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GEDRAGSREGELS VOOR BEDRIJFSLEIDERS 

Deze gedragsregels zijn van toepassing op alle bedrijfsleiders van Indorama Ventures PCL, haar 

dochterondernemingen en aangesloten bedrijven (het “Bedrijf”). 

 

Bedrijfsleiders zijn personen die benoemd zijn door de aandeelhouders om de zakelijke activiteiten 

van het Bedrijf namens de aandeelhouders te leiden en controleren. Om deze reden moeten zij zich 

houden aan onderstaande gedragsregels. 

 

Algemeen 

 

1.Bedrijfsleiders moeten eerlijk en integer te werk gaan en de belangen van het bedrijf behartigen. 

Ze moeten zich houden aan de wet, de doelstellingen en de statuten van het Bedrijf evenals de 

besluiten van de aandeelhoudersvergaderingen 

 

2. Bedrijfsleiders moeten er op toezien dat de zakelijke activiteiten van het Bedrijf volgens de 

beleidslijnen plaatsvinden, tevens moeten zij toezicht houden op en advies geven over de zakelijke 

activiteiten in het belang van het Bedrijf, de aandeelhouders, de werknemers en belanghebbenden. 

 

3. Bedrijfsleiders moeten, zo goed mogelijk, toezicht houden op het management van het bedrijf om 

er zeker van te zijn dat de bedrijfswerkzaamheden uitgevoerd worden in het belang van het Bedrijf, 

de aandeelhouders, de werknemers en belanghebbenden  

 

4. Bedrijfsleiders worden aangemoedigd elke vergadering van de raad van bestuur en de 

aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen. Zij zouden hun onafhankelijke mening moeten laten 

gelden bij het nemen van een beslissing. 

 

5. Bedrijfsleiders mogen niets aannemen van of geven aan derden wat van invloed kan zijn op de 

beslissing, alleen zaken die algemeen geaccepteerd zijn in een normale manier van zaken doen. 

 

In dit opzicht zullen Bedrijfsleiders, direct of indirect, geen voordeeltjes in de vorm van geld of 

goederen aannemen of aanbieden, noch persoonlijke hulp of assistentie, van of aan 

overheidsfiguren, overheidsinstanties of bedrijven waar wij zaken mee doen of anderzijds verbonden 

zijn met het Bedrijf. 

 

Bedrijfsleiders moeten op de hoogte zijn van en zich houden aan de Gedragsregels overal waar zaken 

gedaan worden. Tevens moeten zij op de hoogte zijn en zich houden aan de wet en regelgeving 

betreffende omkoping en corruptie die gelden in de landen waar direct of indirect zaken mee gedaan 

wordt. 

 

Belangenverstrengeling 

 

1. Bedrijfsleiders moeten zichzelf niet in een dusdanige positie plaatsen waarbij persoonlijke 

belangen en de belangen van het bedrijf, direct of indirect, een conflict zouden kunnen vormen. 

Tevens zullen zij niet, direct of indirect, op grond van hun positie geen persoonlijk belang najagen. 

 

2. Bedrijfsleiders mogen niet, hetzij voor eigen belang, hetzij voor het belang van andere personen, 

een bedrijf leiden van dezelfde aard of wat een concurrent kan worden van het Bedrijf waar ze 

bedrijfsleider zijn. Tenzij de aandeelhouders hiervan voor de benoeming tot bedrijfsleider op de 

hoogte zijn gebracht. 

 



3.Bedrijfsleiders mogen geen partner zijn in een standaard vennootschap of een partner met 

onbeperkte aansprakelijkheid in een commanditaire vennootschap, noch bedrijfsleider van een 

particuliere of openbare onderneming die van dezelfde aard is of wat een concurrent kan worden 

van het Bedrijf, tenzij de aandeelhouders hiervan voor de benoeming tot bedrijfsleider op de hoogte 

zijn gebracht. 

 

4. Bedrijfsleiders moeten melding maken van alle overeenkomsten die, hetzij direct, hetzij indirect, in 

tegenstrijdig belang kunnen zijn met het Bedrijf. 

 

5. Bedrijfsleiders mogen geen bezittingen van het Bedrijf of één van haar dochterondernemingen 

aankopen, bezittingen verkopen aan het Bedrijf of één van haar dochterondernemingen of zaken 

doen met het bedrijf of één van haar dochterondernemingen, of het nu ten goede komt aan hunzelf 

of aan andere personen, tenzij de aandeelhouders hiervan voor de benoeming tot Bedrijfsleider op 

de hoogte zijn gebracht. 

 

Bekendmaken bezit van obligaties van het Bedrijf 

 

1. Bedrijfsleiders zullen het ‘Office of the Securities and Exchange Commission’ (Thaise instantie 

beurstoezicht) duidelijk en volledig informeren als ook een rapport voorbereiden zoals omschreven 

in de wet en regelgeving conform de ‘Securities and Exchange Act B.E. 2535’ (“SEC Act 2535”, Thaise 

wetgeving betreffende beurs en aandelen) en amendementen, inzake het bezit, aankoop of verkoop 

van aandelen of andere effecten (indien aanwezig) van het Bedrijf. 

 

Onder de aandelen of andere effecten (indien in het bezit) van het Bedrijf die in het bezit zijn, 

aangekocht of verkocht worden door deze bedrijfsleiders vallen ook de aandelen of andere effecten 

(indien in bezit) van het Bedrijf die aangekocht of verkocht zijn door hun partner en minderjarige 

kinderen, inclusief andere personen zoals gespecificeerd in Sectie 258 van de ‘SEC Act 2535’. 

 

2. Bedrijfsleiders zullen ervoor zorgen dat het Bedrijf de wet onder de ‘SEC Act 2535’ naleeft met de 

regelgeving, in kennisstellingen, voorschriften of enig ander vereiste van ‘Stock Exchange of 

Thailand’ (Beurs van Thailand). Dit geldt in het bijzonder voor de regelgeving in verband met het 

bekend maken van informatie over verwante transacties van partijen en de aankoop, verkoop van 

belangrijke activa van het Bedrijf; alles volgens de boekhoudkundige normen die bepaald zijn door 

het ‘Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand’ (het Instituut van gecertificeerde 

accountants en registeraccountants van Thailand). 

 

Effectenhandel met voorkennis  

 

1. Bedrjifsleiders moeten alle interne informatie die nog niet bekend gemaakt is, vertrouwelijk 

behandelen en alleen gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. 

 

2. Bedrijfsleiders zullen geen vertrouwelijke en/of interne informatie, wat nog niet officieel bekend 

gemaakt is, openbaar maken en zullen geen, direct of indirect, persoonlijk voordeel voor zichzelf of 

andere personen zoeken door het openbaren van informatie, ongeacht of de bedrijfsleider hier wel 

of geen beloning voor zal ontvangen. 

 

3. Bedrijfsleiders zullen de bedrijfsrichtlijnen op het gebied van handel met voorkennis in acht nemen 

en opvolgen evenals de bekendmakingen van de bedrijfssecretaris op dit gebied.  


