರ�ೆ ಮತು� ಬಳ�ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ, �ಾ�ೆ�ೕ ಅದರ
�ಷಯವನು� �ಾವ��ೇ ಅನ�ಕೃತ ವ���ಗ��ೆ ಸಂವ�ಸುವ�ದನು� ��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� ಹಕು�ಗಳನು� �ಾ���ಸ�ಾ��ೆ.

ಈ ಪ�ಟವ� �ಾಯ���ಾನದ ಎಲ�
ಪ�ಷ�ರ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಸೂಚ
�ೆಗಳ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.

REV
00
01

ಮೂಲಕ
DWG
PJW

ಪ�ಟಗಳ�
1-10
1-11

ಅನುಕೂಲ�ಾ��, ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಸ�ರೂಪವನು� �ೇ��ೆಗಳ ಅ�ಯ�� ಸಂ�ಪ��ಾ�
��ಸ�ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� ಪ�ಸು�ತ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�, �ೇಪ��ೆಗಳ�, ಅಥ�ಾ
�ೆ�ೆದು�ಾಕು��ೆಯನು�
ಸಂಪ�ಣ��ಾ�
ಅಥ��ಾ��ೊಂ�ರುವ��ಾ�
ಖ�ತಪ�ಸಲು ಲಗ���ದ �ಾಯ���ಾನವನು� ದಯ�ಟು� ಪ��ೕ��. ಸ�ಷ��ಾ�
ನಮೂ�ಸದ �ೊರತು, ಈ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯನು� ��ೕಕೃ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಅಳವ�ಸ�ೇಕು.
�ಪ��ಗಳ�

ಮೂಲ �ಡುಗ�ೆ.
ಪ�ಷ�ರ�ೆ

REV

�ೊರ��ದವರು

ದೃ�ೕಕ��ದವರು

ದೃ�ೕಕರಣದ ��ಾಂಕ

00

�ೊ�ೆ�ನ ಟನ�ರ

�ೇ�ಡ W. ��ೕನ�ೕಲ್

08/01/2007

01

�ಾಲ J. �ಾಡ್

�ೆ�ನ G. �ೊ�ೆ

11/01/2013

ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
ನಮೂ�ೆ: KMT0002F01 R02 (12/2008)
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I.

ಉ�ೆ�ೕಶ
�ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾಗೂ ಲಂಚ ��ೋ� �ಾಯ���ಾನವ� (“�ಾಯ���ಾನ”), Kennametal Inc. ನ ಎಲ�

��ೇ�ಶಕರು, ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ೌಕರರು, ಅದರ ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂಗಸಂ�ೆ� ಕಂಪ�ಗಳ� (“ಕಂಪ�” ಅಥ�ಾ
“Kennametal”) ಮತು� ಅದರ ಏ�ೆಂಟರು, �ಾ�ಾಟ ಪ����ಗಳ�, ಸಲ�ೆ�ಾರರು, �ತರಕರು, ಗು���ೆ�ಾರರು ಮತು� �ಾಗ�ಕ
ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ Kennametal ನ�� ಪ����ಸುವ, �ಾವ��ೇ ��ಾ��ಗ�ಲ��ೆ (“ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ�”) ಎಲ� ಇತರ ಮೂರ�ೇ
ವ���ಗ��ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನಗಳ� ಮತು� ��ೕ�ೆಗಳನು� �ೆ�ೆ�ೊ�ಸುತ��ೆ.
II.

�ೕ��ೆ
A.

ಅನುಸರ�ೆಯ ಬದ��ೆ ಮತು� �ೌಕರರ ಜ�ಾ�ಾ��.

ಇದು ಕಂಪ�ಯು �ಾಯ��ವ��ಸುವ �ಾಷ�ದ ಎಲ� �ಾನೂನುಗಳ�, �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಕಟು��ಾಡುಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರುವ�ದು
ಕಂಪ�ಯ ಪ��ಾಠ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾನೂನು �ಾನದಂಡ, �ಬ�ಂಧಗಳ� ಮತು� ತಮ�ೆ ಅನ��ಸುವ �ಾಗೂ �ಾ�ೇ ಆ ಪ��ಾರ�ಾ�
�ವ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಕತ�ವ�ವನು� �ವ��ಸಲು ಎ�ಾ� ��ೇ�ಶಕರು, ಅ��ಾ�ಗಳ�, �ೌಕರರು ಮತು� ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ
�ೈಯ��ಕ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. ವ�ವ�ಾರ ಪ�ೆಯಲು ಅಥ�ಾ ಅದನು� ಉ���ೊಳ�ಲು, ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ�ಯದ ವ�ವ�ಾರದ ಅನುಕೂಲ
ಪ�ೆಯಲು Kennametal ಆಗ�, ಅದರ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ��ೇ�ಶಕರು ಮತು� �ೌಕರರು ಅಥ�ಾ ಅದರ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ� ಲಂಚ,
ಅನು�ತ �ಾವ�ಗಳ�, ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ೆ�ೕರ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವಂ�ಲ�.
ಪ�� Kennametal ��ೇ�ಶಕ, ಅ��ಾ� ಮತು� �ೌಕರರು ಮತು� ಎಲ� ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ� ಈ ��ಾನವನು� ಓದ�ೇಕು
�ಾಗೂ ಅದನು� �ಾ�ಸ�ೇಕು ಮತು� �ಾವ��ೇ ಪ��ಾ�ಹ� ವ�ವ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಮುಂದುವ�ಯುವ ಮುನ� ಪ��ಾ���ದ ಕ�ಮ�ೆ�
ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ ಕಳವಳಗಳನು� ಬ�ೆಹ�ಸಲು ಸ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಾನ� ಸಲ�ೆ�ಾರರ ಕ�ೇ�ಯನು�
ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.
B.

FCPA �ೕ�ೆ �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ�/�ೇಂ��ಕರಣ.

�ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ� �ಾವ��ೇ ರೂಪದ�� ಲಂಚ ಪ�ೆಯುವ�ದನು� �ಾನೂನು�ಾ�ರ �ಾಡುತ��ೆ.
�ೆಲವ� �ೇಶಗಳ �ಾನೂನುಗಳ� ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳ ಲಂಚಗು�ತನದ �ೕ�ೆ ಗಮನವನು� �ೇಂ��ೕಕ�ಸುತ��ೆ (�ೆಲ��� “��ೇ�
ಅ��ಾ�ಗಳ�” ಅಥ�ಾ “�ಾವ�ಜ�ಕ ಅ��ಾ�ಗಳ�” ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ), ಇ�ೇ ಸಂದಭ�ದ�� ಇತರ �ಾನೂನುಗಳ� ಸ�ಾ��
ಅ��ಾ�ಗಳ ಲಂಚಗು�ತನ ಮತು� �ಾ�ಜ� ಲಂಚಗು�ತನ ಎರಡನೂ� ��ೇ�ಸುತ��ೆ (ಅಂದ�ೆ, ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ�ಗಳ��ನ “�ಾಸ�
ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
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ಅ��ಾ�ಗಳ” ಲಂಚಗು�ತನ). ಕಂ�ೆ�ಗಳ� ತಮ� ��ೇ� ಮತು� �ೇ�ೕ ವ�ವ�ಾರಗಳನು� �ಖರ�ಾ� ಮತು� ಸೂಕ��ಾ� ಪ���ಂ�ಸುವ
ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, �ಾಖ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆಗಳನು� �ವರ�ಾ� ಇಟು��ೊಳ�ಲು �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ� ಸಹ ��ಸುತ��ೆ.
ಅ���ಾ (“U.S.”) ಮೂಲದ ಕಂಪ�ಯು ಇಂ�ೆ�ಂಡ (“UK”) ನ�� ವ�ವ�ಾರ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ , ಕಂ�ೆ�ಯ ಉದ�ಮ
�ೕ�ಸಂ��ೆಯ �ೋಡ ಮತು� 1977 ರ ಅ�ೕ��ಾದ ��ೇ� ಲಂಚಗು� ಪ��ಾಠಗಳ �ಾ��ೆ (“FCPA”), 2010 (“ಯು�ೆ �ೆ�ಬ�
ಆಕ್”) ನ ಯು�ೆ �ೆ�ಬ� ಆಕ್ �ಯಮದ�� ನಡವ��ೆಯ �ಯಮಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ �ೕ� ಬದ��ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ ಮತು�
ಸಂಬಂ�ತ �ಾಸನ, �ೊ�ೆ�ೆ ಸ��ೕಯ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ�, ಹಣ ಚ�ಾವ�ೆ ಮತು� ಕಂಪ� �ಾಯ� �ವ��ಸುವ ಎಲ� �ೇಶಗಳ ಇತರ
�ಾನೂನುಗಳ� (ಒ�ಾ��ೆ�ಾ�, “�ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಯಮಗಳ�”) ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಈ �ಾಯ���ಾನವ� �ಾ�ಥ�ಕ�ಾ�
FCPA ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ೆಳಕು �ೆಲು�ತ��ೆ ಮತು� Kennametal �ಾಯ� �ವ��ಸುವ ಇತರ �ೇಶಗಳ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ�
�ಾನೂನುಗಳ �ೇವಲ �ಾ�ಾನ� ಆಕರಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದರ�� �ೌಕರರು, ಅ��ಾ�ಗಳ�, ��ೇ�ಶಕರು ಮತು� ಮೂರ�ೇ
ವ���ಗಳ� ಇರು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� ವ���ಗಳ� ಅವರು �ೕ�ಸುವ ಮತು� �ೆಲಸ �ಾಡುವ ಪ��ೆ�ೕಕ �ೇಶಗಳ��
ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ�� �ೕಡ�ಾ�ರುವ ��ೇಧ�ೆ� ಒಳಪಡು�ಾ��ೆ, ಅಂತಹ �ಾನೂನುಗಳ� FCPA ಮತು� UK �ೆ�ಬ� ಆಕ್
ನಂ�ೆ� ಎ�ಾ� �ೌಕರ��ೆ �ಾವ���ಕ�ಾ� ಅನ�ಯ�ಾಗ�ೇ ಇರಬಹುದು.
ಲಂಚಗು�ತನದ ಅ�ಾಯ ಮತು� ಭ��ಾ��ಾರ �ೆ�ಾ��ರುವ �ೇಶಗಳ�� ಅನುಸರ�ಯ �ಾ�ಮುಖ��ೆ�ಂ��ೆ �ಾಗ�ಕ
ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳನು� ಎ�� �ೋ�ಸ�ಾ��ೆ. (i) ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾಸ� ವಲಯದ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೆ�ಾ�� �ಾ�ಜ� ಮತು�
ಆ��ಕ ಚಟುವ��ೆಗಳ�� �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ, (ii) ಭ��ಾ��ಾರ ಮತು� ಸಂಬಂ��ದ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾ�ರುವ ಮತು� (iii)
�ಾನೂನು ಗುಣಮಟ� ಮತು� �ಾ��ೊ�ಸು��ೆಯ �ೕ�ಗಳ� ಅ�ವೃ���ಾಗು��ರುವ, ಆದ�ೆ ಆ�ಾ�ೆ� ಅಸ�ಷ� ಮತು� ಅಸಮಂಜಸ�ಾ�
ಅನ��ಸ�ಾದ �ೇಶಗಳ ಪ��ಯು ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಸ���ೇಶಗಳ��, �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ
ಅನುಸರ�ೆಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ೇಷ ಕ����ರುವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ.
III.

ಪ��ಾರದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧಗಳ� ಮತು� ವ�ವ�ಾರದ ಉಪ�ಾರಗಳ�
A.

ವ�ವ�ಾರ ��ಾ�ರಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ �ೕರುವ ಪ�ಯತ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾ�ಾನ� ಪ��ಬಂಧ�ಾ�ೆ.
1. �ಾವ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ “�ೌಲ��ರುವ �ಾವ��ಾದರೂ”: �ಾಯ���ಾನದ�� ಒದ��ರುವ�ದನು� �ೊರತುಪ��,

�ಾವ��ೇ �ೊಡು�ೆಗಳ�, �ಾವ�ಗಳ�, �ಾವ�ಸುವ ಭರವ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಹಣ �ಾವ�ಸಲು ಅ��ಾರ, �ಾವ��ೇ
ಉಡು�ೊ�ೆಗಳನು� �ಾಡುವ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆ�ಾಳ�ವ ಏನ�ಾ�ದರೂ ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ ಪರ�ಾ� �ೌಕರ��ೆ,
ಏ�ೆಂಟ��ೆ, ಪ����ಗ��ೆ, ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸಂ�ೆ�ಯ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ, �ಾಸ� ಕಂಪ�, ಸ�ಾ�� ಒ�ೆತನದ (ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ಒ�ೆತನ)
ಕಂಪ�, �ಾಜ�ೕಯ ಪಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಘಟಕದ, ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ ವ���. �ಾ��ಾರದ �ೕ�ಾ�ನದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ �ೕರಲು
ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
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�ಷಯ/�ೕ���ೆ:

�ಾಸ� ಮತು� ಸ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಪ����ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೌಲ�ಯುತ�ಾ�ಾದದ�ನು� ಒದ�ಸುವ�ದನು� ಈ �ಾಯ���ಾನವ�
�ಾ�ಪಕ�ಾ� ��ೇ��ರುವ ಸಂದಭ�ದ�� FCPA ಮತು� ಹಲ�ಾರು ಇತರ �ಾಷ�ಗಳ �ಾನೂನುಗಳ� ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ
�ೌಲ�ಯುತ�ಾದದ�ನು� ಒದ�ಸುವ ಪ�ಯತ�ವನು� ಅಥ�ಾ �ೆಚು� �ಕಟ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡುತ��ೆ.
�ಾಸ� ಕಂಪ�ಗಳ� ಮತು� ಸ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೊ�ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ ಈ ವತ��ೆಗಳನು� ��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ:
(i)

ಅಂತಹ ವ���ಯ ಅಥ�ಾ ಪಕಷ್ಅ��ಾರಯುಕ� �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ ಅಂತಹ ವ���ಯ �ಾವ��ೇ ವತ��ೆ ಅಥ�ಾ
��ಾ�ರದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ �ೕರುವ�ದು;

(ii) ಅಂತಹ ವ���ಯ ಅಥ�ಾ ಜನರ �ಾನೂನುಬದ� ಕತ�ವ�ವನು� ಉಲ�ಂ�ಸುವಂತಹ ಕ�ಮವನು� �ಾಡುವಂ�ೆ ಅಂತಹ
ವ��� ಅಥ�ಾ ಜನರನು� �ೆ�ೕ�ೇ�ಸುವ�ದು; ಅಥ�ಾ
(iii) ��ೇ� ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ��ಂ��ೆ ಅಂತಹ ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾವ��ೇ ಕ�ಮ ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಾ�ನ�ೆ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕರ�ೆ �ೕಡುವಂ�ೆ ��ಾರಸನು� ಬಳಸುವ�ದು.
“ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�” ಅ��ಾ� ಅಥ�ಾ ��ೇ� ಸರ�ಾರದ ಉ�ೊ�ೕ� (U.S. ನ �ೊರ�ನ ಸರ�ಾರ) ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇ�ಾ�ೆ
ಅಥ�ಾ ಅದರ ಏ�ೆ��, ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಜ�ಕ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಯ, ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ವ���ಯು ಅ�ಕೃತ �ಾಮಥ��ದ��
�ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅವರ ಪರ�ಾ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾಜ� �ಾ�ಮ�ದ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ ಉದ�ಮಗಳ
�ೌಕರನ �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ� “ಸ�ಾ�ರದ ಅ��ಾ�” ಆ�ರಬಹುದು.
2. ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ ಅಗತ��ರುವ �ಾನದ ಮಟ�: �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ �ಾಸ��ಕ �ಾನ
ಉಲ�ಂಘ�ೆಯು ಅಗತ��ರುವ��ಲ�. ವ����ೆ ���ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು �ಾ�ರ ಕೃತ� ಸಂಭ�ಸುವ �ಾಧ��ೆಗಳ �ಾರಣ ���ದ��ೆ,
�ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ� ಒಂದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ ಉಲ�ಂಘ�ೆಗ�ಾಗಬಹುದು. �ಾನದ ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ �ಲ�ಕಷ,
ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ�ಾದ ಅಂಧತ� ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ �ಾನದ ಕು�ತು ಅಸ�ೆ�ಯು ಕಂಪ� ಮತು� ವ���ಯನು� �ಾನೂನು�ಾ�ರ ವ��ಾ�ನ
ಕು�ತು �ಾನವನು� �ೊಂ�ರುವಂ�ೆ ನಂಬುವ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
B.

ಸುಲಭ�ೊ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳ�.

“�ಾವ� ಸುಲಭ�ೊ�ಸು��ೆ” (“��ೕಸ �ಾವ�” ಎಂದೂ ಸಹ ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ) ಎಂಬುದು ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಮತು�
ಗು�ಾಸ���ಾ� ಇರುವ �ಕ� �ಾವ��ಾ�ದು�, �ಾ�ಥ�ಕ�ಾ� ಇದನು� �ೕಘ��ಾ� �ೆಲಸ ಮು�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ನಚ�ಯ
�ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆಯನ ತಲುಪಲು, ಸ�ಾ�ರದ ��ೇಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪಡದ �ಾಯ��ಾ��ೆ. �ೆಲವ� ಭ��ಾ��ಾರ �ಗ�ಹ �ಾನೂ�ನ�ಯ�� �ಾವ�
ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
ನಮೂ�ೆ: KMT0002F01 R02 (12/2008)

ಪ��ಾ�ತ �ಾಯ���ಾನ
�ಾಯ���ಾನದ ಸಂ.:
ಪ�ಷ�ರ�ೆ:
�ಷಯ/�ೕ���ೆ:
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KENNAMETAL INC. �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ�
ಮತು� ಲಂಚ ��ೋ� �ಾಯ���ಾನ

ಸುಲಭ�ೊ�ಸು��ೆಯು �ಾನೂನು�ಾ�ರ�ಾ��ೆ, ಮತು� �ೕ�ಾ� ಈ �ಾಕು��ಂಟನ�� ಪ���ಾಡ�ಾದ �ೕ�ತ ಪ����ಗಳನು�
�ೊರತುಪ�� Kennametal ಎ�ಾ� �ಾವ� ಸುಲಭ �ೊ�ಸು��ೆಯನು� ��ೇ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಸುಲಭ�ೊ�ಸು��ೆಯ ಸಂದಭ�ದ��ನ
�ೆಲವ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� �ಾಯ�ವನು� �ಾಗೃತ�ೊ�ಸುವ ದೃ���ಂದ �ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ, ಇನೂ� ��ೇ��ರುವ�ದು ಇವ�ಗಳನು�
ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ: (i) ಪರ�ಾ��ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಣದ �ೕ�ಾಗಳ�; (ii) �ದು�ತ ಅಥ�ಾ ದೂರ�ಾ� �ೇ�ೆಯ
ಸಂಪಕ�ಪ�ಸು��ೆ; ಮತು� (iii) ಆರಕಷ್ ರಕಷ್�ೆಯನ ಪ�ೆಯು��ೆ.
ಉ�ೊ�ೕ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಕಂಪ� ಪ���� ಅಥ�ಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ���ೆ ಆ�ೋಗ�, ಸುರಕಷ್ ಅಥ�ಾ ಭದ��ೆ�ೆ ತಕಷ್
�ೆದ��ೆ ಕಂಡುಬಂದ��, �ೈಯ��ಕ ತುತು�ಪ����ಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾತ� ಸುಲಭ�ೊ�ಸು��ೆಯ �ಾವ�ಗಳ ಪ��ಬಂಧ�ೆ� ��ಾ��
ಇ�ೆ. ಇಂತಹ ಸ���ೇಶದ��, �ೌಕರರ �ೕ���ಾರಕ��ೆ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ� ಪ����ಗಳ �ೕ���ಾರಕ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಸಲ�ೆಯ
ಕ�ೇ��ೆ �ಾವ� ಮತು� �ಾವ� �ಾಡ�ೇ�ರುವ �ಾರಣವನು� �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ�ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು. FCPA �ೆಕ�ಪತ�
�ಬಂಧ�ೆಗಳ

ಅ�ಯ��,

ಕಂಪ�ಯ

ಪ�ಸ�ಕಗಳ��

ಮತು�

�ಾಖ�ೆಗಳ��

�ಾನೂ��ೊಂ��ೆ

ಅನುಸರ�ೆಯನು�

�ಾ��ಪ���ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� ಸುಲಭ�ೊ�ಸು��ೆಯನು� ಸ��ಾ� �ಾಡ�ೇಕು.
C.

ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ� ಮತು� ಅ�� ಸ�ಾ�ರ.

ಸ�ಾ�� ಮತು� �ಾಸ� ಕಂಪ�ಗಳ �ೌಕರ��ೆ �ೋ�ೆಲ �ಾವ�, �ಾ��ೆ, ಊಟ ಮತು� ಮನರಂಜ�ೆ �ೆಚ�ಗಳ (“ಅ��
ಸ�ಾ�ರ”) ಗಳಂತಹ ಉಡು�ೊ�ೆ ಮತು� ಅ�� ಸ�ಾ�ರವನು� ಒದ�ಸುವ�ದನು� Kennametal ��ೕ�ಾ��ಸುವ��ಲ�. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆಲವ�
ಪ���ಯ ಪ����ಗಳ��, �ೆಲವ� ಅ�� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಉಡು�ೊ�ೆಗಳನು� ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ�
ಅ�� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಕ�ಷ� ಉಡು�ೊ�ೆಗಳಂತವ� �ೕ�ರ�ೇಕು:
•

ಕಂಪ�ಯ �ಾ��ಾರ�ೆ� �ೇರ�ಾ� ಸಂಬಂ��ರ�ೇಕು;

•

�ೕ�ದ ಹಣದ�� ಸಮಂಜಸ�ೆ ಮತು� ಉತ�ಮ ನಂ��ೆ�ಂದ �ೕಡ�ಾ�ರುವ�ದು;

•

ಕಂಪ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ, �ಾ�ತ���ೆ ಅಥ�ಾ �ವರ�ೆ �ೕಡುವ�ದ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ��ೇ�
ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ ಏ�ೆ��ಯಂತಹ�ೊಂ��ೆ ಗು���ೆಯನು� ಪ��ೈಸು��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಕಷ್ಮ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��
�ಾತ� �ೕಡ�ಾ�ರುವ�ದು;

•

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೇಶದ ಸ��ೕಯ �ಾನೂ�ನ ಅ�ಯ�� ಅನುಮ�ಸ�ಾ�ರುವ; ಮತು�

ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
ನಮೂ�ೆ: KMT0002F01 R02 (12/2008)

ಪ��ಾ�ತ �ಾಯ���ಾನ
�ಾಯ���ಾನದ ಸಂ.:
ಪ�ಷ�ರ�ೆ:
�ಷಯ/�ೕ���ೆ:
•
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KENNAMETAL INC. �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ�
ಮತು� ಲಂಚ ��ೋ� �ಾಯ���ಾನ

�ರಳ�ಾ� ಮತು� �ಾಗ��ೆ�ಂದ ಆ�ಾ�ೆ� ಅ�� ಸ�ಾ�ರ ಸಂ�ತ ಪ��ಾಮವನು� �ೕ�ಸ�ಾಗುವ ಮತು� �ಾ�ಾನ�
ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ� ಅನು�ತ ವತ��ೆ �ೋಚ�ಸುವಂ�ೆ �ೋರಬಹುದು.

ಅ�� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಉಡು�ೊ�ೆಯು �ೆಳ�ನ �ೆಚು�ವ� �ಾಗ�ಸೂ�ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು:
•

ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೌಕರರ �ೇ� ಸಂದಭ�ದ�� ಅಥ�ಾ ಇಂತಹ ಚಟುವ��ೆಯ �ೇ�ೆಯ��, ಪ��ಾಸ ಕ�ಮವನು�
ಮತು� ಆಮಂತ�ಣಗಳನು� ಬ�ೆದು ತ�ಾ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಅದನು� ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ��ೆ ಕಳ��� ಸ�ಾ�ೋ�� ಅವರು
ಅದನು� ಶಕ��ೊ�� �ಾಗೂ ಅವರ �ೕ���ಾರಕ�ಂದ ಅನು�ೕದ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು ಮತು� ಅವ��ೆ
��ಾಕ�ಸುವ ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡ�ೇಕು;

•

ಉಪ�ಾರಗಳ�, ಊಟ ಮತು� ಸ�ರ��ೆ ವಸು�ಗಳ� ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ೌಲ�ದ��ರ�ೇಕು ಮತು� ಇಲ��ಾದ�ೆ ಈ
�ಾಯ���ಾನದ �ಯಮಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಸಮಂಜಸ�ಾ�ರ�ೇಕು;

•

�ೆಲಸದ �ೇ�ೆಯ�� ಮ�ಾ�ಹ�ದ ಊಟ ಮತು� �ಾ��ಯ ಊಟ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ೌಲ�ದ��ರ�ೇಕು ಮತು� ಊಟ �ಾಗೂ
ಮನರಂಜ�ೆಗ�ೆರಡು ಒ�ೆ�ಯ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ� ಇರುವ�ದು ಅದು ಸಮಂಜಸ�ಾರಕ�ಾ�ರ�ೇಕು, ಇದು ಸ��ೕಯ
�ಾ��ಾರ ಅ�ಾ�ಸಗಳ� �ಾಗೂ Kennametal �ೆಚ�ದ ವರ�/ ಮರು�ಾವ� ಅನುಸರ�ೆ�ಂ��ೆ ಸೂಕ��ಾ� ಅನುಸರ�ೆ
�ಾಖ�ಾ�ರ�ೇಕು; ಮತು�

•

ಪ��ಾರ�ಾ�� ಹಂಚ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಸ�ರ�ಾಥ�ಕ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ� ಹಂಚ�ಾದ ಕಂಪ�ಯ �ೋ�ೊ �ೊಂ�ರುವ
ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತ�ೆ ವಸು�ಗಳ� ಕ�� ���ೕಯ �ೌಲ�ವನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು.

�ಾವ��ೇ ಪ����ಗಳ�ಯ�� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ನಗದು ಉಡು�ೊ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಗಳನು� ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ�.
�ೊ�ೆಯ�ಾ�, ಕಂಪ�ಯ ಆಂತ�ಕ ಸೂಕ� ಒ���ೆಗಳಂತಹ �ೆಚ�ಗ��ೆ ಒಳ�ಾಗುವ ಮುನ� ಭದ�ಪ���ೊಳ��ೇಕು ಮತು�
ಆಂತ�ಕ ವರ� ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸಂಗ��ಸುವ ಪ����ಯನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. ಈ �ಾನೂನುಗಳ�ಯ�� ��ಾ��ಯನು�
�ೊಂದುವ �ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ೌಲ� ಇಲ� ಎಂಬುದು ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ ಅಂಶ�ಾ��ೆ, ಇದರ ಅಥ� ಕ�� ���ೕಯ �ೌಲ�ವ� ಸಹ
�ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ �ಗ�ಹ �ಾನೂನುಗಳನು� ಉಲ�ಂ��ದಂ�ಾಗುತ��ೆ.
IV.

�ೆಕ�ಪತ� �ವ�ಹ�ೆ �ಬಂಧ�ೆಗಳ�
ಎ�ಾ� Kennametal �ಾ�ಂಕ �ಾ�ೆಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ಮತು� �ೇ�ಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ಾ�ವ�ೆಗ�ೆರಡಕೂ� ಯುಕ��ಾದ

�ೕ�ಯ�� ಪ���ಂ�ಸುವಂ�ೆ ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಖರ�ಾ� ಸಮಂಜಸ �ವರಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು. �ಾವ��ೇ ಬ�ರಂಗಪ�ಸದ
ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
ನಮೂ�ೆ: KMT0002F01 R02 (12/2008)

ಪ��ಾ�ತ �ಾಯ���ಾನ
�ಾಯ���ಾನದ ಸಂ.:
ಪ�ಷ�ರ�ೆ:
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KENNAMETAL INC. �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ ��ೋ�
ಮತು� ಲಂಚ ��ೋ� �ಾಯ���ಾನ

�ಷಯ/�ೕ���ೆ:

ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ಸದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯನು� �ಾವ��ೇ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ಾ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಇಡುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ
ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� �ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ �ಗ�ಹ �ಾನೂನನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು:
•

ಅಸಮಪ�ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳನು� �ಾಖ�ಸುವ�ದನು� �ಫಲ�ಾ�ರುವ �ಾಖ�ೆಗಳ� (ಉ�ಾ, ಪ�ಸ�ಕ ವ�ವ�ಾರ); ಮತು�

•

ಅಸಮಪ�ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳ �ೆಲವ� ಅಂಶಗಳನು� ಮ�ೆ�ಾಚಲು �ದು�ಪ� �ಾಡ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳ�.

ಈ �ೕ�ಯ�� ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಭರವ�ೆಗಳನು� �ೕಡುವಂತಹ �ೆಕ�ಪತ� �ವ�ಹ�ೆ �ಯಂತ�ಣಗಳ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ವ��ಸ�ೇ��ೆ:
•

ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ದೃ�ೕಕರಣ�ೊಂ��ೆ ಅಗ�ಾ�ನು�ಾರ�ಾ� ವ�ವ�ಾರವನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ��ರುವ�ದು;

•

�ಖರ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು �ೇ��ೆಗಳನು� ಅನುಮ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳನು� �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ�ತು�ಗ��ೆ
�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ವ��ಸುವ�ದು;

•

ಆಡ�ತ

ಮಂಡ�ಯ

ದೃ�ೕಕರಣ�ೊಂ��ೆ

�ಾತ�

ಅಗ�ಾ�ನು�ಾರ�ಾ�

ಸ�ತು�ಗ��ೆ

ಪ��ೇಶವನು�

ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ; ಮತು�
•
V.

ಸೂಕ��ಾದ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾಯ�ಗಳನು� ನ�ೆಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ವ�ವ�ಾರಗಳ�
�ೆಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ��, ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಪರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ

�ಾಯ��ವ��ಸು��ರು�ಾಗ �ೕ�ಾ�ನ�ಾ�� ಸೂಕ�ವಲ�ದ �ೕ�ಯ�� ��ಾರಸು �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� �ೌಲ�ಯುತ�ಾದ ಏನ�ಾ�ದರೂ
ಒದ�ಸುವ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ ವತ��ೆಗ��ೆ Kennametal ಮತು� ಇದರ ��ೇ�ಶಕರು, ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳನು�
�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ�ಾ�� �ಾಡಬಹುದು.
ಆ �ಾರಣ�ಾ��, ಅಂತಹ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ವ�ವ�ಾರ�ೆ� �ೊಡಗುವ �ದಲು ಮತು� ಸಂಬಂಧದ ಸಂದಭ�ದ��
�ಾಯ�ತತ�ರ�ೆಯನು�

ನ�ೆಸುವ�ದು

ಮುಖ��ಾ��ೆ.

ಮೂರ�ೇ

ವ���ಯು

�ಾವ��ಾದರೂ

ಅಸಮಪ�ಕ�ಾದ

�ೌಲ�ವನು�

ಒದ��ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಕಂಪ� ಪರ�ಾ� ಅಸಮಂಜಸ�ಾದ ವತ��ೆ, ಇಂತವ�ಗಳನು� Kennametal �ಲ��ಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ
ಅಂತಹ ಸತ��ೆಗಳ �ಾಧ��ೆಗಳ ಸೂಚ�ೆಯನು� ಕ�ೆಗ�ಸ�ಾರದು. ಅ�ಾಯ ಕ�ಷ��ೊ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�, �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���
ಸಂಬಂಧವನು� �ೊಂದುವ �ದಲು ಕ�ಣ �ೌಲ��ಾಪನ ಪ��ಾಣಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
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ಎ�ಾ� ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ� ಈ �ೆಳ�ೆ ��ಸ�ಾದ ಪ��ಾಣಗಳನು� ಪ��ೈಸ�ೇಕು ಎಂಬುದು Kennametal ನ
�ಾಯ�ತತ�ರ�ೆ�ೆ ಅಗತ��ರುತ��ೆ ಮತು� ಮೂರ�ೇ ವ���ಯನು� ಆ���ಾಡುವ ಕಂಪ�ಯ ಅ��ಾ�ಯು ಪ�����ಂ��ೆ
ಅನುಸರ�ೆಯನು� �ೋ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾಕಷು� �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು:
(i)

ಪ��ಾ�ತ - ಅವಶ��ರುವ ಅನುಭವ ಮತು� ಪ�ಣ�;

(ii) ��ಾ��ಾಹ��ೆ - �ಾ��ಾರ ಉ�ೆ�ೕಖಗಳನು� ಪ�ೆ��;
(iii) ಆ��ಕ�ಾ� ��ರ�ೆ - ಬದ��ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು ಸಮಪ�ಕ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�;
(iv) �ಾನೂ��ೊಂ��ೆ ಬಧ��ಾ�ರುವ�ದು - ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ� ಎ�ಾ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಅನುಸರ�ೆ
�ೊಂದಲು ಮತು� ಅಸಮಪ�ಕ �ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡ�ರಲು ಸಮ��ಸು�ಾ��ೆ; ಮತು�
(v) ��ೕಕೃ� - ಈ �ಾಯ���ಾನ�ೊಂ��ೆ ಅನುಸರ�ೆ �ೊಂದಲು ಒಪ�ಂದದ ��ೕಕೃ�ಯನು� �ೕ�.
�ೆಲಸ ಪ��ೈ�ದ �ತ��ೊಂ��ೆ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯು ��ರ�ಾ�ರ�ೇಕು �ಾಗೂ ಅದು ಮೂರ�ೇ ವ���
ಪ�ದಶ�ನವನು� ಅಸಮಂಜಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಅಸಮಂಜಸ ��� ಉಂ�ಾ��ೆ ಎಂಬ ಗ���ೆಯನು�
ಸೃ��ಸಬಹುದು. ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆ �ೌಲ�ದ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಗಳನು� �ೕಡುವ �ದಲು �ೕ�ನ �ಾಗ�ಸೂ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�
�ಾಗರೂಕ�ೆ�ಂದ ಪ�ಾಮ��ಸ�ೇಕು ಮತು� ಪ�ಾಮ�ೆ�ಯು �ಾವ��ಾದರೂ ಅನುಕೂಲಕರವಲ�ದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ “�ೆಂಪ� ಧ�ಜಗಳ�”
ಅನು� �ೊರ�ಾ�ದ�ೆ ಅದನು� Kennametal ಕ�ೇ�ಯ �ಾ�ಾನ� ಸಲ�ೆಯ ಗಮನ�ೆ� ತರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೇಕು.
�ೆಚು�ವ��ಾ�, ಈ ಪ���� ಅ�ಯ�� Kennametal ರವರ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ ಅನುಸರ�ೆ ಅಗತ��ೆಗಳನು� ಸೂಕ��ಾದ
ಮತು� ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� ��ಯಪ�ಸ�ೇಕು, ಅಲ��ೇ �ಾಖ�ೆಗಳ �ಾರ�ೆಯ ಅಗತ��ೆಗಳನು� ಕೂಡ ��ಯಪ�ಸ�ೇಕು.
ಮೂರ�ೇ ವ���ಯನು� ಆ���ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಮತು� �ಾ��ಾರ ಸಂಬಂಧವನು� �ವ��ಸುವ�ದ�ಾ�� ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುವ ಕಂಪ�ಯ
ಅ��ಾ�ಯು ಈ ���ಂ��ೆ ಅನುಸರ�ೆಯನು� ಖ�ತಪ�ಸುವ�ದನು� �ಬ�ಂ�ಸುವ ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.
VI.

ವರ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ �ಬ�ಂಧಗಳ�
A. �ೌಕರರು: ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ �ಯಮಗಳ �ಾವ��ೇ ಸಂಭವ�ೕಯ ಅಥ�ಾ �ೈಜ�ಾದ

ಉಲ�ಂಘ�ೆಗಳನು� (�ೈಯ��ಕ �ಾನದ �ೕ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೆ) ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� ತಕಷ್ಣ� Kennametal ಕ�ೇ�ಯ �ಾ�ಾನ� ಸಲ�ೆ�ೆ
ವರ� �ೕಡ�ೇಕು. ಉ�ೊ�ೕ�ಯು ಒ�� ಒಂದು ವರ� �ಾ�ದ�ೇ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ಾ�� ಆತನ ಅಥ�ಾ ಆ�ೆಯ ವಶ�ೆ� ಬಂದ�ೆ

ಈ �ಾಯ���ಾನದ �ದು��ಾ�ನ ಆವೃ��ಯು ಒಂದು �ಯಂ��ತ �ಾಖ�ೆ�ಾ��ೆ.
ಈ �ಾಖ�ೆ�ಂದ ಮು��ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ��ಗಳ� �ೇವಲ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾತ� ಆ�ರುತ��ೆ.
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ಉ�ೊ�ೕ�ಯೂ ಸಹ ಅದನು� ನ�ೕಕ�ಸುವ �ೊ�ೆ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಆ ಉ�ೊ�ೕ�ಯು ಉತ�ಮ �ೕ�ಯ�� ವ��ಸು��ದ��� ಅಂತಹ
ವರ�ಯು ಉ�ೊ�ೕ�ಯ �ರುದ��ಾ� ಪ��ೕ�ಾರದ ಕ�ಮ�ಾ� �ಾವ��ೇ ಪ����ಯ��ಯೂ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�.
B. ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ�: ಎ�ಾ� ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ� �ಾವ��ೇ ಸಂ�ೇ�ಾಸ�ದ ಅಥ�ಾ �ೈಜ ಉಲ�ಂಘ�ೆಗಳನು� (�ೈಯ��ಕ
�ಾನದ �ೕ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೆ) ಅವರ Kennametal �ಾ��ಾರ ಸಂಪಕ�ದವ��ೆ ಅಥ�ಾ Kennametal ಕ�ೇ�ಯ �ಾ�ಾನ�
ಸಲ�ೆ�ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು.
C. Kennametal ಕ�ೇ�ಯ �ಾ�ಾನ� ಸಲ�ೆ: ವರ� �ಾಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ�, Kennametal ನ ಕ�ೇ�ಯ
�ಾ�ಾನ� ಸಲ�ೆಯನು� ಇ�� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು:
�ಾ�ಾನ� ಸಲ�ೆಯ ಕ�ೇ�
1600 Technology Way
Latrobe, PA U.S.A. 15650-0231
�ೕನ: (724) 539-4031; �ಾ�ಕ್: (724) 539-3839
ಇ�ೕಲ: K-corp.ethics@kennametal.com
ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, �ೕವ� ಮುಕ� ಕ�ೆಯ ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡಬಹುದು (1-877-781-7319), ಇದನು� Kennametal �ೕ�
ಸಂ��ೆ & ಅನುಸರ�ೆ ಕ�ೇ��ಂದ �ವ��ಸ�ಾಗು���ೆ ಮತು� ಇದನು� ಅ�ಾಮ�ೇಯ ಮತು� �ೌಪ��ೆ ಆ�ಾರದ�� ಬಳಸಬಹು�ಾ��ೆ.
VII.

ದಂಡಗಳ�
�ಾಗ�ಕ ಭ��ಾ��ಾರ �ಗ�ಹ �ಾನೂನು ಉಲ�ಂಘ�ೆಗ�ಂ�ಾ� ಕಂಪ� ಮತು� ವ���ಗ��ೆ ಗಮ�ಾಹ��ಾ� ದಂಡಗಳನು�

��ಸುವ�� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ� FCPA ಮತು� UK ಯ ಲಂಚ�ಾ��ೆ �ಾ��ೆಯ ಅ�ಯ�� ಬರುವ ಸಂಭವ�ೕಯ
ದಂಡಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�:
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FCPA

UK ಲಂಚ�ಾ��ೆ �ಾ��ೆ

ಕಂಪ�ಗಳ�

ಕಂಪ�ಗಳ�

•

•
•
•
•

ಪ�� ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ US$2 ��ಯನವ�ೆ�ೆ ದಂಡ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ
ಸ�ಾ�� ಒಪ�ಂದಗಳ�� �ಾ�ೊ�ಳ��ರಲು �ಬ�ಂಧ

•
•

ಅ�ಯ�ತ ಹಣ�ಾಸು ದಂಡಗಳ�

�ಾವ�ಜ�ಕ ಒಪ�ಂದಗ�ಂದ �ಬ�ಂಧ

ರ�� ಸವಲತು�ಗಳ ನಷ�

•

�ೆ�ಾ��ಾರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� – ಪ�� ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ $2.5 ��ಯನವ�ೆ�ೆ

ವ���ಗಳ�

ಸ�ತಂತ�� ಅನುಸರ�ೆ �ೕಕಷ್ �ೇಮ�ಾ�

ದಂಡ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

•
•

ಆ�� ವಶಪ���ೊಳ�ಲು �ಾದ��ಾದಗಳ�

ಅ�ಯ�ತ ಹಣ�ಾಸು ದಂಡಗಳ�

10 ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೈಲು�ಾಸ

ವ���ಗಳ�
•
•
•

ಪ�� ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ US$100,000 ��ಯನವ�ೆ�ೆ ದಂಡ

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಪ�� ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ 5 ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೈಲು�ಾಸ

�ೆ�ಾ��ಾರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� – US$10 ��ಯನ ವ�ೆ�ೆ ದಂಡ
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� 10 ವಷ�ಗಳ �ೈಲು�ಾಸ

VIII.

KENNAMETAL ಉ�ೆ�ೕಖಗಳ�
•

�ಾ��ಾರದ �ೈ�ಕ�ೆ ಮತು� �ೕ� ಸಂ��ೆ

•

�ಾಗ�ಕ �ಾಖ�ೆಗಳ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಯ���ಾನ

•

ಪ���ಾರವಲ�ದ ಮತು� ವರ�ಯ �ಾಡುವ ಕಟು��ಾಡು �ಾಯ���ಾನ

•

ಬ�� �ಾಗ�ದ��ಯ ಸಂಘಷ�

•

ಉಡು�ೊ�ೆ ಮತು� �ಾ��ಾ� ಕೃ�ಾಂಶ �ಾಗ�ದ��

•

�ೆಚ� ಪ����ಯ ದೃ�ೕಕರಣ
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