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ADFÆRDSKODEKS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER 

 

 

Denne adfærdskodeks gælder for alle bestyrelsesmedlemmer i Indorama Ventures PCL og dets 

datterselskaber og associerede selskaber ("Selskabet"). 

 

Bestyrelsesmedlemmer er personer, der af aktionærer er blevet udpeget til at administrere og føre 

kontrol med virksomhedens forretningsaktiviteter på vegne af aktionærer. Derfor skal de overholde 

og handle i henhold til følgende adfærdskodeks. 

 

Generelt 

 

1. Bestyrelsesmedlemmerne skal handle ærligt og med integritet for at sikre Selskabets 

interesser og overholde love, Selskabets mål og aktieselskabsvedtægterne og beslutningerne 

fra enhver generalforsamling. 

 

2. Bestyrelsesmedlemmerne skal føre tilsyn med Selskabets forretningsmæssige aktiviteter, så 

de stemmer overens med Selskabets politikker samt føre kontrol med og rådgive om 

Selskabets forretningsaktiviteter, så de varetages bedst muligt i forhold til Selskabet, 

aktionærernes, medarbejdernes og interessenternes interesse. 

 

3. Bestyrelsesmedlemmerne skal efter bedste evne føre tilsyn med administrationen af Selskabet 

for at sikre, at dets forretningsaktiviteter udføres i Selskabets, aktionærernes, medarbejdernes 

og andre interessenters interesse. 

 

4. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i alle bestyrelsesmøder og 

generalforsamlinger. De skal gøre brug af deres uafhængige dømmekraft, når der træffes 

beslutninger. 

 

5. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke acceptere noget fra eller give noget til tredjemand, som kan 

påvirke deres beslutninger ud over standarden for almindelig forretningsførelse. 

 

I den henseende må bestyrelsesmedlemmerne ikke modtage eller tilbyde direkte eller 

indirekte fordele i form af kontanter eller personlig hjælp eller assistance fra eller til offentlig 

tjenestemand, organisation eller firma, som driver forretning med/eller har anden forbindelse 

med Selskabet. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal være bekendt med og overholde adfærdskodeks i alle 

forretningsmæssige sammenhænge. De skal også være bekendt med og overholde de love 

og tilhørende forordninger, som vedrører bestikkelse og korruption, der er vedtaget i lande, 

hvor der drives forretning direkte eller indirekte. 
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Interessekonflikter 

 

1. Bestyrelsesmedlemmerne skal undgå at bringe sig selv i situationer, hvor egne interesser kan 

konflikte med Selskabets interesser enten direkte eller indirekte. Derudover skal de i kraft af 

deres embede eller stilling hverken direkte eller indirekte være opsøgende i egen interesse. 

 

2. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke, uanset om det er til egen eller andres fordel, drive nogen 

form for forretning af samme slags som eller i konkurrence med det selskab, hvor de er 

bestyrelsesmedlemmer, medmindre de har anmeldt det på en generalforsamling forud for 

beslutningen om at udpege dem som bestyrelsesmedlem. 

 

3. Bestyrelsesmedlemmerne kan hverken være partner i et almindeligt partnerskab eller partner 

med ubegrænset erstatningsansvar i et kommanditselskab, eller være bestyrelsesmedlem i en 

privat eller offentlig virksomhed, der driver virksomhed af samme slags eller i konkurrence 

med Selskabet, medmindre de har anmeldt det på en generalforsamling forud for beslutningen 

om at udpege dem som bestyrelsesmedlem. 

 

4.  Bestyrelsen skal indberette enhver transaktion, som enten direkte eller indirekte bringer dem i 

interessekonflikt med Selskabet. 

 

5.  Bestyrelsen kan ikke, uanset om det er til egen eller andres fordel, købe Selskabets eller 

associerede virksomheder ejendom, sælge ejendom til Selskabet eller dets associerede 

virksomheder eller have samhandel med Selskabet og dets associerede virksomheder, 

medmindre de har anmeldt det på en generalforsamling forud for beslutningen om at udpege 

dem som bestyrelsesmedlem. 

 

 

Oplysning om beholdning af Selskabets værdipapirer 

 

1.  Bestyrelsen skal klart og fuldt videregive oplysninger og udarbejde en rapport som anført i 

regler og bestemmelser i henhold til Securities and Exchange Act B.E. 2535 og ændringer 

(kaldet "SEK Act 2535") til Office of Securities and Exchange Commission vedrørende deres 

beholdning, erhvervelse eller afhændelse af aktier eller andre af Selskabets værdipapirer (hvis 

nogen). 

 

Angående bestyrelsesmedlemmers beholdning, erhvervelse og afhændelse af aktier eller 

andre af Selskabets værdipapirer (hvis nogen) – skal afsnit 258 af Sec. Act 2535 overholdes. 

Det samme gælder for aktier eller andre af Selskabets værdipapirer (hvis nogen) der 

indehaves, erhverves eller afhændes af deres ægtefæller og mindreårige børn, eller andre 

personer. 

 

2.  Bestyrelsen skal sikre, at Selskabet overholder loven under Sec. Act 2535 med forordninger, 

bekendtgørelser, afgørelser eller krav fra The Stock Exchange of Thailand, især med hensyn til 

forordningerne om offentliggørelse af oplysninger om transaktioner med nærtstående parter og 

om erhvervelse eller afhændelse af vigtige aktiver i Selskabet; og med de 
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regnskabsstandarder, der er etableret af Institute of Certified Accountants and Auditors of 

Thailand.  

 

Insiderhandel 

 

 

1. Bestyrelsesmedlemmerne skal holde alle interne oplysninger, som ikke er blevet offentliggjort, 

fortroligt og kun bruge disse i forbindelse med Selskabets forretningsaktiviteter. 

 

2. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke videregive fortrolige og/eller interne oplysninger, der ikke 

er blevet offentliggjort og vil heller ikke – hverken direkte eller indirekte søge fordel for sig selv 

eller andre ved afgivelse af oplysninger, uanset om de modtager vederlag for sådan en 

handling. 

 

3. Bestyrelsen vil iagttage og overholde Selskabets retningslinjer om insiderhandel og enhver 

bekendtgørelse fra Corporate Secretary i den henseende. 

 

 

*** 


