
 
 

 

Vesuvius plc  165 Fleet Street London EC4A 2AE 

   Switch: +44 (0)20 7822 0000 / Fax: +44 (0)20 7822 0100 – www.vesuvius.com 
Registered in England & Wales number 8217766. Registered Office as above 

19 November 2012 

 

 

Kebijakan Anti-Suap & Korupsi 

 

 

Mitra Bisnis Yang Terhormat 

Kita beroperasi dalam kondisi perekonomian global dengan etika bisnis yang semakin berperan 

penting. Oleh sebab itu, kebijakan kami terus menekankan agar karyawan kami menerapkan standar 

etika tertinggi dalam perilaku mereka serta dalam semua hubungan yang terbina dengan para 

pelanggan dan pemasok yang kami hormati. 

Masa-masa ketika praktik suap mungkin dianggap hal yang wajar dalam transaksi bisnis jelas telah 

jauh kita tinggalkan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang anti-suap dapat berdampak sangat 

serius terhadap kondisi keuangan, reputasi, serta kelangsungan operasi kita. 

Kami menyadari bahwa kita beroperasi dalam lingkungan komersial yang sangat menantang dan di 

berbagai lokasi yang mungkin masih menghadapi masalah korupsi. Akan tetapi, hal ini bukan lantas 

menjadi pembenaran. Vesuvius tidak menoleransi sedikit pun segala bentuk upaya suap dan korupsi. 

Kami berkomitmen untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki semua bentuk suap yang berasal 

dari organisasi kami dan muncul dari setiap transaksi dengan mitra bisnis kami. 

Mengingat skala internasional Vesuvius, kebijakan kami untuk mencegah praktik suap dan korupsi 

akan seragam di seluruh dunia. Meskipun perlakuan terhadap suap dan korupsi bisa jadi berbeda di 

dalam setiap yurisdiksi, kami memutuskan untuk menjunjung standar tertinggi. Standar ini termaktub 

di dalam Kebijakan Anti-Suap & Korupsi kami, yang salinannya terlampir pada surat ini. 

Sebagai mitra bisnis kami yang terhormat, kami memohon kesediaan Anda untuk mempelajari dengan 

baik kebijakan tersebut dan kami akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan atau 

memberikan penjelasan yang Anda butuhkan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hubungan 

bisnis di antara perusahaan kita mematuhi ketentuan dalam Kebijakan Anti-Suap & Korupsi kami dan 

kami sangat mengharapkan dukungan Anda dalam hal yang penting ini. 

Hormat kami, 

 

François WANECQ 

CEO Vesuvius Group 

 


