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Algemene regels

 Effect

De Fast Retailing Gedragscode (in het vervolg aangeduid als "GC") is een schriftelijke verzameling basisregels waaraan
alle werknemers van het bedrijf zich moeten houden en die dient als een set gedragsnormen.

 Toepassing

De GC is van toepassing op directeurs, leidinggevenden en alle werknemers (ongeacht het arbeidscontract; ditzelfde
geldt in het vervolg) van (1) Fast Retailing Co., Ltd., en (2) dochterbedrijven waarvan 50% van de stemgerechtigde
aandelen direct of indirect eigendom zijn van Fast Retailing Co., Ltd., (in het vervolg gezamenlijk aangeduid als "Fast
Retailing Group") en (3) partijen (inclusief leidinggevenden en werknemers) die hebben toegestemd om zich te houden
aan de GC door middel van een contract met een bedrijf in de Fast Retailing Group.

 Aandachtspunten betreffende management en aansprakelijkheid

1) Geen enkel bedrijf in de Fast Retailing Group zal een directeur, leidinggevende of werknemer een werkopdracht
of taak geven die inbreuk maakt op de GC.      

2) Directeuren en leidinggevenden van bedrijven in de Fast Retailing Group zullen leiderschap tonen wat betreft het
volgen van de GC en zullen een effectieve bedrijfsstructuur opbouwen en verbeteren en zorg dragen voor het
verschaffen van grondige voorlichting en training.      In het geval van een inbreuk op wet- en regelgeving of een
inbreuk op de GC, zullen zij onmiddellijk de situatie analyseren en zorgvuldig de juiste maatregelen nemen om
herhaling te voorkomen.

3) Als directeuren, leidinggevenden of werknemers een inbreuk op de GC ontdekken, zullen zij onmiddellijk hun
superieuren of de interne rapportagedienst (Fast Retailing Group Hotline) op de hoogte stellen of raadplegen.      

4) Bedrijven in de Fast Retailing Group zullen de privacy van een persoon die een rapport uitbrengt of om raad
vraagt volledig garanderen.      Bovendien zullen ze absoluut verbieden dat er tegenmaatregelen worden genomen
tegen een persoon die een rapport uitbrengt of om raad vraagt en zullen ze niet toestaan dat hij of zij als resultaat
daarvan op welke manier dan ook nadeel ondervindt.

 Herzieningen en procedure

1) Herzieningen      

・Deze GC zal regelmatig opnieuw worden beoordeeld en herzien aan de hand van maatschappelijke
ontwikkelingen, de behoeften van de bedrijven in de groep en de manier waarop de GC in de praktijk wordt
toegepast.

2) Procedure      

・ Herzieningen en afschaffingen van Basisprincipes en Algemene Regels van de GC zullen worden opgesteld
door de GC Voorzitter en worden goedgekeurd door de leidinggevende belast met juridische zaken en
compliance, alsmede door de Raad van Bestuur.

・ Herzieningen en afschaffingen van Richtlijnen van de GC zullen worden opgesteld door de GC Voorzitter en
worden goedgekeurd door de leidinggevende belast met juridische zaken en compliance, alsmede door de
GC-commissie.


