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1. Úvod
CIE Automotive, S.A. je průmyslovou skupinou specializující se na procesy s vysokou přidanou hodnotou,
která podniká ve dvou obchodních oblastech: dílech pro automobilový průmysl a Smart Innovation (dále jen
CIE Automotive, S.A. nebo skupina, bez rozdílu).
Hodnoty, které řídí činnost CIE Automotive, S.A., jsou následující:
1. Orientace na externí a interní klienty a vstřícné služby.
2. Úcta k zaměstnancům, jejich iniciativě, tvořivosti a inovaci a též k jejich angažovanosti a týmové
práci.
3. Schopnost dosahovat cílů a přidané hodnoty.
4. Pozitivní přístup ke změnám a stálému zlepšování.
5. Odpovědnost a bezúhonnost zaměstnanců zavazujících se k dobře vykonané práci.
6. Respekt k životnímu prostředí a snaha minimalizovat veškerý dopad na něj.
7. Průhlednost – zveřejňování všech relevantních údajů o naší činnosti.
K doplnění těchto základních hodnot v působení skupiny považuje správní rada CIE Automotive, S.A. za
vhodné schválit pravidla chování tvořících Interní kodex profesionálního chování (dále jen kodex chování).
CIE Automotive, S.A. pevně věří, že vztahy se musejí zakládat na vzájemné důvěře, úctě a zjevném uznávání
důstojnosti ostatních.

2. Oblast aplikace
Tato pravidla chování se vztahují na všechny členy rady, manažery, zaměstnance a pracovníky ve všech
společnostech tvořících skupinu, a to bez výjimky.
Všechny osoby jsou povinné tyto normy chování znát a dodržovat, neznalost zákona neomlouvá v žádné
jurisdikci.

3. Pravidla chování
3.1. Dodržování norem: jednání v souladu se zákonem a etikou
CIE Automotive, S.A. absolutně a veřejně odmítá jakýkoli druh nezákonného a/nebo trestného
jednání a výslovně stvrzuje, že takové praktiky jsou uvnitř organizace zcela zakázány.
Z toho důvodu všechny osoby náležející k CIE Automotive, S.A. musejí (i) na jedné straně vykonávat
svou funkci v organizaci a přitom nejen striktně dodržovat platné zákony, ale i zabraňovat jakýmkoli
praktikám, jež jsou podle přísných kritérií pro důstojnost a morální bezúhonnost eticky nepřijatelné
a (ii) na druhé straně jednat jasně a průhledně a zajistit přitom, aby žádné jednání nemohlo být
vykládáno jako podvodné.
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3.2. Transparentnost, bezúhonnost a důvěrnost informací
Všechny osoby náležející k CIE Automotive, S.A. musejí jednat jasným a transparentním způsobem a
zajistit přitom, aby žádné jejich jednání nemohlo být vykládáno jako podvodné.
Rovněž musejí chránit věrohodnost a přesnost finančních i nefinančních informací, jak interních i
těch, které jsou dodávány na trh, a poskytovat přitom pravdivé, kompletní, srozumitelné a přesné
údaje. Žádná osoba v CIE Automotive, S.A. nesmí záměrně poskytnout nesprávné, chybné či
nepřesné informace, jež by mohly příjemce zmýlit a vést k chybě a/nebo ovlivnit hodnotu akcií
skupiny na burze.
Za tím účelem jsou následně popsány konkrétní normy určené všem, kdo se v CIE Automotive, S.A.
účastní procesu tvorby finančních informací:
Při tvorbě finančních informací jednat čestně a pečlivě.
Zajistit, aby se veškeré zaznamenané finanční informace odvíjely od skutečně provedených
transakcí a operací a aby byly získány v pravý čas.
Zajistit, aby byly finanční informace zaznamenávány přesně a přitom věrně odrážely úplnost
operací.
Zaznamenat a vypracovat finanční informace v souladu s příslušnými zákony a předpisy a
všeobecně uznávanými principy účetnictví.
Plnit finanční zásady a procedury skupiny a mít účinný systém interní kontroly finančních
informací.
Aktualizovat a udržovat všechny znalosti nezbytné k výkonu činností během tvorby finančních
informací.
Opravit nebo oznámit nutnost opravy jakékoli zjištěné chyby, která má vliv na důvěryhodnost
finančních informací.
Informovat Komisi pro audit a dodržování předpisů CIE Automotive, S.A. o jakékoli situaci, při
níž nejsou dodržovány zde uvedené normy.
Dodržování zde popsaných norem nezprošťuje od povinnosti dodržovat ostatní normy uvedené v
kodexu chování.
Stejně tak jsou všechny osoby náležející k CIE Automotive, S.A. povinné respektovat důvěrný
charakter informací získaných při výkonu své činnosti, k nimž mohou mít přístup z důvodu svých
úkolů, ať již jsou ve vlastnictví CIE Automotive, S.A. nebo jiných podniků a subjektů. Zaměstnancům
CIE Automotive, S.A. je zvláště zakázáno používat ve svém pracovním místě jakýkoli typ informací
nebo fyzické či elektronické dokumentace patřící jiné společnosti, k níž byl získán přístup nebo jež
byla získána v důsledku bývalé pracovní pozice, bez souhlasu této společnosti.

3.3. Daňová povinnost a využívání státních finančních prostředků
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CIE Automotive, S.A. zajišťuje dodržování daňových povinností a platby sociálního a zdravotního
pojištění, které jí přísluší v souladu s platnými zákony (předkládání daňových přiznání, platby daní,
registrace operací podléhajících zdanění, platby státního sociálního a zdravotního pojištění, atd.).
V důsledku toho je zakázáno (i) nelegálně se vyhýbat placení nebo získávat nepatřičné zisky k újmě
Státní daňové správy ze strany skupiny a (ii) vyhýbat se placení sociálního a zdravotního pojištění a
výběru společných sociálních položek a dále nepatřičně nabývat vracené částky či využívat
nepatřičných odpočtů za jakékoli položky.
Je také výslovně zakázáno žádat jménem CIE Automotive, S.A. o dotace, srážky či příspěvky od
státní správy a falšovat přitom údaje či situace jakéhokoli typu ku prospěchu CIE Automotive, S.A.
Pokud takové jednání přímo navrhne státní úředník nebo veřejný orgán, musí být odmítnuto a
okamžitě oznámeno nadřízenému.
CIE Automotive, S.A. musí jednat transparentně a pravdivě zejména při žádání o dotace, jejich
využívání a zdůvodnění, vždy dodávat pravdivé a přesné informace a provádět šetření, kam dotace,
o něž bylo požádáno, směřují. Je rovněž zakázáno věnovat dotaci nebo státní příspěvek na jiný účel,
než na jaký byl přidělen.

3.4. Vztahy se zájmovými skupinami
o Vztahy s akcionáři
Cílem CIE Automotive, S.A. je stálá, solidní tvorba hodnot pro akcionáře a sladění zájmů všech
akcionářů.
CIE Automotive, S.A. se zavazuje k tomu, že bude všem akcionářům dodávat adekvátní
informace, a to transparentním, úplným, pravdivým a přesným způsobem, a ke komunikaci s
nimi ustaví dynamické nástroje.
Osoby náležejících k CIE Automotive, S.A. budou jednat tak, aby investice našich akcionářů byly
chráněné a maximálně se zhodnocovaly a aby bylo u těchto investic dosaženo adekvátní
ziskovosti.

o Vztahy se zákazníky
Podle zásad CIE Automotive, S.A. nabízíme zákazníkům produkty a služby s vysokou kvalitou za
adekvátní ceny a plníme přitom závazky ohledně smluvených dodacích lhůt.
Zaměstnanci CIE Automotive, S.A. musejí se zákazníky skupiny jednat bezúhonně, s cílem
dosáhnout co nejvyšší kvality, poskytovat jim jedinečné služby a dlouhodobě rozvíjet vztahy
založené na důvěře a vzájemné úctě.
Ve smluvních vztazích se klientům dostane transparentnosti a dostatečných, pravdivých,
vhodných a adekvátních informací.

o Vztahy s dodavateli, poskytovateli a spolupracujícími společnostmi
Procesy výběru dodavatelů, poskytovatelů a společností spolupracujících s CIE Automotive, S.A.
budou probíhat s nestranností a objektivitou. Zaměstnanci proto u těchto procesů musejí
aplikovat kritérium kvality a nákladů a vyhnout se tak při výběru jakémukoli konfliktu zájmů či
protekci.
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CIE Automotive, S.A. vyžaduje, aby její dodavatelé podepsali Závazek ke společenské
odpovědnosti dodavatelů. Rovněž podpoří audity, které by mohly být nezbytné k identifikaci a
opravě nedostatků či slabých stránek systémů interní kontroly dodavatelů, poskytovatelů a
spolupracujících společností.

o Vztahy s konkurencí
CIE Automotive, S.A. se zavazuje přísně dodržovat zákony o ochraně hospodářské soutěže.
Zavazuje se též k tomu, že na trzích bude konkurovat legálně, podporovat tak svobodnou soutěž
a vždy dodržovat platné právní normy.
CIE Automotive, S.A. se nebude účastnit rozhovorů, smluv, dohod, projektů či aliancí se
současnou nebo potenciální konkurencí ohledně cen, obchodních podmínek, nabídek, rozdělení
trhů či jakékoli jiné činnosti, jež by omezovala nebo mohla omezit svobodnou a otevřenou
soutěž.

o Vztahy s vládami a úřady
CIE Automotive, S.A. vyjadřuje svoji politickou neutralitu a prohlašuje, že přímo ani nepřímo
nefinancuje ve Španělsku ani v zahraničí žádné politické strany ani její zástupce či kandidáty.
Zaměstnanci, kteří se chtějí účastnit činností politického nebo veřejného charakteru, tak musejí
činit pouze jako soukromé osoby a mimo pracovní dobu.

o Pracoviště bez obtěžování a diskriminace
CIE Automotive, S.A. se zavazuje udržovat pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního
obtěžování nebo obtěžování jiné povahy, ať už ze strany zaměstnance k jinému zaměstnanci
nebo k zákazníkovi či dodavateli, popřípadě naopak. Společnost na sebe bere závazek, že každý
jednotlivý případ bude vyřízen nestranně a důstojně. V důsledku toho nebudou tolerovány
žádné diskriminační praktiky z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, etnického
nebo geografického původu, handicapu či z jakékoli jiného nezákonného důvodu. Nicméně
rozdělení osob na základě jejich schopností a profesionálních kvalit vyžadovaných pro určité
pracovní místo není případem diskriminace.

o Respekt k lidským právům
CIE Automotive, S.A. se kromě dodržování příslušné legislativy platné na všech územích, kde
vyvíjí svou činnost, zavazuje též respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva, která zahrnují
práva zformulovaná v Mezinárodní chartě lidských práv a zásadách vztahujících se k právům v
Prohlášení Mezinárodní organizace práce.
CIE Automotive, S.A. navíc splňuje 10 zásad Světové úmluvy.

o Respekt k životnímu prostředí
Úcta k životnímu prostředí a jeho ochrana jsou základními hodnotami, k nimž se CIE Automotive,
S.A. připojuje. Společnost musí vždy dodržovat zákony o životním prostředí platné v jednotlivých
zemích své působnosti a zavazuje se provádět svou činnosti tak, aby byl negativní dopad na
životní prostředí co nejmenší.
Jako důsledek výše uvedeného musejí všechny osoby náležející ke skupině respektovat životní
prostředí tím, že budou racionálně využívat přírodní zdroje a používat všechny kontrolní
mechanismy, jež mají na dosah, aby minimalizovali dopad jednotlivých průmyslových procesů
CIE Automotive, S.A. na životní prostředí.
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o Dary a společensky prospěšné projekty
CIE Automotive, S.A. v rámci svého závazku k pokroku a blahobytu komunit, s nimiž se stýká,
aktivně přispívá k jejich rozvoji prostřednictvím darů a společenských a kulturních projektů.
Veškeré dary musejí být přesně autorizovány a zaznamenány v účetních záznamech skupiny. Je
přitom zcela zakázáno dávat dary jakéhokoli druhu nebo finančně přispívat organizacím, které se
věnují nezákonným aktivitám nebo jsou s nimi nějakým způsobem spojeny.

3.5. Ochrana zdraví a bezpečnost práce
CIE Automotive, S.A. se při svých činnostech snaží dosáhnout vysoké bezpečnosti u svých procesů,
instalací a služeb a zvláštní pozornost věnuje ochraně svých zaměstnanců, partnerů, dodavatelů,
poskytovatelů, klientů a místnímu prostředí. Přijímá navíc preventivní opatření stanovená platnými
zákony jednotlivých zemí a zavazuje se k tomu, že všichni pracovníci, kteří mají provádět pracovní
úkony v provozech a na pracovištích společnosti, tak činí v těch nejlepších podmínkách bezpečnosti
práce a ochrany zdraví.
CIE Automotive, S.A. poskytuje svým zaměstnancům nezbytné zdroje a školení, aby mohli vykonávat
svou práci bezpečně a ve zdraví prospěšném prostředí. Na druhou stranu všichni pracovníci
vykonávající své funkce ve střediscích CIE Automotive, S.A. (ať již vlastní nebo najatý personál) mají
při práci povinnost znát a dodržovat normy bezpečnosti práce a ochrany zdraví s cílem předejít
pracovním rizikům a snížit tato rizika na minimum.
A konečně v prostorách společnosti je zakázána výroba, spotřeba, nákup, prodej, překupnictví a
vlastnění takových látek, jako jsou alkoholické nápoje, stimulační látky, narkotika či jiné drogy.

3.6. Prevence korupce a podvodů
CIE Automotive, S.A. striktně zakazuje jakékoli chování nebo praktiky korupce, úplatkářství či
zneužití pravomoci ve vztahu ke klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a státním
úředníkům či veřejným státním nebo mezinárodním institucím.
Proto osoby náležející k CIE Automotive, S.A. nemohou ve vztazích k třetím stranám nabízet ani
přijímat dárky či pozornosti, které nejsou čistě symbolické nebo by mohly být vykládány jako pokus
o nepatřičné ovlivňování v obchodním, pracovním či administrativním vztahu.
Do tohoto zákazu nepatří náklady či pozornosti, které lze na trhu považovat za obvyklé nebo běžné,
v adekvátní výši a vezme-li se v úvahu jejich povaha, frekvence a množství. V každém případě
musejí být autorizovány osobou, která má na starosti dané oddělení.
Stejně tak není dovoleno dávat dárky, pozornosti či výhody – přímo nebo přes třetí strany –
zástupcům státu s cílem, aby působili svým vlivem ve prospěch CIE Automotive, S.A. Je rovněž zcela
zakázáno zneužít osobní vztah za účelem nepatřičného ovlivňování nějakého orgánu nebo státního
zaměstnance.
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Normy týkající se plateb
Jakákoli dohoda s třetí stranou, z níž pro společnost nebo skupinu vyplývá povinnost platby,
musí mít písemnou formu a dostatečně popisovat službu, o níž se jedná. Musí být též
autorizována příslušnou osobou podle systémů a postupů dané společnosti.
Jakoukoli platbu, kterou musí společnost zaplatit, je nutno uhradit šekem na jméno nebo
bankovním převodem. Je výslovně zakázáno placení v hotovosti nebo šekem na držitele bez
stvrzenky, která platbu potvrdí.
Tyto dva naposledy uvedené způsoby platby je nutno používat co nejméně.
Je výslovně zakázána jakákoli přímá nebo nepřímá platba provize nebo jakéhokoli jiného
způsobu odměny za účelem získat objednávky nebo jakoukoli obchodní výhodu. Z výše
uvedeného tvoří výjimku platby obchodním agentům a zástupcům CIE Automotive, S.A.
uhrazené v důsledku jejich činnosti pro skupinu, a to vždy podle platných zákonů.
Stejně tak je výslovně zakázána jakákoli platba jakémukoli státnímu úředníkovi nebo
zaměstnanci jakéhokoli orgánu či státní instituci, národní či mezinárodní, za účelem nepatřičně
ovlivňovat administrativní vztah.

3.7. Konflikt zájmů
Ke konfliktu zájmů dochází, když osobní zájmy zaměstnanců CIE Automotive, S.A. jdou přímo či
nepřímo proti zájmům skupiny nebo se s nimi dostanou do konfliktu, zasahují do plnění pracovních
úkolů a povinností nebo když jsou tyto osoby soukromě zapojeny do nějaké transakce či
ekonomické operace skupiny.
Za tím účelem musejí všichni, kdo se potenciálně nacházejí v situaci konfliktu zájmů kvůli jiným
činnostem mimo skupinu, svým příbuzenským vztahům, osobnímu majetku nebo z jakéhokoli
jiného důvodu, okamžitě obeznámit vedoucího daného oddělení, aby analyzoval, zda tento konflikt
existuje či nikoli, a pokud ano, vyloučit tuto osobu z jakýchkoli zasahování do záležitosti, s níž
konflikt zájmů souvisí.
Výkonní členové rady a osoby spojené s CIE Automotive, S.A. pracovním vztahem (za tyto osoby se
považuje manžel/ka či osoba s obdobným partnerským vztahem, rodiče, děti a sourozenci
zaměstnance a jeho manžela/ky, manželé a manželky rodičů a dětí a společnosti přímo či nepřímo
řízené zaměstnancem nebo dosazenou osobou) nemohou vykonávat, jakožto zaměstnanci nebo
OSVČ, úkoly, práce a služby ve prospěch společností v tomto odvětví nebo společností, které by
svou činností mohly přímo či nepřímo konkurovat aktivitám CIE Automotive, S.A.
Všichni zaměstnanci CIE Automotive, S.A. s majetkovými vztahy s dodavateli a/nebo konkurencí, ať
již přímými nebo v rámci příbuzenství, musejí tuto skutečnost ohlásit vedoucímu svého oddělení.
Použijí k tomu Přílohu I.

3.8. Užívání zdrojů a majetku firmy
Nikdo z osob náležejících k CIE Automotive, S.A. nesmí pro své osobní nebo mimoprofesní aktivity
a/nebo k činnostem, které přímo nesouvisejí se zájmy skupiny, užívat finanční či nefinanční zdroje,
které jim byly dány k dispozici k výkonu pracovních úkolů. Všichni navíc nesou odpovědnost za
ochranu těch zdrojů, jež jim byly svěřeny v souvislosti s jejich prací.
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o Zacházení s majetkem
Osoby z CIE Automotive, S.A. musejí při výkonu své práce dbát na celistvost majetku skupiny, aby
ho chránili a nepoškozovali možné věřitele.
Za tím účelem budou chránit majetek, jímž disponují, pečovat o majetek, k němuž mají během
výkonu svých funkcí přístup, a budou ho vhodně užívat k účelům, pro něž jim byl odevzdán. Zvláště
je zakázáno odcizení, převod, přenechání, skrývání atd. jakéhokoli majetku, jehož majitelem je CIE
Automotive, S.A., k němuž by mohlo dojít s cílem vyhnout se plnění odpovědnosti vůči věřitelům.

o Používání elektronických médií
Aniž by byly porušeny jiné normy a zákazy v konkrétních uživatelských návodech jednotlivých
přístrojů, musejí zaměstnanci CIE Automotive, S.A. odpovědně používat zdroje a informační
prostředky, které jim byly dány k dispozici, a to v souladu s bezpečnostními kritérii a kritérii
efektivity. Je přitom nutno vyloučit jakékoli použití, aktivitu nebo počítačovou funkci, která by byla
nelegální nebo odporovala normám či pokynům CIE Automotive, S.A.
Je také zakázáno instalovat nebo používat programy a aplikace, jejichž používání je nelegální,
nemají příslušnou uživatelskou licenci nebo mohou zničit, porušit, znehodnotit či poškodit systémy
CIE Automotive, S.A nebo třetích stran.
Pokud musejí mít zaměstnanci při výkonu své práce přístup do aplikace nebo informačního systému
třetí strany, musejí postupovat podle k tomu stanovených norem používání dané třetí strany,
přičemž je zcela zakázán neautorizovaný přístup do cizích informačních systémů.

3.9. Ochrana osobních údajů
CIE Automotive, S.A. věnuje zvláštní péči zajištění práva na soukromí a chrání tudíž osobní údaje,
které jí svěřili zákazníci, partneři, dodavatelé, spolupracující firmy, poskytovatelé, zaměstnanci,
instituce a veřejnost všeobecně. Osoby náležející k CIE Automotive, S.A. nesmějí zpřístupňovat
osobní údaje, k nimž mají přístup v důsledku výkonu svých pracovních funkcí. Učiní tak pouze se
souhlasem zainteresovaných osob a v případech, kdy jsou k tomu nuceni v důsledku právní
povinnosti, soudním rozsudkem či administrativním rozhodnutím. Tyto údaje nemohou být v
žádném případě zpracovávány za jinými účely, než jsou účely stanovené zákonem nebo předem
uvedené ve smlouvě.
Získání osobních údajů, jejich uchovávání, používání a sdělování třetím stranám je nutno provádět
způsobem, který respektuje danou osobu a je v souladu s právními předpisy.

3.10. Intelektuální a průmyslové vlastnictví
Všechny osoby náležející k CIE Automotive, S.A. musejí respektovat a zachovávat práva na
intelektuální a průmyslové vlastnictví, a to jak práva vlastní (jejichž majitelem je skupina nebo
pokud jí byl přenechán právní nárok), tak práva třetích stran.
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V důsledku toho je zakázáno dělat kopie patentů, registrovaných průmyslových návrhů a/nebo
rozlišujících znaků, které vlastní třetí strana, a dále reprodukovat, napodobovat, distribuovat nebo
zveřejňovat literární, umělecké či vědecké dílo bez autorizace vlastníků příslušných práv na
intelektuální vlastnictví.

4. Výklad
Jakékoli pochyby vzniklé při výkladu tohoto kodexu chování vyřeší vedení oddělení lidských zdrojů
příslušné společnosti.
K adekvátnímu výkonu dozoru Komise pro společenskou odpovědnost firmy musí vedení oddělení
lidských zdrojů každoročně zaslat této komisi zprávu o aplikaci tohoto kodexu chování a přijatých
rozhodnutích ohledně jeho výkladu. Komise pro společenskou odpovědnost firmy může stanovit
obecná kritéria pro jeho výklad.

5. Nedodržování kodexu
Nedodržování norem tohoto kodexu chování povede k příslušným sankcím v souladu s aplikovatelnými
zákony.
Komise pro společenskou odpovědnost firmy, která závisí na správní radě CIE Automotive, S.A., je
zodpovědná za dozor nad řádným uplatňováním kodexu chování.
Nikdo z osob náležejících k CIE Automotive, S.A. není autorizován k neplnění pravidel a předpisů tohoto
kodexu chování, ani v reakci na příkaz od nadřízeného.

6. Postup při vyřizování oznámení a dotazů týkajících se porušování
a nedodržování kodexu chování
CIE Automotive, S.A. ustavila postup pro vyřizování oznámení a dotazů týkajících se porušování a
nedodržování kodexu chování s cílem podpořit dodržování tohoto kodexu a norem, které ho rozvíjejí.

CIE Automotive, S.A. umožňuje všem osobám náležejícím k organizaci, aby konzultovaly své dotazy a
ohlašovaly nedodržování a porušování etiky, útoky na bezúhonnost či chování jdoucí proti pravidlům
stanoveným v kodexu prostřednictvím následujících komunikačních kanálů nebo jakéhokoli jiného
média, které může skupina ustavit v budoucnu:
•

Elektronický etický kanál: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
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Poštovní adresa Oddělení pro dodržování předpisů:
Departamento de Cumplimiento
Alameda Mazarredo 69, 8
48009 Bilbao (Vizcaya), Španělsko
Informace a komunikační kanál na intranetu a webových stránkách společnosti

Oznámení nebo dotaz musí obsahovat identifikační údaje osoby, která sděluje danou událost, a popis
této konzultace nebo oznámení. Vyřizování oznámení a dotazů přísluší Oddělení pro dodržování
předpisů, kde budou prostudovány a vyřizovány důvěrným způsobem. S údaji zapojených osob bude
zacházeno v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů platných v dané zemi.
Represálie vůči těm, kteří v dobré víře použili etický komunikační kanál k oznámení možného
porušování předpisů, nebudou tolerovány. Existence etického komunikačního kanálu není na újmu
žádného jiného mechanismu, který je považován za vhodný ke sdělování potenciálně důležitého
porušování předpisů.
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PŘÍLOHA I
CIE AUTOMOTIVE, S.A.
[nebo příslušná společnost skupiny]

K rukám ředitele oddělení
[oblast, do níž je zaměstnanec zařazen]

V [místo], [datum]

P./PÍ.: _____________________________________________________________________
Já, zaměstnanec/-kyně CIE AUTOMOTIVE, S.A. [nebo příslušné společnosti skupiny], prohlašuji, že k
dodavateli/konkurenci:
_______________________________________________________________________________
mám vztah jako (*)______________________ , což oznamuji za příslušnými účely.

[podpis]

*Vlastník
*Akcionář
*Příbuzný
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