
HANDELEN MET 
INTEGRITEIT 

Arconic biedt vele manieren om U UIT TE SPREKEN, ADVIES 
TE VRAGEN EN ZORGEN TE MELDEN. Als we een vraag of 
opmerking hebben, kunnen we contact opnemen met een van de volgende 
bedrijfsinformatiebronnen:

• Onze supervisor of teamleider

• Een andere supervisor (van elk niveau)

• Onze Human Resources Manager

• Het Legal and Compliance-team

• E-mail:  
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

Onze waarden

WEBSITE 
www.ArconicEthicsandCompliance.com

VERTROUWELIJKHEID:  Arconic behandelt alle meldingen vertrouwelijk en we maken geen informatie openbaar, behalve wanneer dit nodig is om een volledig en eerlijk onderzoek uit te 
voeren of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. 
ARCONIC HANTEERT EEN BELEID DAT VERGELDINGSACTIES VERBIEDT.  Arconic tolereert geen vergelding tegen iemand die te goeder trouw melding maakt van gedrag dat volgens 
hem of haar onwettig, onethisch of in strijd met de Gedragscode of ons bedrijfsbeleid is.  
Raadpleeg voor meer informatie onze Gedragscode op www.arconic.com/code-of-conduct

BIJ ARCONIC ZIJN WE GEZAMENLIJK VERANTWOORDELIJK voor onze 
integriteitscultuur en worden geacht onze stem te laten horen, advies in te winnen en 
gedrag te melden dat in strijd is met onze Waarden of onze integriteitscultuur ondermijnt. 
Wij zijn verplicht om elke situatie te melden waarvan we  te goeder trouw geloven dat deze 
onwettig, onethisch of in strijd is met onze Code, ons bedrijfsbeleid of procedures, of de 
toepasselijke wetgeving, tenzij dit door lokale wetgeving wordt verboden.

HANDELEN MET INTEGRITEIT. 
We leiden met respect, eerlijkheid, transparantie 
en verantwoordelijkheid. 

BESCHERMEN VAN ONZE TOEKOMST. 
We beschermen en verbeteren de gezondheid 
en veiligheid van onze medewerkers, onze 
gemeenschappen en het milieu.

SAMEN STERKER GROEIEN. 
We cultiveren een inclusieve en diverse cultuur 
die zich sterk maakt voor gelijkheid.

VERDIENEN VAN KLANTLOYALITEIT. 
We bouwen partnerships met onze klanten door 
middel van het leveren van de best mogelijke 
producten en diensten in de categoriën waarin 
we actief zijn.  

STREVEN NAAR OPERATIONAL 
EXCELLENCE. 
We streven ernaar continue verbeteringen door te 
voeren, door middel van innovatie, flexibiliteit, het 
ontwikkelen van mensen en goede samenwerking.

WAARDE CREËREN. 
We zijn succesvol door het genereren en laten 
groeien van de waarde voor onze aandeelhouders.

Integriteitslijn van Arconic Punten van zorg kunnen 
anoniem 24 uur per dag, 7 dagen per week worden 
gemeld, indien toegestaan door de lokale wetgeving. 

• Audit and Finance Committee van 
de raad van bestuur: 

Arconic Corporation 
T.a.v.: Chief Legal Officer of Audit 
and Finance Committee 
201 Isabella Street, Suite 400 
Pittsburgh, Pennsylvania 15212 USA

PHONE

Land Nummer van Integriteitslijn (gratis)

Canada 1-800-235-6302

China 400-120-3062

Frankrijk 0805-080339

Duitsland 0800-181-2396

Hongarije 212111440

Nederland 0-800-022-0441

Verenigd Koninkrijk 0-808-189-1053

Verenigde Staten 1-800-461-9330


