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Beleid inzake activa- en waardebescherming 
 
 
Doelstellingen 

Dit beleid weerspiegelt ons streven om de veiligheid en waarde van onze activa te beschermen. 
Het vereist de implementatie van gepaste controles op de vastlegging van Newmonts financiële 
middelen, inclusief aanvullende beoordelings- en goedkeuringseisen voor bepaalde 
gespecialiseerde en/of risicovolle transacties. Het weerspiegelt tevens Newmonts intentie om 
het juiste gebruik van zijn financiële middelen en activa te waarborgen en tegelijkertijd risico's te 
beheren en beperken en de waarde en veiligheid van zijn personeel, eigendommen en andere 
bedrijfsmiddelen te beschermen. Meer specifieke informatie over de onder dit beleid vallende 
basisverplichtingen is te vinden in de hieronder vermelde standaards.  
 
Toepassingsgebied 

Dit beleid is wereldwijd van toepassing. Het is van toepassing op alle directieleden, 
functionarissen, medewerkers en externe medewerkers van Newmont Corporation (‘NC') en alle 
entiteiten die onder beheer staan van NC (samen met NC 'Newmont’ genoemd). Bovendien kan 
dit beleid, indien uitdrukkelijk vermeld in een toepasselijk contract, van toepassing zijn op 
Newmonts extern ingehuurd personeel, leveranciers, aannemers en andere soorten 
handelspartners. Het is van toepassing op alle locaties en in alle fasen van de levensloop van 
de mijn, met inbegrip van exploratie, ontwerp, bouw, winning en sluiting. 
 
Inhoud 

1. We verplichten de passende beoordeling en goedkeuring van alle vastleggingen van 
Newmonts financiële middelen. We beschermen Newmonts activa door verplicht te stellen 
dat alle vastleggingen van Newmonts financiële middelen beoordeeld en goedgekeurd 
moeten worden door Newmont-medewerkers op de juiste niveaus binnen de juiste 
operationele organisaties.  
 

2. We vestigen en volgen geformaliseerde beoordelings- en goedkeuringsprocedures voor 
transacties in gespecialiseerde en/of risicovolle gebieden. We streven ernaar om effectief en 
efficiënt beslissingen te nemen over de vastlegging en het gebruik van Newmonts middelen 
door beoordeling en doorlopend beheer van transacties tussen dochterondernemingen, 
hedging-programma's, metaalverkoop, insider-transacties, risicovolle investeringen, 
teruggaveverplichtingen en bepaalde andere gespecialiseerde transacties door Newmont-
medewerkers die in de beste positie verkeren om deze beslissingen te nemen.  

  
3. We streven ernaar het efficiënte gebruik en de waarde van Newmonts financiële middelen 

en activa te maximaliseren, en kosten te beheersen door operationele efficiency's te 
verbeteren en daarbij risico's te beheren en beperken. Om effectief bestuur en 
bedrijfscontinuïteit te waarborgen, daarbij risico’s beherend en beperkend, vestigen en 
volgen we procedures die ontwikkeld zijn om correcte analyses te waarborgen voor 
boekhoudkundige, zakelijke, juridische, fiscale en risicogerelateerde zaken in verband met 
diverse soorten activiteiten, waaronder inkoop, reizen, acquisities en afstotingen, gebruik 
van informatietechnologie en treasury-activiteiten. 
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4. We streven ernaar alle medewerkers, activa, faciliteiten en intellectuele eigendom van 
Newmont te beschermen en beveiligen. Newmont gebruikt passende 
beveiligingsprogramma’s, trainingen, tactieken en beveiligingstechnologieën, houdt en 
gebruikt doorlopende dreigings- en risicobeoordelingen en past passende 
mitigatiestrategieën en noodplannen toe om de veiligheid van Newmonts personeel en 
middelen te handhaven. 

 
Definities 
 
Geen 
 
Referenties 

• Standaard inzake aanvaardbaar technologiegebruik 
• Standaard inzake accounting 
• Standaard inzake assetmanagement 
• Standaard inzake kasbeheer 
• Standaard inzake de evaluatie en uitvoering van contracten 
• Standaard inzake tegenpartijkredietrisico 
• Standaard inzake kredietrisico - grondstoffenverkoop 
• Standaard inzake derivaten 
• Standaard inzake economische aannames 
• Standaard inzake financiële zekerheden 
• Standaard inzake de vastlegging en goedkeuring van financiële middelen 
• Standaard inzake goudverkoop 
• Standaard inzake de interne controle op de financiële verslaglegging 
• Standaard inzake investeringen  
• Standaard inzake inkoop  
• Standaard inzake verkoopverplichtingen 
• Standaard inzake beveiligingsprestaties 
• Standaard inzake reizen door het hogere management 
• Standaard inzake uitgavengoedkeuring 
• Standaard inzake reizen en reiskosten 
• Standaard inzake het beheer van financiële systemen van Treasury 
• Standaard inzake Treasury-investeringen 
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