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V souladu se svým Kodexem etického a obchodního jednání společnost CommScope podporuje záměr
§ 1502 (dále jako „§ 1502“) Dodd-Frankova zákona o reformě finančního trhu a ochraně spotřebitele
(„Zákon“), který chce ukončit porušování lidských práv zamezením používání určitých tzv. konfliktních
minerálů (jak je tento výraz definován v § 1502), jež se používají k přímému nebo nepřímému
financování nebo jiné podpoře ozbrojených skupin v Demokratické republice Kongo (DRK) nebo
sousedních zemích (viz definice v Zákoně). Současná definice mezi konfliktní minerály zahrnuje
kolumbit-tantalit (coltan) (tj. tantal), kassiterit (tj. cín), zlato, wolframit (tj. wolfram) a jejich deriváty
a další minerály a jejich deriváty, které se využívají k financování konfliktu v DRK nebo sousedních
zemí, dle určení Ministerstvo zahraničních věcí USA.
Společnost CommScope se v souvislosti s konfliktními minerály zavázala dodržovat a prosazovat své
základní hodnoty a současně respektovat lidská práva a etické principy a chránit životní prostředí. V této
souvislosti se společnost zavázala:
•

nepoužívat konfliktní materiály, které se přímo nebo nepřímo využívají k financování nebo
podpoře ozbrojených skupin v DRK nebo sousedních zemích;

•

dodržovat oznamovací povinnost podle § 1502 Zákona a související pravidla a předpisy vydané
Komisí pro cenné papíry a burzou USA;

•

provádět přiměřená šetření ohledně země původu veškerých konfliktních minerálů, které jsou
obsaženy v jejích výrobcích, s cílem určit, zda některé z nich nepocházejí z určených zemí nebo
nepocházejí z odpadů nebo recyklovaných zdrojů;
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•

tam, kde to bude nutné, uplatnit vhodné kontrolní a vykazovací procesy v souvislosti se zdrojem jí
používaných konfliktních minerálů a řetězcem hospodaření s nimi;

•

stanovit svým dodavatelům za povinnost, že veškeré jejich výrobky nebo materiály, které dodávají
společnosti CommScope, nesmějí obsahovat žádné konfliktní minerály využívané pro financování
konfliktu v DRK (jak je definováno v Zákoně) a že musejí od svých dodavatelů vyžadovat
prohlášení, aby byla v celém dodavatelském řetězci zajištěna transparentnost a dodržování
principů společenské odpovědnosti firem.

Dodavatelé společnosti CommScope jsou povinni plnit veškeré platné požadavky týkající se konfliktních
minerálů a odpovědného získávání surovin a poskytnout společnosti CommScope součinnost tak, aby
společnost CommScope mohla sama plnit své zákonné povinnosti. Dodavatelé rovněž odpovídají za
uplatňování stejných požadavků vůči svým dodavatelům.

Dodavatelé jsou povinni vydávat prohlášení, že žádné dodané výrobky, součástky a materiály:
1.

neobsahují konfliktní minerály, jež jsou nezbytné k jejich výrobě nebo funkčnosti, nebo

2.

pokud obsahují konfliktní minerály, že tyto minerály pocházejí z oblastí bez konfliktů případně
z hutí, které jsou podle potvrzení nezávislé organizace ze soukromého sektoru „bezkonfliktní“.

Společnost CommScope bude průběžně hodnotit vztahy se svými dodavateli s cílem zajistit trvalé
dodržování této směrnice. Společnost CommScope si vyhrazuje právo vyžádat si od svých dodavatelů
doplňující informace ohledně zdroje jakéhokoliv konfliktního minerálu obsaženého v jejích výrobcích.
Dodavatelé budou navíc povinni uchovávat údaje umožňující zjistit zdroj po dobu pěti let a na vyzvání je
poskytnou společnosti CommScope.
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