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

Med mindre annet er tillatt i disse retningslinjene, er det forbudt for selskapet og dets 
styremedlemmer, direktører, ansatte og leverandører å bruke selskapets midler, eiendeler, 
tjenester eller andre ting av verdi for eller til støtte for, eller for å motarbeide, (i ) politiske partier, 
kampanjekomiteer eller kandidater til offentlige verv, eller (ii) enhver komité, grasrotsorganisasjon 
eller annen gruppe eller organisasjon som har som hovedformål å påvirke resultatet av en 
avstemning, folkeavstemning eller annet offentlig valg om en offentlig problemstilling (samlet 
«Politiske bidrag»).  

Ansatte kan melde seg frivillig for å hjelpe kandidater, kampanjeutvalg, politiske partier, 
grasrotorganisasjoner eller andre grupper. Imidlertid kan normal arbeidstid, selskapets fasiliteter, 
støttetjenester, kontorrekvisita, datamaskiner, elektronisk posttilgang osv. ikke under noen 
omstendigheter brukes i en frivillig innsats. 

Tilsvarende kan ikke bedriftsmidler brukes til å kjøpe billetter eller på annen måte betale for 
inngangsbilletten (eller andre utgifter) til innsamlingsaktiviteter til kandidater, potensielle kandidater, 
kampanjeutvalg, politisk utvalg, politiske partier, grasrotsorganisasjoner eller andre grupper. 

Selskapet kan sponse ansattes politiske handlingskomiteer som tillatt i gjeldende lov og i henhold 
til reguleringer eller andre styringsinstrumenter som er godkjent av General Counsel eller Chief 
Ethics and Compliance Officer. Ansattes politiske handlingskomité i Alcoa Corporation (Alcoa 
PAC), som er blitt godkjent og sponset, er en frivillig, upartisk og politisk handlingskomité for 
ansatte, som i henhold til amerikansk og statlig lov kan samle inn og utbetale bidrag til amerikanske 
kandidater for offentlige verv og politiske partier. 

Selskapet erkjenner at stemmesedler og folkeavstemninger kan påvirke selskapet, dets 
virksomhet, dets ansatte og lokalsamfunnene der selskapet driver virksomhet. I visse tilfeller kan 
selskapet bestemme at det vil være hensiktsmessig å gi politiske bidrag til fordel for eller for å 
motarbeide en avstemning eller folkeavstemning dersom det tillates av gjeldende lover og 
forskrifter. Før du gir uttrykk for et synspunkt eller gir et bidrag til en gruppe, komité eller 
organisasjon, gjelder imidlertid følgende prosedyre: 

• Å innta et synspunkt må utføres i samordning med og med godkjenning fra External Affairs.  

• Hvis du ønsker å bidra i en gruppe, komité eller organisasjon, gjelder følgende prosedyre: 

o De som har ansvar for regjeringssaker i en region eller et land, bør starte alle forespørsler 
om bidrag. 

o Alle slike forespørsler og tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon må sendes til Chief External 
Affairs Officer.  Veiledning vil bli gitt når de mottar innspill fra avdelingene Legal og Tax før 
Chief External Affairs Officer beslutter å godkjenne eller avslå en forespørsel. Godkjente 
utgifter behandles, og betaling sendes til den forespurte mottakeren av saksansvarlig i 
External Affairs som er ansvarlig for den aktuelle regionen.  

 


