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DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd..  

AAnnttii--BBrriibbeerryy  PPoolliiccyy..    

11sstt  SSeepptteemmbbeerr  22002211..

DDooccuummeenntt  RReeff::  Anti-Bribery Policy.  

VVeerrssiioonn::  11  

DDaattee  ooff  VVeerrssiioonn::  0011//0099//22002211  

AAuutthhoorr::  DDaavviidd  WWrriigghhtt  

AApppprroovveedd  BByy::  Mr. M Madden - Managing Director   

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  LLeevveell::  CCoonnttrroolllleedd::  UUnnccoonnttrroolllleedd  iiff  pprriinntteedd  

Delta Matrix Limited. 

CCiirrccuullaattiioonn  LLiisstt::  

TThhiiss  AAnnttii--BBrriibbeerryy  PPoolliiccyy  iiss  aa  ccoonnttrroolllleedd  ddooccuummeenntt  aanndd  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  oonn  

wwwwww..mmyyddaavviiddwwrriigghhtt..ccoo..uukk  aass  ppddff  rreeaadd  oonnllyy..    TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ––  Mr. M Madden mmuusstt  

eennssuurree  tthhaatt  aallll  aammeennddmmeennttss  aarree  cciirrccuullaatteedd,,  aanndd  oobbssoolleettee  ccooppiieess  rreemmoovveedd  aanndd  ffiilleedd..  HHaarrdd  

ccooppiieess  uusseedd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  iinntteerrnnaall  aauuddiittiinngg  aarree  ccoonnttrroolllleedd  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  aass  ffoolllloowwss..  

CCooppyy  NNoo::  HHoollddeerr::  

11  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ––  Mr. M Madden   
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11..  PPuurrppoossee  

11..11  DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  {{““tthhee  CCoommppaannyy””}}  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  

rreessppoonnssiibbllee  ccoorrppoorraattee  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ttoo  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  aallll  llaawwss,,  

rreegguullaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  wwhhiicchh  ggoovveerrnn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  oouurr  

ooppeerraattiioonnss..  

11..22  TThhee  CCoommppaannyy  iiss  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iinnssttiilllliinngg  aa  ssttrroonngg  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  

ccuullttuurree  aanndd  iiss  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aallll  aannttii--bbrriibbeerryy  aanndd  

aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  lleeggiissllaattiioonn  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  BBrriibbeerryy  AAcctt  

22001100  ((““tthhee  AAcctt””))  aanndd  eennssuurreess  tthhaatt  nnoo  bbrriibbeess  oorr  ootthheerr  ccoorrrruupptt  ppaayymmeennttss,,  

iinndduucceemmeennttss  oorr  ssiimmiillaarr  aarree  mmaaddee,,  ooffffeerreedd,,  ssoouugghhtt  oorr  oobbttaaiinneedd  bbyy  uuss  oorr  

aannyyoonnee  wwoorrkkiinngg  oonn  oouurr  bbeehhaallff..  

22..  BBrriibbeerryy  

22..11  BBrriibbeerryy  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ggiivviinngg  oorr  pprroommiissiinngg  ooff  aa  ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerr  

aaddvvaannttaaggee  ttoo  aannootthheerr  ppaarrttyy  wwhheerree  tthhaatt  aaddvvaannttaaggee  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  

iinndduuccee  tthhee  ootthheerr  ppaarrttyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonn  iimmpprrooppeerrllyy,,  ttoo  

rreewwaarrdd  tthheemm  ffoorr  tthhee  ssaammee,,  oorr  wwhheerree  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhaatt  

aaddvvaannttaaggee  iiss  iimmpprrooppeerr  ccoonndduucctt..  

22..22  BBrriibbeerryy  iiss  aallssoo  ddeeeemmeedd  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  iiff  aannyy  ppaarrttyy  rreeqquueessttss  oorr  aaggrreeeess  ttoo  

rreecceeiivvee  aa  ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerr  aaddvvaannttaaggee  ffrroomm  aannootthheerr  ppaarrttyy  wwhheerree  tthhaatt  

aaddvvaannttaaggee  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  iinndduuccee  tthhaatt  ppaarrttyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

ffuunnccttiioonn  iimmpprrooppeerrllyy,,  wwhheerree  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhaatt  aaddvvaannttaaggee  iiss  

iimmpprrooppeerr  ccoonndduucctt,,  oorr  wwhheerree  tthhaatt  ppaarrttyy  aaccttss  iimmpprrooppeerrllyy  iinn  aannttiicciippaattiioonn  

ooff  ssuucchh  aaddvvaannttaaggee..  

22..33  BBrriibbeerryy  ooff  aa  ffoorreeiiggnn  ooffffiicciiaall  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ggiivviinngg  oorr  pprroommiissiinngg  ooff  aa  

ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerr  aaddvvaannttaaggee  wwhhiicchh  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  iinnfflluueennccee  tthhee  ooffffiicciiaall  

iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  bbuussiinneessss  oorr  aann  aaddvvaannttaaggee  iinn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  bbuussiinneessss  

uunnlleessss  tthhee  ffoorreeiiggnn  ooffffiicciiaall  iiss  rreeqquuiirreedd  oorr  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  llaaww  ttoo  bbee  

iinnfflluueenncceedd  bbyy  ssuucchh  aaddvvaannttaaggee..  

33..  CCoonnsseeqquueenncceess  ooff  BBrriibbeerryy  

33..11  AAnnyyoonnee  oorr  aannyy  oorrggaanniissaattiioonn  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  bbrriibbeerryy  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  mmaayy  

ffaaccee  ffiinneess  aanndd//oorr  pprriissoonn  tteerrmmss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  hhiigghh  lleeggaall  ccoossttss  aanndd  

aaddvveerrssee  ppuubblliicciittyy  aarree  lliikkeellyy  ttoo  rreessuulltt  ffrroomm  aannyy  bbrreeaacchh  ooff  tthhee  AAcctt..  

33..22  FFoorr  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  ffaaiilluurree  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhiiss  PPoolliiccyy  

aanndd//oorr  wwiitthh  tthhee  AAcctt  mmaayy  rreessuulltt  iinn::  

33..22..11  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  iinncclluuddee  ddiissmmiissssaall;;  aanndd  

33..22..22  ccrriimmiinnaall  ppeennaallttiieess  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aa  ffiinnee  

aanndd//oorr  iimmpprriissoonnmmeenntt  ffoorr  uupp  ttoo  1100  yyeeaarrss..  

33..33  FFoorr  tthhee  CCoommppaannyy,,  aannyy  bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy  bbyy  aannyy  eemmppllooyyeeee  oorr  

bbuussiinneessss  aassssoocciiaattee  mmaayy  rreessuulltt  iinn::  

33..33..11  tthhee  CCoommppaannyy  bbeeiinngg  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  iinn  bbrreeaacchh  ooff  tthhee  AAcctt;;  
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33..33..22  tthhee  CCoommppaannyy  bbeeiinngg  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffiinneess;;  aanndd  

33..33..33  tthhee  CCoommppaannyy  ssuuffffeerriinngg  nneeggaattiivvee  ppuubblliicciittyy  aanndd  ffuurrtthheerr  aassssoocciiaatteedd  

ddaammaaggee  bbeeccaauussee  ooff  ssuucchh  bbrreeaacchh..  

44..  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  CCoommpplliiaannccee  aanndd  SSccooppee  ooff  PPoolliiccyy  

44..11  TThhiiss  PPoolliiccyy  aapppplliieess  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess,,  aaggeennttss,,  ccoonnttrraaccttoorrss,,  

ssuubbccoonnttrraaccttoorrss,,  ccoonnssuullttaannttss,,  bbuussiinneessss  ppaarrttnneerrss  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttiieess  

((iinncclluuddiinngg  iinnddiivviidduuaallss,,  ppaarrttnneerrsshhiippss,,  aanndd  bbooddiieess  ccoorrppoorraattee))  aassssoocciiaatteedd  

wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  aannyy  ooff  iittss  ssuubbssiiddiiaarriieess..  

44..22  IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ppaarrttiieess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

bbrriibbeerryy  iiss  pprreevveenntteedd,,  ddeetteecctteedd  aanndd  rreeppoorrtteedd  aanndd  aallll  ssuucchh  rreeppoorrttss  sshhoouulldd  

bbee  mmaaddee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  WWhhiissttlleebblloowwiinngg  PPoolliiccyy  oorr  

aass  ootthheerrwwiissee  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  PPoolliiccyy,,  aass  aapppprroopprriiaattee..  

44..33  NNoo  ppaarrttyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  sseeccttiioonn  44..11  mmaayy::  

44..33..11  ggiivvee  oorr  pprroommiissee  aannyy  ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerr  aaddvvaannttaaggee  ttoo  aannootthheerr  

ppaarrttyy  ((oorr  uussee  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ttoo  ddoo  tthhee  ssaammee))  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  

bbeehhaallff  wwhheerree  tthhaatt  aaddvvaannttaaggee  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  iinndduuccee  tthhee  ootthheerr  

ppaarrttyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonn  iimmpprrooppeerrllyy,,  ttoo  rreewwaarrdd  

tthheemm  ffoorr  tthhee  ssaammee,,  oorr  wwhheerree  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhaatt  aaddvvaannttaaggee  

wwiillll  iinn  iittsseellff  ccoonnssttiittuuttee  iimmpprrooppeerr  ccoonndduucctt..  

44..33..22  rreeqquueesstt  oorr  aaggrreeee  ttoo  rreecceeiivvee  aannyy  ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerr  aaddvvaannttaaggee  

ffrroomm  aannootthheerr  ppaarrttyy  wwhheerree  tthhaatt  aaddvvaannttaaggee  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  iinndduuccee  

tthhee  iimmpprrooppeerr  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonn,,  wwhheerree  tthhee  

aacccceeppttaannccee  ooff  tthhaatt  aaddvvaannttaaggee  wwiillll  ccoonnssttiittuuttee  iimmpprrooppeerr  

ccoonndduucctt,,  oorr  wwhheerree  tthhee  rreecciippiieenntt  iinntteennddss  ttoo  aacctt  iimmpprrooppeerrllyy  iinn  

aannttiicciippaattiioonn  ooff  ssuucchh  aann  aaddvvaannttaaggee..  

44..44  PPaarrttiieess  ddeessccrriibbeedd  iinn  sseeccttiioonn  44..11  mmuusstt::  

44..44..11  bbee  aawwaarree  aanndd  aalleerrtt  aallwwaayyss  ooff  aallll  bbrriibbeerryy  rriisskkss  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  

PPoolliiccyy  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  aass  sseett  oouutt  iinn  sseeccttiioonn  99  bbeellooww..  

44..44..22  eexxeerrcciissee  dduuee  ddiilliiggeennccee  aallwwaayyss  wwhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  oonn  

bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCoommppaannyy;;  aanndd  

44..44..33  rreeppoorrtt  aallll  ccoonncceerrnnss  rreellaattiinngg  ttoo  bbrriibbeerryy  ttoo    MMrr  MM  MMaaddddeenn  tthhee  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  oorr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  nnoonn--eemmppllooyyeeeess,,  tthheeiirr  

nnoorrmmaall  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  wwiitthhiinn  tthhee  CCoommppaannyy,,  oorr  ootthheerrwwiissee  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  WWhhiissttlleebblloowwiinngg  PPoolliiccyy..  

55..  FFaacciilliittaattiioonn  PPaayymmeennttss  

55..11  AA  ffaacciilliittaattiioonn  ppaayymmeenntt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aa  ssmmaallll  ppaayymmeenntt  mmaaddee  ttoo  ooffffiicciiaallss  

iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  oorr  ssppeeeedd  uupp  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  rroouuttiinnee  oorr  nneecceessssaarryy  

ffuunnccttiioonnss..  

55..22  FFaacciilliittaattiioonn  ppaayymmeennttss  ccoonnssttiittuuttee  bbrriibbeess  aanndd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  sseeccttiioonn  55..33,,  mmaayy  

nnoott  bbee  mmaaddee  aatt  aannyy  ttiimmee  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  pprreevvaaiilliinngg  bbuussiinneessss  ccuussttoommss  iinn  

cceerrttaaiinn  tteerrrriittoorriieess..  
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55..33  FFaacciilliittaattiioonn  oorr  ssiimmiillaarr  ppaayymmeennttss  mmaayy  bbee  mmaaddee  iinn  lliimmiitteedd  cciirrccuummssttaanncceess  

wwhheerree  yyoouurr  lliiffee  iiss  iinn  ddaannggeerr  bbuutt  uunnddeerr  nnoo  ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess..    AAnnyy  

ppaayymmeenntt  ssoo  mmaaddee  mmuusstt  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  MMrr  MM  MMaaddddeenn  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorr  aass  ssoooonn  aass  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  ppoossssiibbllee  aanndd  pprraaccttiiccaabbllee..  

66..  GGiiffttss  aanndd  HHoossppiittaalliittyy  

66..11  GGiiffttss  aanndd  hhoossppiittaalliittyy  rreemmaaiinn  aa  lleeggiittiimmaattee  ppaarrtt  ooff  ccoonndduuccttiinngg  bbuussiinneessss  

aanndd  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  oonnllyy  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  GGiiffttss  

aanndd  HHoossppiittaalliittyy  PPoolliiccyy..  

66..22  GGiiffttss  aanndd  hhoossppiittaalliittyy  ccaann,,  wwhheenn  eexxcceessssiivvee,,  ccoonnssttiittuuttee  aa  bbrriibbee  aanndd//oorr  aa  

ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt..    CCaarree  aanndd  dduuee  ddiilliiggeennccee  sshhoouulldd  bbee  eexxeerrcciisseedd  aatt  aallll  

ttiimmeess  wwhheenn  ggiivviinngg  oorr  rreecceeiivviinngg  aannyy  ffoorrmm  ooff  ggiifftt  oorr  hhoossppiittaalliittyy  oonn  bbeehhaallff  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

66..33  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess  aappppllyy::  

66..33..11  GGiiffttss  aanndd  hhoossppiittaalliittyy  mmaayy  nneeiitthheerr  bbee  ggiivveenn  nnoorr  rreecceeiivveedd  aass  

rreewwaarrddss,,  iinndduucceemmeennttss  oorr  eennccoouurraaggeemmeenntt  ffoorr  pprreeffeerreennttiiaall  

ttrreeaattmmeenntt  oorr  iinnaapppprroopprriiaattee  oorr  ddiisshhoonneesstt  ccoonndduucctt..  

66..33..22  NNeeiitthheerr  ggiiffttss  nnoorr  hhoossppiittaalliittyy  sshhoouulldd  bbee  aaccttiivveellyy  ssoouugghhtt  oorr  

eennccoouurraaggeedd  ffrroomm  aannyy  ppaarrttyy,,  nnoorr  sshhoouulldd  tthhee  iimmpprreessssiioonn  bbee  ggiivveenn  

tthhaatt  tthhee  aawwaarrdd  ooff  aannyy  bbuussiinneessss,,  ccuussttoomm,,  ccoonnttrraacctt  oorr  ssiimmiillaarr  wwiillll  bbee  

iinn  aannyy  wwaayy  ccoonnddiittiioonnaall  oonn  ggiiffttss  oorr  hhoossppiittaalliittyy..  

66..33..33  CCaasshh  sshhoouulldd  bbee  nneeiitthheerr  ggiivveenn  nnoorr  rreecceeiivveedd  aass  aa  ggiifftt  uunnddeerr  aannyy  

cciirrccuummssttaanncceess..  

66..33..44  GGiiffttss  aanndd  hhoossppiittaalliittyy  ttoo  oorr  ffrroomm  rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess  sshhoouulldd  bbee  

ggeenneerraallllyy  aavvooiiddeedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoonnttrraaccttss  bbeeiinngg  tteennddeerreedd  oorr  

aawwaarrddeedd..  

66..33..55  TThhee  vvaalluuee  ooff  aallll  ggiiffttss  aanndd  hhoossppiittaalliittyy,,  wwhheetthheerr  ggiivveenn  oorr  rreecceeiivveedd,,  

sshhoouulldd  bbee  pprrooppoorrttiioonnaattee  ttoo  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  rreellaattee  aanndd  

sshhoouulldd  nnoott  bbee  uunnuussuuaallllyy  hhiigghh  oorr  ggeenneerroouuss  wwhheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  

pprreevvaaiilliinngg  pprraaccttiicceess  iinn  oouurr  iinndduussttrryy  oorr  sseeccttoorr..  

66..33..66  CCeerrttaaiinn  ggiiffttss  wwhhiicchh  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  bbee  iinn  bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy  

aanndd//oorr  tthhee  HHoossppiittaalliittyy  aanndd  GGiiffttss  PPoolliiccyy  mmaayy  bbee  aacccceepptteedd  iiff  

rreeffuussaall  wwoouulldd  ccaauussee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd//oorr  ccuullttuurraall  ooffffeennccee,,  hhoowweevveerr  

tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  ddoonnaattee  aannyy  ggiiffttss  aacccceepptteedd  ffoorr  ssuucchh  rreeaassoonnss  ttoo  

aa  cchhaarriittyy  ooff  cchhoooossiinngg..  

66..33..77  AAllll  ggiiffttss  aanndd  hhoossppiittaalliittyy,,  wwhheetthheerr  ggiivveenn  oorr  rreecceeiivveedd,,  mmuusstt  bbee  

rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  HHoossppiittaalliittyy  &&  GGiiffttss  RReeggiisstteerr..  

77..  CChhaarriittaabbllee  DDoonnaattiioonnss  

77..11  CChhaarriittaabbllee  ddoonnaattiioonnss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  ttoo  rreeggiisstteerreedd  ((nnoonn--pprrooffiitt))  

cchhaarriittiieess..    NNoo  cchhaarriittaabbllee  ddoonnaattiioonnss  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ttoo  aannyy  oorrggaanniissaattiioonn  

wwhhiicchh  iiss  nnoott  aa  rreeggiisstteerreedd  cchhaarriittyy..  

77..22  AAllll  cchhaarriittaabbllee  ddoonnaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ffuullllyy  rreeccoorrddeedd  iinn    tthhee  CCoommppaanniieess  

RReeggiisstteerr..  
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77..33  PPrrooooff  ooff  rreecceeiipptt  ooff  aallll  cchhaarriittaabbllee  ddoonnaattiioonnss  mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  

rreecciippiieenntt  oorrggaanniissaattiioonn..  

77..44  UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  mmaayy  cchhaarriittaabbllee  ddoonnaattiioonnss  bbee  mmaaddee  iinn  ccaasshh..  

77..55  NNoo  cchhaarriittaabbllee  ddoonnaattiioonn  mmaayy  bbee  mmaaddee  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  aannyy  ppaarrttyy  

wwhheerree  tthhaatt  ddoonnaattiioonn  mmaayy  rreessuulltt  iinn  iimmpprrooppeerr  ccoonndduucctt..  

88..  PPoolliittiiccaall  DDoonnaattiioonnss  

88..11  TThhee  CCoommppaannyy  ddooeess  nnoott  mmaakkee  ppoolliittiiccaall  ddoonnaattiioonnss  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  

nnoott  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  aannyy  ppoolliittiiccaall  ppaarrttyy,,  iinnddeeppeennddeenntt  ccaannddiiddaattee,,  oorr  wwiitthh  

aannyy  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonn  wwhhoossee  aaccttiivviittiieess  aarree  pprriimmaarriillyy  ppoolliittiiccaall..  

88..22  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  ootthheerr  aassssoocciiaatteedd  ppaarrttiieess  aarree  ffrreeee  ttoo  mmaakkee  ppeerrssoonnaall  

ddoonnaattiioonnss  pprroovviiddeedd  ssuucchh  ppaayymmeennttss  aarree  nnoott  ppuurrppoorrtteedd  ttoo  bbee  mmaaddee  oonn  

bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  aarree  nnoott  mmaaddee  ttoo  oobbttaaiinn  aannyy  ffoorrmm  ooff  

aaddvvaannttaaggee  iinn  aannyy  bbuussiinneessss  ttrraannssaaccttiioonn..  

99..  DDuuee  DDiilliiggeennccee  aanndd  RRiisskkss  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  wwiitthh  ccaarree  iinn  aannyy  aanndd  aallll  ttrraannssaaccttiioonnss,,  

ddeeaalliinnggss  wwiitthh  ooffffiicciiaallss,,  aanndd  ootthheerr  bbuussiinneessss  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  tthhiirrdd  ppaarrttiieess::  

99..11  TTeerrrriittoorriiaall  rriisskkss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  bbrriibbeerryy  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ccoouunnttrryy..  

99..22  CCrroossss--bboorrddeerr  ppaayymmeennttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  iinnvvoollvviinngg  tteerrrriittoorriieess  ffaalllliinngg  

uunnddeerr  sseeccttiioonn  99..11..  

99..33  RReeqquueessttss  ffoorr  ccaasshh  ppaayymmeenntt,,  ppaayymmeenntt  tthhrroouugghh  iinntteerrmmeeddiiaarriieess  oorr  ootthheerr  

uunnuussuuaall  mmeetthhooddss  ooff  ppaayymmeenntt..  

99..44  AAccttiivviittiieess  rreeqquuiirriinngg  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  //  oorr  aannyy  aassssoocciiaatteedd  ppaarrttyy  ttoo  

oobbttaaiinn  ppeerrmmiittss  oorr  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  ooffffiicciiaall  aauutthhoorriissaattiioonn..  

99..55  TTrraannssaaccttiioonnss  iinnvvoollvviinngg  tthhee  iimmppoorrtt  oorr  eexxppoorrtt  ooff  ggooooddss..  

TThhiiss  ppoolliiccyy  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  &&  aauutthhoorriisseedd  bbyy::  

NNaammee::  MMrr  MM  MMaaddddeenn  

PPoossiittiioonn::  tthhee  MMaannggiinngg  DDiirreeccttoorr  

DDaattee::  11sstt  SSeepptteemmbbeerr  22002211  

SSiiggnnaattuurree::  
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TThhiiss  AAnnttii--BBrriibbeerryy  PPoolliiccyy  wwaass  ccoommppiilleedd  bbyy  DDaavviidd  WWrriigghhtt  ––  11sstt    SSeepptteemmbbeerr  22002211  

ffrroomm  aa  ppuurrcchhaasseedd  aauutthheennttiicc  lleeggaall  tteemmppllaattee..  

DDaavviidd  WWrriigghhtt  aacccceeppttss  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ccoorrrreeccttnneessss    ooff  ccoonntteenntt  nnoorr  

rreeaaddeerr  iinntteerrpprreettaattiioonn,,  nnoorr  ccaann  DDaavviidd  WWrriigghhtt  aacccceepptt  aannyy  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aannyy  

eevveennttss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  tthheemm..  


