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До всички служители на KBR, Inc.
и филиалите на компанията:
Компанията KBR е изградила богато наследство на основата на почтеността. Като Президент и
Изпълнителен директор на KBR, съм ангажиран с упражняването на нашата дейност по безопасен начин,
в съответствие със закона и по честен и почтен начин, както и с това да се уверя, че всеки директор,
длъжностно лице, служител, изпълнител и посредник на KBR прави същото. Няма заместители за това.
Кодексът за норми на бизнес поведение на KBR (COBC) е за всеки в KBR – всеки директор, длъжностно
лице, служител и посредник. Той създава една обща съвкупност от етични стандарти и нормативни
принципи, които се очаква всички ние да спазваме, когато работим с клиенти, общности и един с друг.
Кодексът за норми на бизнес поведение е разработен, за да Ви помогне да прилагате правните
и етичните практики в ежедневната Ви работа и да Ви помогне да спазвате закона.
Етиката е ключова част от имиджа на KBR като компания. Нашите етични принципи демонстрират
нашата ангажираност да се уверим, че изпълняваме нашата мисия по почтен начин. Принципите ни
се съдържат в COBC, който се състои от политиките, свързани с етичните и нормативните стандарти
на поведение, които трябва да бъдат спазвани от всички при упражняване на нашата дейност.
Въпреки че Кодексът има за цел да засегне етични и правни въпроси с различен обхват, е възможно
в някои случаи да имате въпроси по конкретна ситуация. Ако това се случи, трябва да се свържете с горещата линия по етика, Директора по норми
на бизнес поведение или друг юрист от Правния отдел на KBR.
Ние ще продължим, спазвайки закона, да извършваме сделки, които доказват нашата честност и почтеност, с ангажираност към безопасността,
качеството и изпълнението. Очаквам да продължавате безрезервно да подкрепяте тези ценности и принципи на компанията, докато се
движим напред.

Стюарт Брейди
Президент и Изпълнителен директор
KBR, Inc.
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Кодекс за норми на бизнес поведение на KBR
Управителният съвет на KBR е приел настоящия Кодекс за норми на бизнес поведение („Кодексът“), за да създаде една обща съвкупност от етични
стандарти и нормативни принципи, които Компанията очаква да се спазват от всеки Служител1 при работа с клиенти, общности или с други служители.
Компанията очаква същите етични стандарти да се спазват и от трети страни, работещи от името на Компанията.
Компанията няма да толерира каквито и да е незаконни или неетични действия.
Компанията ще упражнява дейността си при спазване на всички приложими закони и в съответствие с етичните стандарти. В някои ситуации е
възможно приложимите закони на Съединените американски щати да противоречат на приложимите закони в друга държава. В такива случаи
Компанията ще се стреми да разреши това противоречие, като спазва насоките на Правния отдел. Когато това противоречие не може да бъде
разрешено, Компанията ще спазва и следва приложимите закони на Съединените американски щати.
Всеки Служител носи лична отговорност да се придържа към стандартите и ограниченията, приложими за възложените му/ѝ задължения и
отговорности, независимо дали са наложени от приложимото законодателство или Кодекса за норми на бизнес поведение. Всеки Служител трябва
да избягва всякакви дейности, които биха замесили Компанията в практика, несъответстваща на Кодекса за норми на бизнес поведение. Всеки
Служител, който не се придържа към такива стандарти и ограничения, действа извън обхвата на своята работа, отговорности или посредничество.
Освен спазване на нормативните изисквания, от всички Служители се очаква да съблюдават високи стандарти на бизнес и лична етика при
изпълнение на възложените им задължения и отговорности. Това изисква практикуване на лоялност, честност и почтеност от Служителите във
всеки един аспект от работата им със Служители на Компанията, обществеността, търговската общност, акционерите, клиентите, доставчиците,
конкурентите, правителствените и регулаторните органи. Служителите, когато действат от името на Компанията, не трябва да извличат
несправедливи ползи от манипулации, укриване, злоупотреба с привилегирована информация, изопачаване на съществени факти или други
нечестни практики на работа.
Отговорност на Служителите е да прочетат, разберат и спазват Кодекса за норми на бизнес поведение и да участват във всяко обучение,
свързано с Кодекса за норми на бизнес поведение, участието в което е наредено от Компанията.
Служител, който изложи на риск спазването или наруши разпоредбите на Кодекса за норми на бизнес поведение, може да подлежи на дисциплинарни
действия, включително уволнение, и, ако е приложимо, наказателни и граждански производства.
Примерите за поведение, което може да доведе до дисциплинарни действия, включват нарушаване на политиката на Кодекса за норми на бизнес
поведение, изискване от други да нарушат политиката на Кодекса за норми на бизнес поведение или липса на своевременно докладване на известно
за тях или подозирано от тях нарушение на политиката на Кодекса за норми на бизнес поведение.
При съмнение относно уместността на определен ход на действие, се препоръчва Служителите да се свържат с горещата линия по етика или
член на Правния отдел.

Настоящият Кодекс за норми на бизнес поведение се отнася за всички операции и юридически лица на групата на KBR в цял свят. Терминът „Служители“, който се използва в документа, включва всички
длъжностни лица и служители, както и посреднически персонал и членове на Управителния съвет на KBR, Inc.
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Вашите отговорности като служител:
•

Да действате по честен и етичен начин при всички търговски операции

•

Да спазвате законите и Кодекса, както и политиките и търговските процедури на KBR

•

Своевременно да докладвате всякакви подозирани или действителни нарушения на Кодекса на Вашия ръководител, отдела, занимаващ
се с Кодекса за норми на бизнес поведение или www.kbr.ethicspoint.com

•

Да потърсите насоки от Вашия ръководител или от Правния отдел, когато сте изправени пред въпрос от етично или правно естество

•

Да носите отговорност за придържането към закона и Кодекса

Вашите отговорности като пряк началник:
Като пряк началник или ръководител на Служители, Вашите отговорности, свързани с Кодекса, са следните:
•

Да бъдете модел за етично поведение

•

Да насърчавате откритата комуникация със Служителите и да предоставяте насоки и обратна връзка в отговор на техните въпроси и
притеснения

•

Да сте наясно кога трябва да докладвате нарушения, да отнесете въпросите на по-високо ниво или да потърсите помощ от експерти от
компанията

•

Да се уверите, че не се предприемат ответни мерки срещу никой Служител, заради докладване на подозирани или потенциални нарушения
на Кодекса за норми на бизнес поведение

Корпоративна социална отговорност
KBR отчита, че за да успеем с нашата стратегия за непрекъснат растеж и за да осигурим по-висока дългосрочна стойност за акционерите, ние трябва
да изградим компания, чиято философия на действие се основава на принципите на устойчивост и която постига баланс между икономическия
просперитет, опазването на околната среда и социалната отговорност.
KBR внедрява устойчиви решения в предприетите проекти от името на нашите клиенти, които подкрепят политиките и ангажиментите на компанията
спрямо системите, технологиите и културата на организацията на KBR и нейния персонал.
KBR обръща внимание на икономическите, екологичните и социалните аспекти в процесите на вземане на решения и в системите за управление,
които ръководят нашите търговски дейности.
KBR прилага устойчиви стратегии, които осигуряват насоки за стопанисване и управление на нашите хора, нашата дейност и социални
взаимоотношения, структурите и общностите, в които живеем и работим, нашата инфраструктура и материали и нашия икономически просперитет.
Тези стратегии включват устойчиво проектиране, снабдяване, строеж, технологии, разнообразие сред доставчиците и служителите, местно
съдържание, човешки права, борба с корупцията, обучение, предотвратяване на замърсяването, здраве и безопасност, благотворителни дарения
и доброволчество.
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ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА
Компанията ще спазва всички приложими закони и съответните практически стандарти за сектора, свързани с опазването на здравето, безопасността
и сигурността на служителите на работното място и на други лица, засегнати от нейните търговски дейности, включително относно предотвратяването
на замърсяване на околната среда. Опазването на здравето, безопасността и сигурността и предотвратяването на замърсяването на околната среда е
основна цел на Компанията и ръководството на Компанията ще предприема всички разумни и необходими мерки за постигане на тази цел.
Компанията непрекъснато ще извършва оценка на аспектите, свързани със здравето, безопасността, сигурността и околната среда („ЗБСОС“), за
нейните продукти и услуги. Целта е да се развиват и предлагат продукти и услуги, които не оказват неоправдано екологично въздействие и които са
безопасни при ползване съгласно предназначението им, които са ефективни от гледна точка на консумацията на енергия и природни ресурси и които
могат да бъдат рециклирани, използвани повторно или обезвредени по безопасен начин.
Всички Служители ще изпълняват задълженията и отговорностите си по начин, който е съвместим с постигането на тези цели.
Компанията вярва, че ефективното управление на ЗБСОС означава добър бизнес. Отчитаме, че безопасната среда и мотивираната работна сила също
помагат за увеличаване на производителността и в крайна сметка за успеха на бизнеса. С оглед на това, KBR предприе инициативата „Нулева вреда“,
която включва три динамични компонента – Нулева вреда, 24/7 и Смелост за грижа.

Бъдете отговорни!
Всички служители трябва:
99
Да развият добри навици за безопасност;
99
Да подобрят спазването на мерките за
безопасност в техния район;

99
Да помогнат за определяне на общите фактори и причини за
инциденти; и

99
Да предотвратяват злополуки

We Deliver
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РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА И ТОРМОЗ
Чрез своите политики относно наемането и повишаването на персонала, Компанията е ангажирана да предоставя равни възможности за всички
квалифицирани лица. Компанията ще се стреми да създава работна сила, която е отражение на разнообразното население в общностите, в които
извършва дейност.
Във всички операции и практики по наемане на работа, Компанията ще спазва приложимото законодателство, регламентиращо равните
възможности за работа, за да осигури липсата на всякаква незаконна дискриминация срещу всеки Служител или кандидат. Компанията ще осигури
на Служителите работна среда без дискриминация, тормоз, принуда или насилие, свързани пряко или косвено с раса, цвят на кожата, религия,
недъзи, пол, сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване, възраст, националност, статут на ветеран или генетична информация.
Няма да се предприемат ответни мерки, нито неблагоприятно третиране срещу Служител, който смята, че е бил/а обект на дискриминация или който
смята, че е бил/а свидетел на дискриминация и който е докладвал въпроса в съответствие с настоящата Политика, заради това, че е докладвал
това поведение.
Компанията вярва, че всички Служители трябва да получават отношение на зачитане на тяхното достойнство и уважение.
Политика на Компанията е да осигурява работна среда, в която няма тормоз. Компанията забранява всички форми на тормоз над Служителите
ѝ от страна на други Служители, в това число преки началници или други членове на ръководството.
Всеки Служител е отговорен да сътрудничи в постигането на тази цел. Тормозът се счита за сериозно нарушение и може да доведе до дисциплинарни
мерки за Служителя, включително незабавно уволнение. Терминът „тормоз“, използван в настоящата Политика, включва сексуален, расистки,
етнически и други форми на тормоз, включително тормоз въз основа на нечий недъг.
Всички оплаквания ще се разследват незабавно и дискретно. Компанията забранява налагане на неблагоприятни последици срещу служители,
в резултат от докладване на акт, представляващ тормоз, в това число сексуален тормоз.

По какъв начин това
се отнася за мен?

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Какво трябва да направя, ако смятам, че съм обект
на тормоз?

Отговор: Първо, обмислете да кажете на виновната страна,
че не одобрявате поведението ѝ. Ако обаче се
чувствате неудобно да се изправите срещу виновната
страна (или ако поведението продължи), трябва да
информирате прекия Ви началник. Ако се чувствате
по-спокойни да обсъдите въпроса с различен човек от
Вашия пряк началник или ако прекият Ви началник
не е предприел подходящи действия, за да разреши
проблема, трябва да се свържете с някой от отдел
„Човешки ресурси“ или Правния отдел. Всички такива
оплаквания ще се разследват незабавно и дискретно.
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КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ
Всички Служители са задължени пред Компанията да подкрепят законните интереси на Компанията. Компанията е засегната, когато външните
търговски или лични интереси или други взаимоотношения на нейните Служители има вероятност да противоречат или да попречат на интересите
на Компанията. Компанията забранява конфликти на интереси, освен ако това не е изрично одобрено от Изпълнителния директор или от лице,
определено от него.

Потенциални конфликти на интереси
Съществуват много начини на възникване на конфликти на интереси, в това число случаите, в които Служителите:
1. Са назначени като директор или консултант на или за юридическо лице извън KBR;
2. Притежават определени инвестиции или разполагат с финансов интерес в съществуващ или потенциален конкурент,
клиент или доставчик; или
3. Имат втора работа, която противоречи на интересите на Дружеството или нарушава способността на Служителя да изпълнява
задълженията си към Компанията.
Длъжностите и свързаностите на близки роднини също могат да създадат действителни, видими или потенциални конфликти на интереси.
Компанията очаква и изисква от Служителите да бъдат честни и етични в справянето с действителни, видими или възможни конфликти на интереси.
Ако съществува възможност за конфликт на интереси при някой от Служителите, ситуацията трябва да бъде незабавно и напълно оповестена
на Служителя или неговия/нейния ръководител или прякначалник, който трябва да поиска одобрение от Изпълнителния директор или от лице,
определено от него. Ако съществува вероятност от конфликт на интереси при член на Управителния съвет или Изпълнителния директор, ситуацията
трябва да бъде незабавно и напълно оповестена на Одитния комитет на Компанията.
От някои Служители, които могат да наредят или повлияят на използването или разпореждането със значителни парични средства или други
активи на Компанията, се изисква да подават годишна декларация за съответствие по отношение на всякакви действителни, видими или възможни
конфликти на интереси.

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Джон работи като инженер и резервира екскурзия за екипа. Братът на Джон притежава хотел, в който биха могли да
отседнат във връзка с екскурзията. Може ли Джон да подпише договор с хотела на своя брат?

Отговор: Не, защото това би създало конфликт на интереси. Джон няма право да прави каквото и да е, за да повлияе на Компанията
да избере хотела на брат му, но може да представи брат си на отдела, който отговаря за пътуванията и планирането на
събития, ако оповести родствената си връзка с него.
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ВЪТРЕШЕН СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ
Компанията трябва да поддържа система за вътрешен счетоводен контрол, която да бъде достатъчна, за да осигури в достатъчна степен
надеждността на финансовото отчитане и изготвянето на финансовите отчети за външни цели в съответствие с общоприетите счетоводни принципи
или други критерии, приложими към тези отчети, като тази система трябва да включва политики и процедури, които:
•

Са свързани с водене на записи, които достатъчно подробно, точно и справедливо отразяват операциите и разпорежданията с активите
на Компанията;

•

Дават достатъчно гаранция, че операциите се изпълняват в съответствие с общите или конкретните разрешения на ръководството; и

•

Дават достатъчно гаранция за предотвратяването или своевременното установяване на неправомерно придобиване, използване или
разпореждане с активите на Компанията.

Със счетоводството на Компанията не следва да се записват операции, които са извън обхвата на писмените политики и процедури или които
не са изрично и официално одобрени от съответния Служител, назначен за тази цел. Това одобрение изисква да се определи дали операцията:
(i) е разрешена в съответствие с настоящата Корпоративна политика и (ii) е подкрепена с документални доказателства, за да се провери
валидността на операцията.
Всички операции, в които Компанията е встъпила, се записват в счетоводството на Компанията в съответствие с нормалните, стандартни процедури.
Счетоводните записи се водят с достатъчно подробности, за да:
•

Отразяват точно и справедливо операциите и разпорежданията с активите на Компанията;

•

Спазват приложимите нормативни изисквания, в това число Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ (FCPA)
и други законови изисквания; и

•

Бъдат обработени по начин, който да позволява своевременно изготвяне на финансовите отчети, доклади и данни с цел вътрешно,
публично и нормативно отчитане.

Прилагането и поддържането на вътрешен счетоводен контрол, процедури и записи, които са подходящи във всяко едно отношение, за да
удовлетворят изискванията на настоящата Корпоративна политика, е основна отговорност на Главния счетоводител. Освен това, Изпълнителният
директор и Главният счетоводител носят отговорност за осигуряване на съответствие с всички аспекти от Раздели 302 и 404 от Закона Сарбейнс-Оксли,
който изисква ръководството да извършва оценка и да докладва през определени интервали ефективността на системата на Компанията за вътрешен
контрол над финансовото отчитане. Главният счетоводител и Главният юрисконсулт отговарят за осигуряване на съответствие със Закона
за чуждестранните корупционни практики, в това число изискването Компанията да поддържа стабилна система за вътрешен контрол.

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Хосе, колега на Питър, моли Питър да въведе операция в счетоводната система. Питър има въпроси относно валидността
на операцията, на които Хосе не успява да даде отговор. Какво трябва да направи Питър?

Отговор: Питър трябва да предаде притесненията си на своя ръководител и да осигури въвеждане само на валидна и точна
информация в счетоводството на компанията.
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ПОДКУПИ И КОРУПЦИЯ
На Служителите и третите страни, действащи от името на KBR, се забранява да извършват, предлагат, разрешават или обещават извършването на
Нерегламентирани плащания. Терминът „Нерегламентирани плащания“ се използва събирателно за широк обхват от незаконни плащания на парични
средства или неща с материална стойност, които обикновено имат характер на комисиони, подкупи или рушвети, предоставени с цел повлияване
на вземането на благоприятно решение, което засяга дейността на компанията, или с цел лична облага за определено лице. Този тип плащания са
незаконни, неетични и забранени съгласно настоящия Кодекс за норми на бизнес поведение.
Компанията забранява на всички Служители и трети страни, действащи от името на KBR, да заплащат, предлагат, обещават или разрешават каквито
и да е подкупи, комисиони или друг вид подобни незаконни плащания на парични средства или неща с материална стойност на държавен служител,
служител на правителството, политическа партия или длъжностно лице на партия, кандидат за държавен служител или служител в публична
международна организация в която и да е страна.
Всички операции трябва да се изпълняват, като достъпът до активите е разрешен единствено съгласно разрешеното от ръководството.
На Служителите е забранено също да получават, пряко или косвено, каквито и да е Нерегламентирани плащания или каквото и да е с материална
стойност от трети страни, във връзка с операция, в която Компанията е встъпила.
На Компанията, нейните Служители и трети страни, действащи от нейно име, е забранено да извършват каквито и да е „стимулиращи“
или ускоряващи плащания към държавно длъжностно лице или служител, с цел ускоряване или осигуряване на изпълнението на задължителни
рутинни правителствени действия от съответното длъжностно лице.
При много редки обстоятелства е възможно Служителят да сметне за необходимо да извърши плащане към държавно длъжностно лице или
служител, за да избегне надвиснала заплаха за личното здраве, безопасност или свобода, при ситуация, в която Служителят не е в състояние
да получи необходимото предварително одобрение, предвид обстоятелствата. Ако се извърши плащане при такива обстоятелства, Служителят,
който е извършил плащането, трябва във възможно най-кратък срок да се свърже с Директора по съответствие или неговия/нейния заместник
за допълнителни указания.
Тъй като действията на трети страни, действащи от името на KBR, като например действия от Служители, могат да подведат компанията под
отговорност и да навредят на нейната репутация, всички трети страни, които биха могли да взаимодействат с държавни длъжностни лица или
служители извън САЩ от името на Компанията и други страни, определени като високорискови, трябва:
(i) Да подлежат на подходяща комплексна оценка въз основа на риска, преди да бъдат ангажирани;
(ii) Да им бъде забранено извършването на Нерегламентирани плащания; и
(iii) Да подлежат на допълнителни правила и условия за борба с корупцията, според необходимото.
В зависимост от обстоятелствата е възможно дарения към благотворителни организации или обществени организации да бъдат счетени
за Нерегламентирани плащания.
Процедурите за изпълнение на Политиките за борба с корупцията на KBR съдържат допълнителни насоки за изискваните процеси за ангажиране
на трети страни и извършване на дарения.
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ПОДАРЪЦИ, ПЪТУВАНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Всяко плащане или предоставяне на нещо с материална стойност на държавен
служител, служител на правителството, политическа партия или длъжностно лице
на политическа партия, кандидат за държавна служба, служител на публична
международна организация, клиент или потенциален клиент, в това число
развлечения, пътувания или подаръци с неоправдана значителна стойност, може
да се приеме за Нерегламентирано плащане и/или нарушение на приложимото
законодателство за борба с корупцията. В съответствие с това, на Служителите
е забранено да предоставят екстравагантни или чести подаръци, хотелско
настаняване, пътувания или развлечения (наричани още търговски жестове)
на трети страни. С цел осигуряване на допълнителни насоки, Процедурите на
KBR за изпълнение на Политиките за борба с корупцията на KBR конкретизират
обстоятелствата, при които е разрешено предоставянето на подаръци или
осигуряването на хотелско настаняване на определени трети страни, в това
число държавни служители и служители на правителството.
На Служителите е забранено също да поискват или получават, пряко или косвено, каквото и да е с материална стойност, в това число екстравагантни
подаръци, хотелско настаняване, пътувания или развлечения от трети страни.
Тази разпоредба не забранява даването или получаването на приемливи и обичайни за бизнеса хранения в ресторант, развлечения и подаръци, при
условие, че получаването им не изглежда нерегламентирано и е в съответствие с всички политики и процедури на Компанията. Всички тези дейности
трябва да се докладват и да бъдат одобрени от политиката на Компанията или, при липса на конкретна политика или процедура, от прекия началник
на Служителя.

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Това означава ли, че не мога да изведа клиент
на вечеря след делова среща?

Отговор: Можете да изведете клиент на вечеря, за да
обсъдите делови въпроси или за да затвърдите
взаимоотношенията. Трябва да се уверите,
че храната в този случай е приемлива и
обичайна и че спазвате процедурите на KBR‘
за предварително одобрение и възстановяване
на разходи.
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ПОЛИТИЧЕСКИ ДАРЕНИЯ
Компанията насърчава участието в политическите процеси. Федералното правителство на САЩ, щатите, местностите и някои държави обаче са
приели закони, регламентиращи политическите дарения, политическите дейности и подаръци, за да се предотврати нерегламентирано повлияване
на държавните служители/ Политическите дарения към такива физически или юридически лица биха могли да се приемат за Нерегламентирани
плащания. Участието в политически дейности на международно ниво или на ниво САЩ, федерално, държавно или местно ниво може да доведе до
правни последици и подвеждане на Компанията под отговорност. Поради тези причини, Служителите трябва да се запознаят със съответните закони и
винаги да се консултират с отдел „Връзки с правителството“, преди да участват в такива политически дейности.
Компанията ще спазва всички приложими закони, регламентиращи политическото влияние и даренията за кампании.
Компанията вярва силно в демократичния политически процес и че нейните служители трябва да се интересуват активно от насърчаването на
принципите на добро управление в нациите, държавите и общностите, в които живеят. Служителите имат право да отделят от собственото си време
и средства, за да подкрепят политически кандидати и въпроси, но отделеното им време или средства за политически дарения по никакъв начин
няма да бъдат компенсирани от Компанията. Компанията призовава Служителите да се уверят, че личните им политически дарения и дейности са в
съответствие с приложимите закони. Например, на лица, които не са граждани на Съединените американски щати, не се разрешава извършването
на политически дарения за федерални, държавни или местни избори в Съединените американски щати. Останалите държави също имат
законодателство, регламентиращо политическите дарения.
Никой от Служителите или друго трето лице, представляващо Компанията по политическите или правителствените въпроси, не трябва да налага
натиск, пряк или косвен, върху който и да е от Служителите, който да нарушава правото на лицето да реши дали да извърши лично политическо
дарение, за кого и какъв размер.
Служители и други трети лица, които представляват Компанията по политически и правителствени въпроси, трябва да спазват всички закони,
регламентиращи корпоративното участие в обществените дела. Съгласно различни нормативни документи, определено поведение, разрешено и
насърчавано по отношение на физическите лица, е забранено за корпорациите. Политика на Компанията е напълно да спазва тези забрани.
Не може да се допринасят средства, имущество или услуги на Компанията в подкрепа на политически кандидат за изборен мандат или на политическа
партия или длъжностно лице от политическа партия в Съединените американски щати (на държавно или федерално ниво) или в която и да е друга
държава, от Компанията, от името на Компанията или от името на упълномощено от Компанията лице, без предварително одобрение от отдел
„Връзки с правителството“ на KBR. Това одобрение подлежи на преглед и разрешение от Главния юрисконсулт. Главният юрисконсулт на KBR ще
провери дали предложеният принос е законен и уместен съгласно приложимото законодателство.
Федералните, държавните и местните закони ограничават предлагането на подаръци на държавни длъжностни лица. Следователно, на Служителите
в общия случай им е забранено да предлагат каквото и да е с материална стойност на държавни длъжностни лица или държавни служители в САЩ,
когато действат от името на компанията.
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ИЗНОС И ТЪРГОВСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
Политиката на KBR е напълно да спазва законите и разпоредбите на САЩ и всички останали приложими закони и разпоредби, които регламентират
международната търговия. Тези закони и разпоредби обхващат експорта и реекспорта на продукти, услуги, софтуер, технологии и технически данни,
както и санкции и изисквания за борба с бойкота. Отговорност на всички Служители е да се уверят, че при никакви обстоятелства не се изпълняват
операции, които противоречат на политиката на пълно съответствие на KBR.
Международните мерки за контрол на търговията, включително разпоредбите относно износа, имат за цел да опазват националната сигурност и
интересите на външната политика на правителствата, които налагат изисквания за контрол на износа. Износът включва физически износ, както и
устни, визуални или електронни видове износ на данни, софтуер и технологии. В контекста на законодателството на САЩ за контрол на износа, износът
включва също прехвърляния на технически данни към граждани на чуждестранни държави в Съединените американски щати, оповестявания
на технически данни от САЩ в чуждестранна държава на лица с националност от трета държава, реекспорт на артикули с произход от САЩ от една
чуждестранна държава в друга и износ на произведени в чужбина артикули, които включват над 10% съдържание от САЩ. Мерките за контрол върху
търговията в САЩ се отнасят не само за операциите на KBR в САЩ, но и за дейностите на KBR извън САЩ.
САЩ налагат санкции върху определени държави, в които граждани на САЩ, компании от САЩ и чуждестранните им филиали не могат да упражняват
дейност. Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерство на финансите на Съединените американски щати често променя
списъка с държави и/или степента на въведените ограничения спрямо всяка една такава държава, като служителите, занимаващи се с международна
търговия, носят отговорност да направят справка с най-актуалния списък, който е достъпен на http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
Programs/Pages/Programs.aspx. Политиката на KBR е KBR под никаква форма да не упражнява дейност, да не предприема работа и да не извършва
продажби на продукти в страни, които са обект на ембарго или санкции от OFAC, освен ако това не е позволено от законите на САЩ.
Тази забрана се отнася и за предприемане на работа във или продажба на продукти на всяко юридическо лице, което се намира в някоя от
тези държави или на юридическо лице, което е собственост или се контролира от правителството на някоя от тези държави, независимо от
местоположението на това юридическо лице. Възможно е и други държави, в които KBR упражнява дейност, да налагат сходни търговски санкции
и ограничения спрямо една или повече от същите държави. Отговорност на всеки Служител е да се консултира с Правния отдел на KBR - Служба по
съответствие в международната търговия, ако има въпроси относно определен район.
Законите и разпоредбите на САЩ също налагат по-малко рестриктивни търговски ограничения за други държави. Правителството на САЩ и други
правителства поддържат няколко списъка с юридически лица, с които компаниите от тези държави нямат право да упражняват търговска дейност
и Служителите, които се занимават с международна търговия, трябва редовно да проверяват тези списъци, когато се занимават с международна
търговия.
Освен това, KBR изисква строго спазване на разпоредбите за борба с бойкота, които забраняват операциите по каквато и да е дейност, която би
подкрепила Арабския бойкот на Израел. Въпреки че тази ситуация не е толкова често срещана, разпоредбите за борба с бойкота на САЩ забраняват
също и операциите по търговска дейност, които биха подкрепили бойкота на дадена държава спрямо друга държава, освен ако съответният бойкот
не съответства на законодателството на САЩ.

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Джо е потърсен от китайска компания с молба да партнира с нея по изграждането на завод за амоняк в Иран.
Каква е правилната реакция на тази ситуация?

Отговор: Политика на KBR е да не упражнява дейност в Иран, защото Иран е обект на санкции от САЩ и от няколко други
Правителства. Джо трябва да откаже тази молба и да уведоми незабавно ITCO.
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АНТИТРЪСТ
Компанията ще спазва приложимите закони в областта на антитръста и конкуренцията във всяко едно отношение.
Никой Служител няма право да встъпва в договореност, споразумение, план или схема, изрични или по подразбиране, официални или неофициални,
с конкурент, във връзка с цените, правилата или условията на продажба или обслужване, производството, разпространението, териториите или
клиентите; нито да обменя информация или да обсъжда цените, правилата или условията на продажба или обслужване или друга конкурентна
информация с представител на конкуренцията; нито да участва в каквото и да е друго поведение, което нарушава приложимите закони в областта
на антитръста и конкуренцията.
Настоящата Политика не забранява обичайните договорености с подизпълнители или съвместни предложения с конкуренти, които не нарушават
приложимите закони в областта на антитръста и конкуренцията и които са одобрени от Правния отдел на KBR.
Необходимо е да се потърси съвет от Правния отдел на KBR и преди участие в обмен на информация с конкуренти чрез търговски асоциации
или срещи на сектора, за да се гарантира съответствие с приложимите закони в областта на антитръста и конкуренцията.
Споразумения между членове на събирателно дружество за дейностите на събирателното дружество се приемат за споразумения между партньори,
а не конкуренти — дори ако партньорите са конкуренти извън събирателното дружество. Забранени са обаче споразумения, нарушаващи
конкуренцията, между конкуриращи се партньори в събирателно дружество, които са извън обхвата на събирателното дружество. Освен това е
възможно обменът на конкурентна чувствителна информация между KBR, събирателните дружества на компанията или партньори в събирателните
дружества да се окаже проблемен; поради тази причина трябва да се консултирате с Правния отдел, преди да обмените такава информация.

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Джейми работи в Отдел „Предложения“. По
време на участие на Джейми в конференция
на сектора, бивш колега, който сега работи за
конкурент, моли Джейми да се срещне отделно
с индустриална група и да обмени сравнителна
информация. Трябва ли Джейми да присъства на
срещата?

Отговор: Джейми трябва да се консултира с Правния
отдел, преди да присъства и да обмени каквато
и да е информация за KBR, за да се гарантира
съответствие с всички закони в областта на
антитръста и конкуренцията.

We Deliver
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ИЗМАМА
Компанията забранява всякакъв
вид измама.
Терминът „Измама“ включва, но не се ограничава, до неправомерно присвояване
на средства и други нередности, в това число:
•

нечестни или измамни действия;

•

злоупотреба със или неправомерно присвояване на средства;

•

незаконно присвояване;

•

фалшифициране или изменение на прехвърляеми инструменти,
като чекове и платежни заповеди на Компанията;

•

незаконно присвояване на активи на Компанията, неин служител,
клиент, партньор или доставчик;

•

присвояване на парични средства, ценни книжа, консумативи,
имущество или друг актив на Компанията за лично ползване;

•

неоторизираното управление или докладване на транзакции
на Компанията; и

•

фалшифициране на записите на Компанията поради лични
или други причини.

Горният списък не е изчерпателен, а има за цел да представи ситуациите, които са свързани с измама.
Служителите са задължени да пазят активите на Компанията и да се уверят в тяхното ефективно използване. Забранена е кражба, небрежност
спрямо активите на Компанията и тяхното прахосване от страна на Служителите, тъй като тези действия и поведение оказват пряко и неблагоприятно
въздействие върху репутацията и доходността на Компанията. Всички активи на Компанията трябва да се използват единствено за законни търговски
цели, свързани с Компанията.

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Директор по продажбите и неговият Пряк началник работят заедно от много години и са добри приятели извън
работа. След скъпо вечерно излизане с техните съпруги, Директорът по продажби предлага да платят за вечерята с
корпоративната кредитна карта и да кажат, че вечерята е била бизнес среща с клиенти. Прекият началник, който
одобрява докладите за разходи на Директора по продажби, се съгласява. Има ли проблем?

Отговор: Действията на Директора по продажби и Прекия началник нарушават Кодекса за норми на бизнес поведение, защото
използването на средства на компанията за лични цели е строго забранено и подаването и одобрението на неверен
доклад за разходи представлява измама.
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ИЗПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО
НЕ Е ПУБЛИЧНА
Компанията извършва незабавно и пълно оповестяване
на съществена информация, която не е публична, на
обществеността, когато и ако това се изисква от закона и/
или правилата на SEC (Комисията за ценни книжа и фондови
борси) и NYSE (Нюйоркската фондова борса). Определянето на
„съществеността“ е свързано със субективни преценки; поради
тази причина съществените въпроси се определят от Главния
юрисконсулт и Главния счетоводител. Всяко оповестяване,
извършено от Компанията, в доклади и документи подадени
или изпратени до SEC и всяка друга публична кореспонденция
на Компанията трябва да бъде пълна, вярна, точна,
своевременна и разбираема.
Не трябва да се оповестява съществена информация, която не
е публична, на лица, различни от лица от Компанията, чиято
позиция изисква да бъдат наясно с информацията, преди
тя да бъде публично издадена от Компанията.
Никой Служител няма право да извършва поръчка за закупуване
или продажба, нито да препоръчва на друго лице да извърши
поръчка за закупуване или продажба на ценни книжа на
Компанията (или свързани деривативни ценни книжа, като
пут- или кол-опции), когато на него или нея му/ѝ е известна
съществена информация относно Компанията, която не е
публично оповестена. Всеки Служител, който разполага със
съществена информация, която не е публична, трябва да изчака
до приключване на дейността на втория работен ден след
публичното оповестяване на информацията, преди да търгува
или да препоръча на някой друг да търгува.
Поради редовния си достъп до поверителна информация,
някои Служители („Вътрешни лица“) подлежат на допълнителни
ограничения във връзка с търгуването с ценни книжа
на Компанията.

We Deliver
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ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ,
ОБЕКТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
При изпълняване на дейностите на Компанията, Служителите често научават
поверителна информация или информация, обект на интелектуална собственост,
за Компанията, нейните клиенти, доставчици или партньори в събирателни
дружества.
Никой Служител, на когото е поверена или на когото по друг път му е известна
информация с поверителен характер или обект на интелектуална собственост, няма
право да оповестява или използва тази информация извън Компанията или за
лична облага, докато работи или служи за компанията или след това, без валидно
и надлежно писмено разрешение от Компанията да го направи, предоставено
от ръководител или Служител с правомощия да оповестява поверителна
информация или информация, обект на интелектуална собственост. Неразрешеното
оповестяване може да навреди на Компанията или да помогне на неин конкурент.
Компанията освен това работи са данни, които са обект на интелектуална
собственост, на партньори в събирателни дружества, доставчици и клиенти.
Защитата на тези данни е от първостепенно значение и към нея трябва да се
подходи с най-голяма грижа, за да може Компанията да продължава да се ползва
от доверието на съответните лица. Никой Служител няма право да оповестява
или използва поверителна информация или информация, обект на интелектуална
собственост, която е собственост на лице, различно от Компанията, на лица, които
не са служители, без разрешение от Компанията, което разрешение не следва
да възпрепятства правата за докладване на Служителя, отбелязани в настоящия
кодекс, и никой няма право да оповестява информация на други лица, освен ако
не е установено, че е необходимо тя да бъде оповестена.
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ДОГОВОРИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО
Компанията ще спазва всички разпоредби, приложими за договори с правителството на Съединените американски щати и други правителства.
Всички служители, които са ангажирани с изпълнение на работа по договори с правителството, трябва да бъдат добре информирани и да са
достатъчно обучени относно политиките и практиките в настоящия Кодекс за норми на бизнес поведение и други политики на Компанията, които са
конкретно свързани с договори с правителството. Всяка бизнес единица, която има договор с правителството на Съединените американски щати или
друго правителство, носи отговорност да се увери в обучението на съответния Служител в областта на тези политики и в надлежното документиране
на това обучение.

We Deliver
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ДОКЛАДВАНЕ НА ПОДОЗИРАНИ НАРУШЕНИЯ
НА КОДЕКСА ЗА НОРМИ НА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ
Служителите трябва незабавно да докладват за всяко подозирано нарушение на Кодекса за норми на бизнес поведение към подходящо звено
за докладване, което може да включва, без ограничение:
• www.kbr.ethicspoint.com
• Горещата линия по етика
–– Тел. за САЩ или Канада: (855) 219-7328
–– Можете да откриете съответния безплатен телефонен номер за всички останали държави на www.kbr.ethicspoint.com
• Пощенска кутия във връзка с Кодекса за норми на бизнес поведение
–– P.O. Box 2464, Houston, TX 77252-2464, САЩ
• Директорът по Кодекса за норми на бизнес поведение на fhoukbrcode@kbr.com
• Съответния представител на Правния отдел на KBR; Службите по одит; Човешки ресурси; Здраве, безопасност,
сигурност и околна среда; или друг отдел, занимаващ се със съответствието
• Прекият началник или ръководител на Служителя
• Член на изпълнителното главно ръководство
Освен това, Служителите могат да упражнят законовото си право или задължение да докладват възможни нарушения
на законодателството към съответните правителствени органи по всяко време, без да докладват въпроса или да търсят
предварително разрешение от Компанията.
Компанията забранява всякаква форма на ответни мерки за добросъвестно докладване на подозирани нарушения на Кодекса за норми на бизнес
поведение. Срещу всеки, който предприеме преки или косвени ответни мерки срещу Служител, който е докладвал действителни или подозирани
нарушения, ще бъдат предприети дисциплинарни мерки. Забранено е разубеждаването на други Служители да докладват, като това може да доведе
до дисциплинарни мерки.
От Служителите се очаква да оказват пълно съдействие по всяко разследване, проведено във връзка с подозирано нарушение на Кодекса за норми
на бизнес поведение.

Бъдете отговорни!
Въпрос:

Франк вижда, че неговият пряк началник прави нещо, което според него може да представлява нарушение на Кодекса за
норми на бизнес поведение, но не е сигурен, че е нарушение, а и Франк не желае да се замесва с това. Как следва да постъпи
той?

Отговор: Франк трябва да докладва ситуацията на горещата линия или чрез друг канал за докладване. Отделът по COBC може
да разследва случая и да определи дали в действителност е извършено нарушение. Отговорност на Франк е да докладва
поведението, на което е бил свидетел.
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