આચારસંહિતા અને નૈહતકતા
હિતના સંઘર્ષો પર નીહત

હિતના સં ઘ ર્ષો પર નીહત
Magna શ્રે ષ્ઠ હિતમાં કાર્ય કરવાની Magnaના કમય ચ ારીઓની ફરજ છે . તમારા વ્ર્હિગત હિતોનો
પ્રભાવ પડવો જોઈએ નિી ,ં અથવા પ્રભાવ દે ખાવો જોઈએ નિી ,ં કોઈ પણ વ્ર્ાવસાહર્ક
બાબતમાં તમારા હનણય ર્ પર પણ તે ન ી અસર િોવી જોઈએ નિી .ં આ નીહત Magna
International Inc. તથા તે ન ા તમામ કાર્ય ર ત ગ્રુ પ્ સ, હવભાગો, સં ર્ ુ િ સાિસો તથા વૈ હ િકસ્તરની
અન્ર્ કામગીરીઓ (એકં દર ,ે “Magna”)ને લાગુ પડે છે . આ નીહત, કમય ચ ારીઓ, અહિકારીઓ,
હનર્ામકો, સલાિકારો અને એજન્ટો સહિત Magna વતી કાર્ય કરતી બિી વ્ર્હિઓને પણ લાગુ
પડે છે .
વ્યાખ્યા
આ નીહતમાં:
•

“હિતનો સંઘર્ષષ” (અથવા “સંઘર્ષષ”) શબ્દ હવશાળ અથય િરાવે છે. સામાન્ર્ રીતે, તે એક એવી હસ્થહતને દશાયવે છે
જ્ાં તમે Magnaના વ્ર્ાવસાહર્ક હનણયર્ લઈ શકો છો અથવા તેના પર પ્રભાવ પાડી શકો છો જ્ારે કે તમારા
વ્ર્હિગત હિતો અથવા સંબંહિત પક્ષો સાથે સંકળાર્ેલા હિતો Magnaના હિતોથી અલગ િોઈ શકે છે.

•

“મેનજ
ે ” અને “મેનેહજં ગ” શબ્દોમાં િાર્ર કરવું, હનરીક્ષણ કરવું, હરપોટય કરનારા સુપરવાઇઝર/સબઓહડય નેટ સાથે
સંબંિમાં િોવું અથવા પગારના મૂલર્ાંકન કે અન્ર્ વ્ર્હિના કાર્યપ્રદશયન પર ભૌહતક રીતે પ્રભાવ પાડવાની ક્ષમતા
િોવાનો સમાવેશ થાર્ છે.

•

“સંબંહિત પક્ષ”નો અથય છે તે કોઈ પણ વ્ર્હિ કે જેની સાથે તમે સંકળાર્ેલા છો અથવા જેની સાથે તમે વ્ર્હિગત
સંબંિ િરાવો છો જે તમારા કારોબારી હનણયર્ પર અસર કરી શકે છે અથવા દે ખીતી પ્રભાવ પાડી શકે છે.
ઉદાિરણોમાં કુ ટુંબના સભ્ર્ો, હમત્રો અથવા ભૂતપૂવય સિકમીઓ, સિપાઠીઓ અને નોકરીદાતાઓનો સમાવેશ થાર્
છે.

•

વ્ર્હિ વ્ર્વસાર્માં “નોંિપાત્ર હિત” િરાવે છે જો તે વ્ર્હિ (i) વ્ર્વસાર્માં દસ ટકા (10%)થી વિુ સ્ટોકનું,
હમલકતનું અથવા અન્ર્ હિતોનું પ્રત્ર્ક્ષ કે આડકતરી રીતે હનર્ંત્રણ િરાવે છે, (ii) વ્ર્વસાર્માં આગેવાનના પદ પર
િોર્, અથવા (iii) વ્ર્વસાર્ અને Magna વચ્ચેના સંબંિમાંથી લાભ મેળવશે.

તમારા સંઘર્ષષને જાિેર કરવં
જો તમે હિતનો સંઘર્ષય િરાવો છો અથવા માનો છો કે હિતનો સંઘર્ષય ઉદ્ભવી શકે છે (અથવા અન્ર્ લોકો દ્વારા વાજબી રીતે
જોવામાં આવે છે), તો તમારે શક્ય તેટલા જલદી સંઘર્ષયને જાિેર કરવો આવશ્ર્ક છે અને આગામી પગલાંઓ લેતા પિેલાં મંજૂરી
મેળવવી આવશ્ર્ક છે. સંઘર્ષયને જાિેર કરવા અને મંજૂરી મેળવવાની પ્રહિર્ા કમ્પ્લાયન્સ કન્્ર ોલ પ્રોહસઝર – કોહન્લલક્ટ્સ
ઑફ ઇન્્ર ેસ્્ પ્રોહસઝર (“પ્રોહસજર”)માં સમજાવવામાં આવી છે જે MagNET પર ઉપલબ્િ છે.
સંજોગોના આિારે, Magna શરતો સાથે અથવા શરતો હવના સંઘર્ષય ઊભા કરતા સંજોગોને મંજૂરી આપવાનું પસંદ કરી શકે
છે, જો તે નક્કી કરે કે આવી મંજૂરી Magnaના શ્રેષ્ઠ હિતમાં છે . શરતી મંજૂરી માટે જરૂરી છે કે Magnaના શ્રેષ્ઠ હિતોને
પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સિકમીઓના હનરીક્ષણ અને સતત દે ખરેખ િેઠળ ચોક્કસ ઉહચત પગલાં લેવામાં આવે (જે સમાન
સંઘર્ષયનો સામનો કરતા નથી).
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સંઘર્ષષના સામાન્ય પ્રકારો
હિતનો સંઘર્ષય મોટા ભાગે નીચેની હસ્થહતઓમાં થાર્ છે.
વ્યહિગત કાયષસ્થળને લગતા સંબંિો
જો તમે સંબંહિત પક્ષનું સંચાલન કરતા િોવ અથવા પક્ષ દ્વારા સંચાહલત થતા િોવ તો ટકરાવ થાર્ છે (ઉદાિરણ તરીકે , કોઈ
વ્ર્હિ પોતાના જીવનસાથીનું હનરીક્ષણ કરતી િોર્). સંબંહિત પક્ષ સાથે ડાર્રેક્ટ મેનજ
ે મેન્ટ અથવા હરપોહટિં ગને લગતો સંબંિ
પ્રહતબંહિત છે . જો તમે સંબંિની ઘોર્ષણા કરી છે અને પ્રોહસજર િેઠળ મંજૂરી મેળવી છે તો બને કે તમે સંબંહિત પક્ષને મેનજ
ે
કરી શકો.
સ્વ-વ્યવિાર
જો તમે Magna અને વ્ર્વસાર્ વચ્ચેના વ્ર્ાવસાહર્ક સંબંિને મંજૂરી આપતા િોર્ અથવા તેને ડાર્રેક્ટ કરતા િોર્ કે જેમાં
તમારા નોંિપાત્ર હિતો સંકળાર્ેલ િોર્ તો તમારા હિતોનો સંઘર્ષય થાર્ છે. ઉદાિરણ તરીકે , આહસસ્ટન્ટ જનરલ મેનજ
ે ર જો
કોઈ એવા હવિે તાને વ્ર્વસાર્ આપે કે જેમાં પોતે સિ-માહલકી િરાવતા િોર્ તો સંઘર્ષય થાર્ છે.
જો તમે કોઈ અપેક્ષા અથવા બદલામાં, વ્ર્હિગત લાભમાં ત્રીજા પક્ષકાર સાથે વ્ર્ાવસાહર્ક સંબંિને મંજૂરી અથવા ટે કો
આપતા િોવ તો તમે હિતનો સંઘર્ષય િરાવો છો (દા.ત. હકકબૅક). વિુ માહિતી માટે , કૃ પા કરીને અમારી લાંચ અને અનહચત
પેમેન્્ પરની નીહતનો સંદભય લો.
સંબંહિત પક્ષકારના વ્યવિારો
જો તમે કોઈ એવા િોદ્દા પર િોવ કે જે Magna અને વ્ર્વસાર્ વચ્ચેના કારોબારી સંબંિને મંજૂરી અથવા ટે કો આપે જેમાં
તમારા સંબંહિત પક્ષ નોંિપાત્ર હિત િરાવે છે તો તમે હિતનો સંઘર્ષય િરાવો છો. ઉદાિરણ તરીકે , જનરલ મેનજ
ે ર હિતનો ટકરાવ
િરાવે છે જો તેણી પોતાના હવભાગ અને પોતાના પુત્રની માહલકીની કં પની વચ્ચે કારોબારી સંબંિને મંજૂરી આપે છે.
જો તમે કોઈ અપેક્ષા અથવા બદલામાં, વ્ર્હિગત લાભમાં સંબંહિત પક્ષકાર સાથે વ્ર્ાવસાહર્ક સંબંિને મંજૂરી અથવા ટે કો
આપતા િોવ તો પણ તમે હિતનો સંઘર્ષય િરાવો છો. ઉદાિરણ તરીકે , પચેહસંગ મેનજ
ે ર એક હવિે તાને વ્ર્વસાર્ એ શરતે આપે
છે કે તે તેની બિેનને નોકરી પર રાખે, તો તે સંઘર્ષય િરાવે છે.
બિારની હસ્થહતઓ
અમારા VP, નૈહતક અને મુખ્ ર્ અનુપાલન અહિકારી દ્વારા અહિકૃ ત ખૂબ જ મર્ાયહદત સંજોગોને બાદ કરતા તમે Magnaના
ગ્રાિકો, િરીફો અથવા સપ્લાર્રો સાથે કોઈપણ પદ (ચુકવણી િરાવતું અથવા ચુકવણી ન િરાવતું) િરાવી શકતા નથી.
જો તમે તમારી માહલકીના વ્ર્વસાર્ સહિતના કોઈ પણ એવા સાિસ કે જેમાં તમારે સંપૂણય સમર્ કરતા ઓછો સમર્ આપવો
પડતો િોર્ અને Magna ખાતેની તમારી નોકરીના કામના કલાકો દરહમર્ાન ધ્ર્ાન આપવું પડતું િોર્ તેવા સંજોગોમાં આવા
બાહ્ય પદ િારણ કરો તો તમારે પ્રોહસઝર સમક્ષ જાિેર કરવું અને પ્રોહસઝર િેઠળ હલહખત મંજૂરી મેળવવી આવશ્ર્ક છે.
ઉદાિરણ તરીકે , કોઈ એંજીહનર્ર સંઘર્ષય િરાવે છે જો તે પોતાના કન્સહલટં ગ વ્ર્વસાર્ને હવકસાવવા માટે પર્ાયપ્ત Magna
કામના કલાક ઉપલબ્િ કરાવે છે .
કોપોર ે્ તકો અને સંશાિનોનો ઉપયોગ
Magnaની હમલકત અથવા માહિતીનો તમારા દ્વારા અથવા સંબંહિત પક્ષકાર દ્વારા અથવા Magna ખાતે તમારા પદ મારફતે
ઉપર્ોગ કરવામાં આવતો િોર્ તો તમે હિતોનો સંઘર્ષય િરાવો છો. જો તમે વ્ર્હિગત લાભ અથવા સંબંહિત પક્ષકારના લાભ
માટે Magnaની હમલકત, માહિતી અથવા તમારા પદનો ઉપર્ોગ કરતા િોવ તો તે પણ હિતોનો સંઘર્ષય છે (તેમાં કમયચારીના
‘પક્સય’ અને લાભો અથવા ભેંટ સોગાદો અને મનોરં જન કે જે અમારી ભે્ સોગાદો અને મનોરં જન અંગેની નીહત દ્વારા આવરી
લેવાતી િોર્ તેનો સમાવેશ થતો નથી). આવા સંજોગોમાં, તમારે હિતોના ટકરાવની પ્રહિર્ા સમક્ષ ટકરાવ અંગેની માહિતીને
જાિેર કરવી અને હલહખત મંજૂરી મેળવવી આવશ્ર્ક છે.
ઉદાિરણ તરીકે , કોઈ કમયચારી ત્ર્ારે હિતોનો ટકરાવ િરાવે છે જો તે કોઈ કૌટું હબક હરર્ુહનર્ન આર્ોહજત કરવા માટે પોતાના
હવભાગના કૅ ફેટેહરર્ાનો ઉપર્ોગ કરે છે. ઉપરાંત, કોઈ કમયચારી ત્ર્ારે પણ હિતોનો સંઘર્ષય િરાવે છે જો તેણી Magna
વ્ર્વસાર્ની તક હવશેની માહિતીને પોતાના પહતના વ્ર્વસાર્ના લાભ માટે શેર કરે છે.
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ઉલ્લંઘનો
Magna અનુપાલનના ઉલલંઘન માટે કોઈ સહિષ્ણુતા નથી. કોઈ પણ પ્રકારનું ઉલલંઘન ગંભીર બાબત ગણવામાં આવશે અને
હશસ્તભંગના પગલાં ભરવામાં આવી શકે છે અને તેમાં નોકરીમાંથી બરતરફીનો સમાવેશ પણ થાર્ છે.
જો Magnaની આચારસંહિતા અને નૈહતક મૂલર્ો અથવા આ નીહતનું કોઈ વ્ર્હિ દ્વારા ઉલલંઘન કરવામાં આવ્ર્ું છે તે
બાબતની જાણકારી મળે અથવા આશંકા જણાર્ (ઉદાિરણ તરીકે , જો તમે કોઈ વ્ર્હિના સંઘર્ષયથી માહિતગાર છો કે જે
જાિેર કરવામાં આવેલ નથી), તો તમારે (i) તમારા મેનજ
ે ર; (ii) જૂ થ, પ્રાદે હશક અથવા કોપોરેટ વકીલ; (iii) પ્રાદે હશક અનુપાલન
અહિકારી; (iv) Magnaના VP, નૈહતક અને મુખ્ ર્ અનુપાલન અહિકારીને અથવા (v) Magna િોટલાઈન પર હરપોટય કરવી
જોઈએ.
Magna સદ્ભાવનામાં, Magnaની આચાર સંહિતા અને નૈહતક મૂલર્ો અથવા આ નીહતના કોઈપણ પ્રકારના ઉલલંઘન બદલ
હરપોટય કરવા બદલ તેમની સાથે કોઈ બદલો લેવામાં ન આવે તે માટે તેમનું રક્ષણ કરે છે. વિુ માહિતી માટે , કૃ પા કરીને અમારી
એન્્ી-હર્ે હલએશન પરની નીહતનો સંદભય લો.

મદદરૂપ બને તેવા સૂચનો
િં મેશાં...
✓ તમે Magna વતી જે વ્ર્ાવસાહર્ક હનણયર્ો લો છો અથવા ભલામણ કરો છો તેને અસર કરતું તમારં કોઈ વ્ર્હિગત હિત છે
કે કે મ તે હવશે હવચારો.
✓ કોઈ શંકા િોર્ તો તમારા મેનજ
ે ર, સમૂિ, પ્રાદે હશક અથવા કોપોરેટ વકીલ કે કોઈ પ્રાદે હશક અનુપાલન અહિકારી સાથે વાત
કરો.
✓ સમાચારપત્રના પ્રથમ પેજ પર અથવા સામાજીક મીહડર્ા પર જો બાદમાં તેની જાણ કરવામાં આવી શકતી િોર્ તો Magna
વતી તમે કે વી રીતે કોઈપણ પગલાં લો છો તે હવશે હવચારો. જો જાિેર જનતાને લાગે કે તમારા પગલાંઓમાંથી તમને વ્ર્હિગત
રીતે લાભ થાર્ છે , તો કદાચ તમે સંઘર્ષય િરાવો છો.
✓ તમારા ટકરાવને બને તેટલા જલદી જાિેર કરો અને આગળ કોઈ પણ પગલાં લેતા પિેલાં મંજૂરી મેળવો.
✓ અમારી આચાર સંહિતા અને નૈહતક મૂલર્ો અથવા આ નીહતના કોઈપણ શંકાસ્પદ ઉલલંઘનોની જાણ કરો.

ક્યાર ેય નિીં...
 અમારા VP, નૈહતક બાબતો અને મુખ્ ર્ અનુપાલન અહિકારીની પૂવય હલહખત મંજૂરી હવના Magna સપ્લાર્ર, ગ્રાિક અથવા
સ્પિયક સાથે બીજી નોકરી કરવી. આવી માહિતી અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જ આપવામાં આવશે.
 આ સંઘર્ષયને જાિેર કર્ાય અને મંજૂરી મેળવ્ર્ા વગર, Magna અને વ્ર્વસાર્ વચ્ચેના એવા વ્ર્ાવસાહર્ક સંબંિમાં દાખલ થવું
અથવા ટે કો આપવો કે જેમાં તમે અથવા તમારા સંબંહિત પક્ષકારનું નોંિપાત્ર હિત િોર્.
 આ સંઘર્ષયને જાિેર કર્ાય અને મંજૂરી મેળવ્ર્ા વગર તમારા સંબંહિત પક્ષકારને િાર્ર કરવો અથવા િાર્ર કરવામાં ટે કો
આપવો.
 આ સંઘર્ષયને જાિેર કર્ાય અને મંજૂરી મેળવ્ર્ા વગર કોઈ બાહ્ય પદ સ્વીકારવું કે જેમાં Magnaના કામકાજી કલાકો દરહમર્ાન
તમારો એક નોંિપાત્ર સમર્ગાળો અને ધ્ર્ાન આપવાની જરૂર િોર્.
 આ સંઘર્ષયને જાિેર કર્ાય અને મંજૂરી મેળવ્ર્ા વગર Magna ખાતેના તમારા પદ મારફતે Magnaની સંપહિ અથવા માહિતીના
ઉપર્ોગ દ્વારા તમે શોિો છો તે તકોનો તમારા પોતાના માટે અથવા તમારા સંબંહિત પક્ષકાર માટે ઉપર્ોગ કરવો.
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વિ માહિતી:
વિુ માહિતી અથવા સલાિ માટે , તમારા સમૂિ અથવા પ્રાદે હશક કાનૂની સલાિકાર, પ્રાદે હશક અનુપાલન અહિકારી અથવા
Magnaના વીપી, નૈહતક બાબતો અને મુખ્ ર્ અનુપાલન અહિકારીનો સંપકય કરો.
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