
              

KRISERAPPORTERINGS-
RETNINGSLINJER 

Alcoa Corporation  1 August 2020 

Disse retningslinjene gjelder over hele verden for Alcoa og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, 
partnerskap, virksomheter og andre forretningsforeninger som kontrolleres av Alcoa, direkte eller indirekte 
(sammen «Selskapet»), og alle direktører, ledere og ansatte i selskapet. 

Selskapet har utviklet en krisestyringsplan («Plan») for å gi rask og strategisk respons på plutselige 
hendelser som involverer selskapet og forårsaker eller truer med betydelig skade på selskapets 
menneskelige, intellektuelle, økonomiske og fysiske eiendeler, styremedlemmer, ledere og ansatte 
(«Personalet»), eller dets omdømme (en «Hendelse»).  Selskapets Crisis Response Team («CRT») må 
varsles om alle rapporterbare hendelser (definert nedenfor) for å svare i samsvar med planen. 
 
Definisjoner:  

Rapporterbare hendelser (som definert i planen): 
• Massesyke:  Flere Alcoa-ansatte transporteres til et sykehus for observasjon eller behandling. 
• Cyberbrudd eller -angrep:  Cyberhendelse som i vesentlig grad påvirker Alcoas maskinvare, 

programvare og databrudd. 
• Ekstremt vær:  En naturkatastrofe (orkan, jordskjelv, flom, snøstorm) eller andre uforutsette 

hendelser (kjemikalieutslipp, brann) som resulterer i eller kan forårsake:  
o Evakuering av et Alcoa-anlegg eller omkringliggende samfunn;  
o Betydelig avbrudd i driften; eller 
o Betydelig skade på menneskers helse eller miljøet. 

• Strømstans med betydelig innvirkning:  Eventuelle strømbrudd som resulterer i et betydelig 
driftsavbrudd.   

• Ikke-kriminelle vesentlige hendelser:  Arbeidstageraksjoner, uplanlagt streik, inkludert 
stengning av anlegget, omfattende helse- eller pandemivarsler eller sosialpolitisk uro.  

• Kriminelle nød- eller hastesaker:  Bombetrussel, bortføring/kidnapping, aktiv skytter eller 
betydelig voldshandling.   Ring umiddelbart det lokale nødnummeret: (USA / CAN 911, EU 
112, UK 999, AUS 000, Brasil 190, Guinea 122, KSA 999) og rapporter den kriminelle 
handlingen til de lokale myndighetene.  Først etter at de lokale myndighetene har svart og 
plasseringen er sikker, bør Crisis Hotline ringes for å rapportere hendelsen.   

• Juridiske hastesaker:  Søk- og arrestordrer som ilegges og er relatert til Alcoa.  MERK:  En 
som rapporterer om myndighetens etterforskninger bør fortelle NGS-personen som svarer på 
samtalen at problemet innebærer en etterforskning i regi av myndighetene. 

• Evakueringer: Enhver situasjon som krever evakuering av Alcoa-personell fra et bestemt sted 
eller en region i verden på grunn av uforutsette kriser.  

• Ekstremistisk aktivitet:  Enhver terrorhandling rettet mot Alcoa eller Alcoas ansatte, direkte eller 
indirekte. 

• Høyprofilert offentlig informasjon:  Rapporter eller bemerkninger som er kritiske til eller skadelig 
for Alcoas forretningspraksis eller virksomhet eller som potensielt kan forårsake betydelig 
skade for selskapet og som journalister fra innflytelsesrike nyhetsbyråer, myndighetspersoner 
eller et lokalsamfunn har avgitt. 

• Usikkerhet i ledelsen:  Plutselig død eller alvorlig skade eller sykdom hos en eller flere ledere. 
• Annen viktig begivenhet eller potensiell begivenhet:  Enhver annen hendelse som kan ha en 

betydelig innvirkning på Alcoa. 
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Krav:  
 
Konsernsjefen (CEO) har ansvar for Alcoas svar på kriser som påvirker selskapet. For å bistå 
konsernsjefen har Alcoas General Counsel etablert og er sponsor av Alcoas Crisis Response Team (CRT), 
en stående gruppe på åtte medlemmer fra toppledelse som representerer funksjoner som er viktige for å 
svare på de fleste, om ikke alle, kriser som kan oppstå rundt Alcoa.  
 
Alt personell må rapportere rapporterbare hendelser til den lokale ledergruppen. Lokal ledelse må 
rapportere hendelsen så snart som mulig (helst umiddelbart) til CRT ved å ringe til NGS Crisis Hotline og gi 
relevant informasjon om hendelsen: 

1-412-535-5194 og/eller +44 203745 2579 

Listen over rapporterbare hendelser er ikke uttømmende og inkluderer ikke alle potensielle kriser.  Hvis du 
er usikker på om et problem eller en hendelse skal rapporteres i henhold til planen, bør du av 
varsomhetshensyn rapportere hendelsen.  

 


