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Este posibil ca directorilor, ofiţerilor  
şi angajaţilor cheie ai GXO Logistics, Inc. 
şi ai filialelor acesteia (în mod colectiv 
denumite „ Compania”) să li se aducă 
la cunoştinţă informaţii materiale fără 
caracter public despre Companie. 
Având în vedere interdicţiile juridice 
privind tranzacţionarea de titluri de 
valoare în timp ce se află în posesia unor 
informaţii materiale care nu sunt publice 
cu privire la un emitent şi interesul 
semnificativ al Companiei de a preveni 
chiar apariţia impropietăţii comerciale, 
Compania a adoptat această Politică 
referitoare la tranzacţionarea pe baza 
informaţiilor privilegiate („Politica”).

Această Politică se aplică directorilor 
Companiei, ofiţerilor şi anumitor 
angajaţi, după cum stabileşte, din 
când în când Compania (în mod 
colectiv numiţi „Persoane autorizate”).

1. Nu tranzacţionaţi titluri de valoare 
ale companiei atunci când aveţi 
cunoştinţă de Informaţii materiale 
care încă nu sunt publice
Persoanele autorizate nu pot să 
cumpere sau să vândă titluri de valoare 
ale Companiei (inclusiv în legătură 
cu exercitarea opţiunii de vânzare 
a acţiunilor) când sunt la curent cu 
informaţii materiale despre Companie 
care nu sunt încă publice.1 Informaţiile 

„Materiale” se referă la informaţii  
în legătură cu Compania, operaţiunile 
sale de afaceri sau titlurile sale  
de valoare, care dacă ar fi făcute 
publice ar putea afecta preţul de piaţă 
al titlurilor de valoare ale Companiei  
sau ar putea fi considerate importante 
de către un investitor rezonabil pentru  

a se hotărî dacă să cumpere, să vândă 
sau să păstreze aceste titluri de valoare. 
Exemplele de informaţii care de regulă 
sunt considerate „materiale” includ, fără 
a se limita la:

•  informaţii despre venituri şi rezultate 
financiare;

• planurile strategice ale Companiei;

•  modificări semnificative ale 
obiectivelor Companiei;

•  fuziuni, achiziţii sau cesionări 
semnificative potenţiale;

• tranzacţii financiare semnificative;

•  modificări semnificative ale 
conducerii superioare sau ale 
controlului companiei; şi

•  litigii sau investigaţii 
guvernamentale majore actuale 
sau care ameninţă Compania.

Informaţiile devin „publice” odată  
ce au fost transmise în masă şi înţelese 
de public (în general prin intermediul 
unui comunicat de presă al Companiei). 
Tranzacţionarea în timp ce se află 
în posesia unor astfel de informaţii 
poate începe numai în a treia zi de 
tranzacţionare care urmează după 
două zile de tranzacţionare complete, 
după ce aceste informaţii au fost  
făcute publice.

În plus, Persoanele Autorizate nu pot 
tranzacţiona titlurile de valoare ale 
altor companii despre care au obţinut 
informaţii materiale care nu sunt încă 
publice, ca urmare a faptului  
că lucrează pentru Companie.

„Titlurile de valoare” se referă la orice 
pachet de acţiuni emis de Companie, 
inclusiv orice filială a Companiei, orice 
sediu central al Companiei sau orice 
filială a sediului central al Companiei 
care sunt înregistrate sub Secţiunea 
12 din Legea bursei de titluri de valori 
din 1934, cu modificările ulterioare 
(„Legea bursei”).

Această restricţie continuă să fie 
aplicată tranzacţiilor de titluri  
de valoare ale Companiei şi după 
încetarea raporturilor de muncă 
ale unei Persoane Autorizate cu 
Compania. Dacă o Persoană Autorizată 
este în posesia informaţiilor materiale 
care încă nu sunt publice atunci  
când încetează raporturile de muncă 
cu Compania, Persoana Autorizată  
nu poate tranzacţiona titluri de valoare 
ale Companiei până când informaţiile 
în cauză nu sunt făcute publice sau  
nu mai sunt considerate a fi materiale.

2. Este interzisă tranzacţionarea 
titlurilor de valoare ale Companiei 
cu excepţia tranzacţionărilor 
efectuate în timpul ferestrei de 
tranzacţionare şi după obţinerea 
aprobării prealabile
Având în vedere interesul semnificativ 
al Companiei de a evita chiar şi 
impresia unor tranzacţionări ilegale, 
Persoanele Autorizate pot să cumpere 

Tranzacţii bazate pe informaţii 
confidenţiale
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1 În contexul acestei politici, cumpărarea şi vânzarea de titluri de valoare de către Persoanele Autorizate include, fără a se limita la orice cumpărare sau vânzare (i) 
de către, pentru sau la cererea unei astfel de Persoane Autorizate, (ii) efectuată de către orice persoană sau entitate controlată direct sau indirect de către o astfel 
de Persoană Autorizată, cum ar fi un membru de familie care nu locuieşte cu o Persoană Autorizată dar ale căror tranzacţii de titluri de valoare se fac la cerinţa 
Persoanei Autorizate sau sunt supuse influenţei sau controlului Persoanei Autorizate şi (iii) de către, pentru sau la cererea oricărui membru de familie a unei astfel 
de Persoane Autorizate care locuieşte cu Persoana Autorizată sau orice persoană care locuieşte în aceeaşi locuinţă cu o astfel de Persoană Autorizată.
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sau să vândă titluri de valoare ale 
Companiei (i) numai în timpul ferestrei 
trimestriale de tranzacţionare şi (ii) 
numai după obţinerea unei aprobări 
prealabile de la şeful Biroului de 
conformitate al Companiei sau de 
la reprezentantul/a acestuia. Aceste 
restricţii de tranzacţionare se aplică 
tuturor achiziţionărilor sau vânzărilor 
de titluri de valoare ale Companiei, 
inclusiv achiziţionărilor publice şi 
vânzărilor de acţiuni obişnuite, precum 
şi tranzacţionărilor derivate ale titlurilor 
de valoare ale Companiei, inclusiv 
exercitărilor de opţiuni de vânzare  
de acţiuni. Cu toate acestea, vă rugăm 
să reţineţi că este responsabilitatea 
exclusivă a Persoanei Autorizate să 
respecte toate legile în vigoare privind 
titlurile de valoare. Compania nu îşi 
asumă nicio obligaţie cu privire  
la respectarea legislaţiei referitoare  
la titlurile de valoare de către o Persoană 
Autorizată datorită faptului că a acordat 
o aprobare prealabilă pentru o anumită 
tranzacţionare, iar Compania îndeamnă 
fiecare Persoană Autorizată să se 
consulte cu consilierul juridic personal 
înainte de a efectua tranzacţionări. Orice 
recomandare cu privire la preautorizarea 
unei tranzacţionări sugerate se va referi 
numai la restricţiile impuse de lege 
şi nu va constitui o recomandare cu 
privire la aspectele de investiţii ale unei 
astfel de tranzacţionări. Aprobarea unei 
tranzacţionări sugerate este valabilă 
numai pentru o perioadă de cinci (5) zile 
lucrătoare. În cazul în care ordinul de 
tranzacţie nu este finalizat în perioada 

respectivă, trebuie solicitată din nou 
aprobarea tranzacţiei. Dacă aprobarea 
este refuzată, refuzul trebuie să fie 
păstrat confidenţial de către Persoana 
Autorizată care a solicitat aprobarea.

Fereastra de tranzacţionare trimestrială 
a Companiei se deschide în a treia zi de 
tranzacţionare care urmează zilei în care 
compania a transmis raportul său anual 
sau trimestrial către Comisia de titluri de 
valoare şi bursă („SEC”) într-un anumit 
trimestru şi fereastra de tranzacţionare 
se închide cu două săptămâni înainte  
de sfârşitul acestui trimestru.

Aprobarea prealabilă pentru 
toate operaţiunile comerciale sau 
tranzacţiile descrise în Secţiunile 
2, 3, 4 şi 5 [trebuie obţinute prin 
contactarea echipei de Conformitate 
comercială prin e-mail la adresa 
tradingrequest@gxo.com.

Nu se fac excepţii de la politica  
de restricţionare a tranzacţionărilor  
în timpul ferestrei trimestriale  
de tranzacţionare. Tranzacţionările  
care pot fi necesare sau justificabile 
pentru motive independente (cum  
ar fi nevoia de a strânge bani pentru o 
cheltuială urgentă) sau tranzacţionările 
de valoare mică nu fac excepţie de la 
această politică. Legislaţia referitoare 
la titlurile de valoare nu recunoaşte 
nicio circumstanţă atenuantă pentru 
tranzacţionarea pe baza informaţiilor 
privilegiate.

3. Nu folosiţi titlurile de valoare 
ale Companiei ca garanţie şi nu le 
păstraţi într-un cont în marjă fără 
aprobare prealabilă
În general, titlurile de valoare 
menţinute într-un cont de marjă pot 
fi vândute de către un broker fără 
aprobarea clientului dacă clientul nu 
efectuează un apel de marjă. În mod 
similar, titlurile de valoare oferite 
în garanţie pentru un împrumut 
pot fi vândute sub executare 
dacă debitorul nu onorează plata 
împrumutului. Pentru ca vânzarea în 
marjă sau sub executare poate avea 
loc când Persoana Autorizată deţine 
informaţii materiale care nu sunt 
încă publice sau nu are permisiunea 
de a efectua tranzacţionări cu 
titlurile de valoare ale Companiei, 
se interzice Persoanelor Autorizate 
să achiziţioneze în marjă titluri de 
valoare ale Companiei, să păstreze 
titluri de valoare ale Companiei într-
un cont în marjă sau să ofere titluri de 
valoare ale Companiei drept garanţie 
pentru un împrumut, cu excepţia 
cazului în care au aprobare prealabilă.

4. Nu faceţi speculaţii şi nici nu vă 
implicaţi în alte tranzacţionări
Tranzacţionările speculative (hedging) 
sau de monetizare pot fi făcute printr-
un număr de mecanisme posibile, 
inclusiv prin intermediul utilizării 
instrumentelor financiare, cum ar fi 
contracte forward variabile preplătite, 
contracte swap pe randamentul 
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acţiunilor, tranzacţie de opţiuni 
de tip collar şi fonduri exchange. 
În afara cazurilor când se obţin 
aprobări prealabile, sunt interzise 
toate tranzacţionările de speculaţii 
(hedging), inclusiv cele precedente 
şi orice alte tranzacţionări care sunt 
concepute pentru a avea sau au efectul 
de a acoperi ori de a compensa orice 
scădere a valorii de piaţă a titlurilor  
de valoare din capital propriu.

5. Nu tranzacţionaţi opţiuni publice 
pentru Titlurile de valoare ale 
Companiei
Având în vedere termenul scurt  
al opţiunilor tranzacţionate public, 
tranzacţionările de opţiuni pot 
determina Persoanele Autorizate 
să se concentreze pe performanţa 
pe termen scurt în detrimentul 
obiectivelor pe termen lung ale 
Companiei. Prin urmare, în afara 
cazurilor când se obţine aprobare 
prealabilă, li se interzice Persoanelor 
Autorizate să tranzacţioneze opţiuni 

„put”, opţiuni „call” sau alte titluri de 
valoare derivate legate de titlurile  
de valoare ale Companiei, la bursă 
sau pe orice piaţă organizată. Această 
restricţie nu se aplică transferului  
sau exercitării opţiunii de vânzare  
de acţiuni emise de companie pentru 
angajaţi sau pentru directori.

6. Nu efectuaţi operaţiuni  
de vânzare în lipsă cu titlurile  
de valoare ale Companiei
Vânzarea în lipsă a titlurilor de valoare 
ale Companiei (de ex. ale titlurilor 
de valoare pe care vânzătorul nu le 
deţine) pot arăta că vânzătorul se 
aşteaptă ca titlurile de valoare să-şi 
piardă din valoare şi, în consecinţă, 
poate semnala pieţei că vânzătorul 
nu are încredere în perspectivele 
Companiei. De asemenea, vânzările 
în lipsă pot să scadă motivaţia 
vânzătorului de a încerca să 
îmbunătăţească performanţa 
Companiei. Secţiunea 16(c) din 
Legea privind Bursa de Titluri de 
Valoare interzice directorilor şi 
funcţionarilor să efectueze vânzări în 
lipsă. Din aceste motive, se interzice 
Persoanelor Autorizate să efectueze 
operaţiuni de vânzare în lipsă cu 
acţiuni ale Companiei.

7. Nu dezvăluiţi informaţii materiale 
care nu sunt încă publice nimănui 
din afara Companiei în scopul 
tranzacţionării
Pe lângă restricţiile de tranzacţionare 
stabilite mai sus, Persoanele Autorizate 
nu pot să dezvăluie sau „să ofere 
ponturi” despre informaţii materiale 
referitoare la Companie unei persoane 
din afară. O persoană din afară poate 

reprezenta un prieten, un partener 
de afaceri, soţul/soţia sau alt membru 
de familie. Pentru încălcări de acest 
fel, cel care oferă pontul şi cel care 
îl primeşte pot fi traşi la răspundere 
în conformitate cu legislaţia federală 
referitoare la titluri de valoare.

8. Penalizări pentru încălcarea 
legislaţiei referitoare la Titlurile  
de Valoare sau a acestei Politici
SEC şi Departamentul de Justiţie 
aplică în mod activ legile privind 
tranzacţionarea pe baza informaţiilor 
privilegiate, inclusiv prin monitorizarea 
activă a activităţii de tranzacţionare. 
Legislaţia federală impune penalizări 
severe persoanelor care achiziţionează 
sau vând titluri de valoare când se află  
în posesia informaţiilor materiale care 
nu sunt încă publice sau când le dau mai 
departe altora care le pot folosi pentru 
a achiziţiona sau vinde titluri de valoare. 
Penalizările pentru tranzacţionări pe 
baza informaţiilor privilegiate se aplică 
cu aceeaşi forţă fie că tranzacţionarea 
sau transmiterea de informaţii este 
făcută ca să genereze câştiguri sau ca să 
evite pierderi. Posibile penalizări includ:

•  sancţiuni civile de până la trei ori 
mai mari decât valoarea profitului 
sau pierderii evitate ca urmare  
a acţiunii ilegale;

Politica privind etica în afaceri
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•  o amendă penală de până la 5 
milioane de dolari (indiferent  
de cât de mic este profitul);

•  pedeapsă cu închisoarea de până 
la 20 de ani şi în anumite cazuri  
de până la 25 de ani;

•  procese private de despăgubire 
egale cu profitul obţinut sau 
pierderea evitată; şi

•  confiscarea profiturilor obţinute 
ilegal.

În plus, Compania şi orice supervizor 
al unui asociat al Companiei care face 
tranzacţionări cu sau oferă ponturi 
despre informaţii materiale care nu 
sunt încă publice, se poate confrunta 
cu răspunderea „persoanei în control” 
sub forma sancţiunilor civile de până 
la 1 milion de dolari sau de trei ori 
suma profitului câştigat sau a pierderii 
evitate ca rezultat al activităţii ilegale 
şi sancţiuni penale de până la 25 
milioane de dolari pentru Companie 
şi de până la 5 milioane de dolari 
pentru supervizor/i. 

Pentru încălcarea acestei Politici,  
o Persoană Autorizată poate fi supusă 
unei acţiuni disciplinare de către 
Companie care poate include  
şi concedierea.

9. Nu răspundeţi celor din afară  
la întrebări referitoare la afacerile 
Companiei
Din când în când, persoanelor 
autorizate li se pot adresa întrebări 
despre activităţi diverse ale 
Companiei din afara sferei lor de 
activitate obişnuită. Astfel de întrebări 
referitoare la afacerile, zvonurile, 
activitatea de tranzacţionare, 
perspectivele şi planurile curente  
şi viitoare, activităţile de achiziţii sau 
reduceri de active şi alte informaţii 
importante similare pot fi adresate  
de către media, bursa de valori, 
analişti şi alte persoane.

Este foarte important ca toate 
comunicările de acest fel, în numele 
Companiei, să fie făcute prin 
intermediul unui funcţionar desemnat 
în mod corespunzător. Nerespectarea 
poate rezulta în încălcarea legislaţiei 

federale cu privire la titlurile  
de valoare, inclusiv a reglementării 
FD care a fost decretată de către 
SEC pentru a interzice companiilor 
să dezvăluie informaţii materiale 
analiştilor şi acţionarilor înainte  
de publicarea informaţiilor.  
Contactaţi echipa de comunicare 
în cadrul companiei GXO la adresa 
press@gxo.com, iar echipa va 
transfera toate solicitările primite 
către membrul adecvat al echipei.

Legislaţia federală şi de stat 
referitoare la titlurile de valoare este 
de natură tehnică şi poate fi greu 
de parcurs. Prin urmare, Persoanele 
Autorizate sunt sfătuite să se consulte 
cu consilierul juridic personal sau  
să contacteze echipa de Conformitate 
comercială prin e-mail la adresa 
tradingrequest@gxo.com cu privire  
la întrebări despre legislaţie sau 
această Politică sau despre aplicarea 
acesteia într-o anumită situaţie.
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