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Ez az irányelv világszerte az Alcoa Corporation-re, valamint ténylegesen az Alcoa közvetlen vagy 
közvetett irányítása alatt álló leányvállalataira, kapcsolt vállalataira, vegyesvállalataira és egyéb 
gazdasági társulásaira (együttesen a „Vállalat”), valamint a Vállalat összes igazgatójára, 
tisztségviselőjére és alkalmazottjára vonatkozik. 

Amennyiben a jelen Irányelv másként nem rendelkezik, a Vállalat és annak igazgatói, tisztviselői, 
alkalmazottai és alvállalkozói számára tilos a Vállalat pénzeszközeinek, vagyonának, 
szolgáltatásainak vagy értéktárgyainak az alábbiak javára vagy támogatására, illetve azokkal 
szemben történő felhasználása: (i) bármely politikai párt, kampánybizottság vagy közhivatalra 
jelöltek, vagy (ii) bármely olyan bizottság, helyi szervezet, vagy más csoport vagy szervezet, 
amelynek elsődleges célja aláírásgyűjtési kezdeményezés, népszavazás vagy a választók egyéb 
szavazása eredményének befolyásolása egy nyilvános kérdésben (együttesen „Politikai 
adomány”).  

Az alkalmazottak önkéntes alapon segítséget nyújthatnak egy jelöltnek, kampánybizottságnak, 
politikai pártnak, helyi szervezetnek vagy más csoportoknak. Az alkalmazottak munkaideje, a 
Vállalati létesítmények, a támogatási szolgáltatások, az irodai eszközök, a számítógépek, az 
elektronikus levelezéshez való hozzáférés stb. azonban semmilyen körülmények között nem 
használhatók fel ilyen tevékenységre. 

Hasonlóképpen, a vállalati források nem használhatók fel jegyvásárlásra vagy belépődíj (vagy 
egyéb költségek) egyéb módon történő kifizetésére bármely jelölt, potenciális jelölt, 
kampánybizottság, politikai bizottság, politikai párt, helyi szervezet vagy más csoport 
adománygyűjtő tevékenysége során. 

A Vállalat támogathat munkavállalói politikai akcióbizottságokat a vonatkozó törvények által 
megengedett módon, és az Általános jogtanácsos vagy az Etikai és megfelelőségi vezető által 
jóváhagyott társasági szabályoknak vagy egyéb szabályozó rendeleteknek megfelelően. Az Alcoa 
Corporation munkavállalói politikai akcióbizottsága (Alcoa PAC), amelyet ilyen módon jóváhagytak 
és támogattak, egy önkéntes, párton kívüli munkavállalói politikai akcióbizottság, amely az Egyesült 
Államok és államainak jogszabályai szerint összegyűjthet és kifizethet közhivatalok és politikai 
pártok USA-beli jelöltjei részére adományokat. 

A Vállalat elismeri, hogy az aláírásgyűjtés és a népszavazás befolyásolhatják a Vállalatot, üzleti 
tevékenységét, alkalmazottait és azokat a közösségeket, ahol a Vállalat működik. Bizonyos 
esetekben a Vállalat dönthet úgy, hogy helyénvaló politikai adományt nyújtani az ilyen 
aláírásgyűjtési vagy népszavazási kezdeményezés mellett vagy ellen, ha azt az alkalmazandó 
törvények és rendeletek megengedik. Mielőtt álláspontot fogalmazna meg vagy adományt adna 
bármely csoportnak, bizottságnak vagy szervezetnek, az alábbi eljárást kell alkalmazni: 

• Az álláspontot a Külügyekért felelős csoporttal egyeztetve és annak jóváhagyásával kell 
kialakítani.  

• Ha egy csoportnak, bizottságnak vagy szervezetnek kíván adományozni, akkor a következő 
eljárást kell alkalmazni: 

o Azoknak kell az adományokkal kapcsolatos összes kérelmet beterjeszteni, akik egy 
régióban vagy országban a kormányzati ügyekért felelősek. 

o Minden ilyen kérelmet a megfelelő háttérinformációkkal együtt el kell küldeni a Külügyekért felelős 
igazgatónak. Útmutatást adunk arról, hogy a Jogi és Adózási Részleg hogyan fejezheti ki 
véleményét, mielőtt a Külügyekért felelős igazgató a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. A 
jóváhagyott kiadásokat az adott régióért felelős Külügyi kapcsolattartó dolgozza fel, és a kifizetést 
elküldi a kért kedvezményezettnek.  


