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Di Caterpillar, Pedoman Perilaku internal kita adalah dasar dari pekerjaan yang kita lakukan.
Pedoman ini mendefinisikan Nilai kita dalam Bertindak - apa yang kita perjuangkan dan
bagaimana kita berperilaku dengan pelanggan, pemasok, dan satu sama lain. Meskipun kita
menjalankan bisnis dalam kerangka undang-undang dan peraturan yang berlaku, kita juga
menyadari bahwa kita harus menetapkan ekspektasi yang jelas, di luar hukum, untuk diri
kita sendiri dan mitra bisnis kita.
Sebagai pemasok Caterpillar, Anda adalah perpanjangan dari rantai nilai kami yang
diperluas dan komitmen kami terhadap kualitas. Kami meminta Anda untuk menunjukkan
nilai-nilai yang kuat dan berkomitmen pada prinsip-prinsip yang diuraikan dalam dokumen
ini. Sederhananya, kami mengharapkan mitra kami untuk selalu mematuhi hukum dan
praktik bisnis yang baik yang dianut Caterpillar, dan untuk melakukan aktivitas dengan cara
yang menghormati hak asasi manusia.
Terima kasih atas komitmen Anda pada Caterpillar, dan upaya Anda dalam meluangkan
waktu untuk membaca dan memahami Pedoman Perilaku Pemasok kami.
[Tanda Tangan]
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KONFLIK KEPENTINGAN

Pemasok tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang menciptakan, atau bahkan terkesan
menciptakan, konflik antara kepentingan Pemasok dan kepentingan Caterpillar.
Karyawan Caterpillar tidak boleh menerima hadiah, bantuan, atau hiburan yang tidak
wajar, proporsional, dan wajar terkait bisnis; yang memiliki nilai lebih besar daripada
yang dapat kita balas secara wajar; atau yang mewajibkan atau tampak mewajibkan
bertindak dengan cara apa pun yang bertentangan dengan hukum, kepentingan bisnis
Caterpillar, atau praktik bisnis etis Caterpillar.

PERSAINGAN YANG ADIL

Kami mengharapkan para pemasok mematuhi undang-undang antipakat dan persaingan
di tempat mereka melakukan bisnis. Dalam kaitannya dengan pemasok, Caterpillar
menghindari pengaturan yang membatasi kemampuan kami untuk bersaing dengan
pihak lain.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kami berharap pemasok mematuhi undang-undang perdagangan internasional yang
berlaku, termasuk peraturan kontrol impor dan ekspor, dan kepatuhan terhadap undangundang sanksi dan anti-boikot. Pemasok bertanggung jawab memastikan bahwa mereka
mematuhi undang-undang dan peraturan perdagangan ini di negara mana pun tempat
bisnis mereka dijalankan.

PEMBAYARAN TIDAK PATUT

Pemasok tidak boleh mencoba memengaruhi pihak lain, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan membayar suap atau komisi tidak resmi atau melalui tindakan yang
tidak etis atau yang akan menodai reputasi Caterpillar yang menjunjung tinggi kejujuran
dan integritas. Bahkan gelagat perilaku tersebut harus dihindari.
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