Dodd-Frank-lagen om konfliktfria mineraler
Den 22 augusti 2012 utfärdade den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange
Commission (SEC), de slutliga bestämmelserna rörande paragraf 1502(b) i Dodd-Frank Wall Street Reform
and Consumer Protection Act (nedan kallad Dodd Frank-lagen), enligt vilken alla börsnoterade företag är
skyldiga att årligen redovisa för allmänheten och rapportera till SEC huruvida någon av företagets produkter
innehåller mineraler (tenn, tantal, volfram och guld, s.k. 3TG-mineraler eller konfliktmineraler) som skulle
kunna ha sitt ursprung i gruvor i Demokratiska republiken Kongo eller något angränsande land som stödjer
beväpnade milisgrupper eller rebeller i regionen.

POLICYFÖRKLARING
Sedan 1920 har Snap-on tillhandahållit tjänster till sina kunder, partner, investerare, franchisetagare,
leverantörer och närsamhällena där företaget verkar. Snap-on vägleds av sina kärnvärderingar och
hållningar, som beskrivs i Snap-ons policyförklaring “Vilka är vi?” och som du kan läsa här:
https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Conflict-Minerals-Compliance. Snap-on anser att dess åtagande att
agera med integritet, värna om mänskliga rättigheter och visa prov på socialt ansvar även omfattar företagets
leverantörsbas världen över.
I fråga om anskaffning av sina produkter har Snap-on förpliktat sig att följa gällande lagar och förväntar sig av
sina leverantörer att göra detsamma. Snap-on har därför utarbetat sina rapporteringsprocesser om
konfliktmineraler
så
att
de
överensstämmer
med
och
uppfyller
Dodd-Frank-lagens
rapporteringsbestämmelser.
Följaktligen kommer Snap-on att följa alla bestämmelser om rapportering av konfliktmineraler och andra
tillämpliga lagar. För att uppfylla sitt åtagande kräver Snap-on att:
(i)

(ii)
(iii)

samtliga leverantörer (som levererar produkter eller komponenter till Snap-on som innehåller
konfliktmineraler) en gång per år fyller i ett frågeformulär som anger var de konfliktmineraler som
ingår i produkterna eller komponenterna har sitt ursprung,
samtliga leverantörer går med på att samarbeta med Snap-on vid ett eventuellt due diligenceförfarande som Snap-on kan välja att genomföra för att undersöka mineralernas ursprungsland, samt
att en leverantör, i de fall Snap-on anser det nödvändigt, tillhandahåller bevis på att leverantören
verkligen har genomfört en due diligence för att påvisa den certifiering av ursprungslandet som
leverantören har tillhandahållit Snap-on.

Denna policy gäller samtliga produkter som har tillverkats av eller på uppdrag av Snap-on i hela världen,
inklusive samtliga produkter och komponenter som Snap-on köpt och som ingår i produkter som Snap-on
tillverkar och/eller säljer.
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