IDEX Supplier Code of Conduct

IDEX-gedragscode voor leveranciers

This Supplier Code of Conduct applies to all
suppliers of products, services or technology to IDEX
Corporation and its subsidiaries and affiliated
entities.

Deze gedragscode voor leveranciers is van toepassing op
alle derden die aan IDEX Corporation, zijn
dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen
producten, diensten of technologieën leveren.

While IDEX recognizes that there are a variety of legal
and cultural environments in which its suppliers
operate, IDEX has certain minimum behavioral
expectations and requirements for all suppliers as
set forth in this Supplier Code of Conduct. These
behavioral expectations and requirements are
consistent with the behavioral expectations and
requirements that IDEX has for its own Units.

IDEX is zich ervan bewust dat zijn leveranciers actief zijn
in uiteenlopende juridische en culturele omgevingen.
Desalniettemin heeft IDEX een aantal minimale
verwachtingen en eisen ten aanzien van hun handelen, die
in deze gedragscode uiteengezet zijn. Deze minimale
verwachtingen en eisen ten aanzien van het gedrag zijn in
lijn met de verwachtingen en eisen die IDEX oplegt aan
zijn eigen bedrijven.

GENERAL EXPECTATION. It is expected that a supplier
will at all times act ethically and in compliance with all
applicable laws, rules and regulations.

ALGEMENE VERWACHTINGEN IDEX verwacht van alle
leveranciers dat zij steeds ethisch handelen en de geldende
voorschriften en wet-en regelgeving naleven.

BRIBES AND OTHER IMPROPER PAYMENTS. A
supplier must never directly or indirectly offer, solicit,
accept, make or provide any bribe, kickback or other
improper payment or thing of value in connection with any
matter involving or relating to IDEX or any product,
service or technology it provides to IDEX.

STEEKPENNINGEN EN ANDERE ONGEPASTE
BETALINGEN Het is de leverancier nooit toegestaan om op
directe of indirecte wijze steekpenningen, retourcommissies of
andere ongepaste betalingen of andere zaken met een zekere
waarde te bieden, verlangen, accepteren, geven of
verschaffen in verband met enige kwestie die hoe dan ook
betrekking heeft op IDEX of enig product, enige dienst of
technologie die de leverancier aan IDEX levert.

EXPORT AND IMPORT OF PRODUCTS, SERVICES
AND TECHNOLOGY. A supplier must always comply
with all applicable export and import laws, rules and
regulations in connection with any matter involving or
relating to IDEX or any product, service or technology it
provides to IDEX, including, but not limited to, all
applicable export controls, trade sanctions and antiboycott regulations.

IMPORT EN EXPORT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN EN
TECHNOLOGIEËN De leverancier voldoet te allen tijde aan
de geldende voorschriften en wet- en regelgeving op het
gebied van import en export, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, alle toepasselijke export- en handelsverboden en
anti-boycotregels, in verband met enige kwestie die hoe dan
ook betrekking heeft op IDEX of enig product, enige dienst of
technologie die de leverancier aan IDEX levert

CURRENCY CONTROLS AND MONEY LAUNDERING.
A supplier must always comply with all applicable
currency controls and never directly or indirectly
participate in or cooperate with any money laundering
scheme in connection with any matter involving or
relating to IDEX or any product, services or technology it
provides to IDEX.

DEVIEZENCONTROLES EN WITWASSEN De leverancier
voldoet te allen tijde aan de geldende deviezencontroles en zal
nooit direct of indirect deelnemen of meewerken aan
witwaspraktijken in verband met enige kwestie die hoe dan ook
betrekking heeft op IDEX of enig product, enige dienst of
technologie die de leverancier aan IDEX levert.

ORIGIN AND SOURCE. It is expected that a supplier will
make the inquiries and conduct the due diligence
required to provide IDEX with the origin and source of
both the products it supplies to IDEX and the materials,
components and parts contained, included or used in the
products it supplies to IDEX. A supplier must never
provide IDEX with any product that it knows or suspects
to be counterfeit or to have an origin other than the origin
specified for such product or that contains, includes or
utilizes any material, component or part that it knows or
suspects to be counterfeit or to have an origin other than
the origin specified for such material, component or part.
In addition, a supplier must never provide IDEX with any
product that it knows or suspects to contain, includes or
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utilize any “Conflict Mineral” without advising IDEX that
the product contains, includes or utilizes such Conflict
Mineral.

HERKOMST EN BRON
IDEX verwacht van alle leveranciers dat zij de vereiste
inlichtingen inwinnen en zorgvuldheidsonderzoeken uitvoeren,
zodat IDEX geïnformeerd kan worden over de herkomst en de
bron van zowel de producten als de aanwezige of verwerkte
materialen, componenten en onderdelen in de producten die
de leverancier aan IDEX levert. De leverancier zal aan IDEX
noch producten leveren waarvan de leverancier weet of
vermoedt dat het een namaakgoed betreft of waarvan de
herkomst niet overeenkomt met de herkomst die voor het
betreffende product vermeld is, noch producten die gebruik
maken van een materiaal, component of onderdeel waarvan
de leverancier weet of vermoedt dat het een namaakgoed
betreft of waarvan de herkomst niet overeenkomt met de
herkomst die voor het betreffende materiaal, component of
onderdeel vermeld is. De leverancier zal nooit aan IDEX enig
product leveren waarvan de leverancier weet of vermoedt dat
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het gebruik maakt van een 'conflictmineraal' zonder dat de
leverancier bij IDEX melding maakt van het feit dat het product

gebruik maakt van een dergelijk conflictmineraal.
CONTROLLED PRODUCTS, SERVICES AND
TECHNOLOGY. A supplier must never provide IDEX
with any product, service or technology that it knows or
suspects to be subject to export controls or licensing
requirements or other similar controls or requirements
(e.g., ITAR-controlled or EAR-controlled (licensable)
product) without advising IDEX that the product, service,
or technology is subject to such controls or
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requirements.

PRODUCTEN, DIENSTEN EN TECHNOLOGIEËN ONDER
EMBARGO De leverancier zal nooit aan IDEX enig product,
enige dienst of technologie leveren waarvan hij weet of
vermoedt dat er een exportverbod geldt of dat er een licentie
vereist is of waarvoor vergelijkbare voorwaarden gelden
(bijvoorbeeld conform ITAR- of EAR(vergunnings)voorwaarden), zonder dat de leverancier IDEX
daarbij informeert dat het product, de dienst of technologie
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onderhevig is aan dergelijke restricties of voorwaarden.

PERSONAL FAVORS, LOANS, GIFTS AND OTHER
BENEFITS. A supplier must not directly or indirectly
offer, make or provide any personal favor, loan, gift or
other benefit to any IDEX director, officer, or employee or
any spouse or other close family member of any IDEX
director, officer, or employee other than a casual favor or
entertainment or non-money gift of nominal valve that
could not reasonably be expected to influence decisions
related to the supplier or its products, services or
technology and otherwise not give rise to a conflict of
interest with IDEX.

PERSOONLIJKE GUNSTEN, LENINGEN, SCHENKINGEN
EN ANDERE VOORDELEN Het is de leverancier nooit
toegestaan om op directe of indirecte wijze aan een
bestuurder, functionaris of werknemer van IDEX of diens
echtgeno(o)t(e) of naaste familieleden enige andere
persoonlijke gunst, lening, schenking of ander voordeel te
bieden, geven of verschaffen dan gunsten of entertainment of
niet-geldelijke schenkingen die niet regelmatig van aard zijn en
die een nominale waarde hebben waarvan redelijkerwijze niet
verwacht kan worden dat deze invloed heeft op enige
beslissing inzake de leverancier of diens producten, diensten
of technologieën of waaruit anderszins een belangenconflict
met IDEX kan voortvloeien.

ARRANGEMENTS AND RELATIONSHIPS. A supplier
must not have any direct or indirect ownership,
employment, consulting, financial or other arrangement or
relationship with any IDEX director, officer or employee or
any spouse or other close family member of any IDEX
director, officer, or employee that could potentially
influence decisions related to the supplier or its products,
services or technology or otherwise give rise to a conflict
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of interest with IDEX.

REGELINGEN EN RELATIES Het is de leverancier nooit
toegestaan om op directe of indirecte wijze een regeling of
relatie op basis van eigendom, arbeidsovereenkomst,
consultancy of financiële regeling te hebben met een
bestuurder, functionaris of werknemer van IDEX of diens
echtgeno(o)t(e) of naaste familieleden, die mogelijk invloed
heeft op enige beslissing inzake de leverancier of diens
producten, diensten of technologieën of waaruit anderszins
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een belangenconflict met IDEX kan voortvloeien.

DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITY. A
supplier must always comply with all applicable laws,
rules and regulations concerning discrimination and equal
opportunity in hiring and employment practices.

DISCRIMINATIE EN GELIJKE KANSEN De leverancier
voldoet bij de werving van en in de omgang met zijn personeel
te allen tijde aan alle geldende wet- en regelgeving op het
gebied van discriminatie en gelijke kansen.

FORCED AND CHILD LABOR. A supplier must never
use forced or involuntary labor and must always comply
with all applicable child labor laws, rules and regulations
and use only workers who meet minimum age
requirements in the locations in which it operates.

DWANG-EN KINDERARBEID Het is de leverancier nooit
toegestaan om gebruik te maken van dwangarbeid. De
leverancier voldoet te allen tijde aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van kinderarbeid en zet alleen
werknemers in die voldoen aan de vereiste minimumleeftijd in
de gebieden waar de leverancier actief is.

WAGES AND WORKING HOURS. A supplier must
always comply with all applicable laws, rules and
regulations regarding wages and working hours in the
locations in which it operates, including, but not limited to,
all applicable laws, rules and regulations relating to time
off and overtime pay.

LONEN EN ARBEIDSDUUR De leverancier voldoet te allen
tijde aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
lonen en arbeidsduur in de gebieden waar de leverancier actief
is. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geldende
wet- en regelgeving op het gebied van verlof en vergoeding
voor overwerk.

ENVIRONMENT. A supplier must always comply with all
applicable environmental laws, rules and regulations and
endeavor to conduct its operations in a way that
preserves and protects the environment.

MILIEU De leverancier voldoet te allen tijde aan de geldende
milieuwetgeving en -voorschriften en streeft bij de
bedrijfsvoering ernaar het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

HEALTH AND SAFETY. A supplier must always comply
with all applicable health and safety laws, rules and
regulations and provide a healthy and safe working
environment that promotes accident prevention and
minimizes exposure to health and safety risks.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID De leverancier voldoet te
allen tijde aan de geldende arbowetgeving. De leverancier
draagt zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving, waar
de nadruk ligt op het voorkomen van ongelukken en de
blootstelling aan gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoveel
mogelijk beperkt wordt.

CONFIDENTIAL INFORMATION. It is expected that a
supplier will always take reasonable precautions to
preserve and protect confidential information and will
never make or permit any unauthorized disclosure or use
of confidential information that it may receive or obtain or
to which it may be given access in connection with its
relationship with IDEX, whether the information relates to
IDEX, any of its customers or other suppliers, a potential
acquisition or disposition, or otherwise.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE De leverancier neemt
steeds alle redelijke voorzorgsmaatregelen om vertrouwelijke
informatie die de leverancier ontvangt of verkrijgt of waartoe de
leverancier toegang krijgt in het kader van de samenwerking
met IDEX te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking
of aanwending, ongeacht of de informatie betrekking heeft op
IDEX, zijn klanten of andere leveranciers, een potentiële
overname of afstoting, of anderszins.

SECURITIES LAWS AND INSIDER TRADING. A
supplier must always comply with all applicable securities
and insider trading laws, rules and regulations and must
never use any material non-public information that it may
receive or obtain in connection with its relationship with
IDEX, whether the information relates to IDEX, any of its
customers or other suppliers, a potential acquisition or
disposition, or otherwise, to buy or sell stock or other
securities of IDEX or any other entity.

WETGEVING INZAKE EFFECTEN EN HANDEL MET
VOORKENNIS De leverancier voldoet te allen tijde aan de
geldende wet- en regelgeving met betrekking tot effecten en
handel met voorkennis. Het is de leverancier nooit toegestaan
om, ten behoeve van de aanschaf of verkoop van aandelen of
andere effecten van IDEX of een andere entiteit, gebruik te
maken van belangrijke informatie die geen deel uitmaakt van
het publieke domein en die de leverancier ontvangt of verkrijgt
of waartoe de leverancier toegang krijgt in het kader van de
samenwerking met IDEX, ongeacht of de informatie betrekking
heeft op IDEX, zijn klanten of andere leveranciers.

PERSONAL DATA AND OTHER PRIVATE
INFORMATION. A supplier must always comply with all
applicable laws, rules and regulations relating to the
collection, processing, transmission, disclosure and use
of personal data and other private information in
connection with any matter involving or relating to IDEX
or any product, service or technology it provides to IDEX.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN ANDERE GEVOELIGE
INFORMATIE De leverancier voldoet te allen tijde aan de
geldende wetgeving inzake de verzameling, verwerking,
overdracht, openbaarmaking en het gebruik van
persoonsgegevens en andere gevoelige informatie in verband
met enige kwestie die hoe dan ook betrekking heeft op IDEX of
enig product, enige dienst of technologie die de leverancier
aan IDEX levert.

INTELLECTUAL PROPERTY. It is expected that a
supplier will always honor and respect proprietary
designs and drawings, patents, and other intellectual
property rights and will never make or permit any
unauthorized use of proprietary designs or drawings,
patents or other intellectual property that it may receive or
obtain or be licensed or otherwise be permitted to use in
connection with its relationship with IDEX, whether the
designs or drawings, patents or other intellectual property
rights belong to IDEX, any of its customers or other
suppliers, or otherwise.

INTELLECTUEEL EIGENDOM De leverancier respecteert
steeds alle rechten vervat in ontwerpen, tekeningen, octrooien
en andere intellectuele eigendom en staat geen ongeoorloofd
gebruik toe van ontwerpen, tekeningen, octrooien en andere
intellectuele eigendom die de leverancier ontvangt of verkrijgt
of waarvoor de leverancier een vergunning of andere
toestemming voor gebruik krijgt in het kader van de
samenwerking met IDEX, ongeacht of de ontwerpen,
tekeningen, octrooien andere intellectuele eigendom
toebehoren aan IDEX, zijn klanten of andere leveranciers, of
anderen.

Each supplier of products, services or technology to
IDEX is expected to (1) adopt and carry out
processes and procedures within its own
organization that enable it to comply with this
Supplier Code of Conduct and (2) adopt and
implement with respect to its own suppliers a code of
conduct consistent with this Supplier Code of
Conduct.

Van elke derde die producten, diensten of technologieën
levert aan IDEX wordt verwacht dat hij (1) binnen zijn
organisatie processen en procedures instelt en voert die
de naleving van deze gedragscode voor leveranciers
ondersteunen en (2) ten opzichte van zijn eigen
leveranciers een gedragscode opstelt en hanteert die in
lijn is met deze gedragscode voor leveranciers.

Any violation of this Supplier Code of Conduct is to
be reported to IDEX immediately upon discovery.
Each supplier of products, services or technology to
IDEX must allow its employees to report violations of
this Supplier Code of Conduct to IDEX without threat
of retaliation or punishment.

Elke overtreding van deze gedragscode voor leveranciers
moet bij ontdekking direct worden gemeld aan IDEX. Een
derde die producten, diensten of technologieën levert aan
IDEX stelt zijn werknemers in staat om overtredingen van
deze gedragscode voor leveranciers te melden zonder
risico op represailles of bestraffing.

IDEX shall have the right to require each of its
suppliers of products, services or technology to (1)
confirm and certify its acceptance of and compliance
with this Supplier Code of Conduct and (2) permit
IDEX to audit its compliance with this Supplier Code
of Conduct. If a supplier fails to comply with this
Supplier Code of Conduct in any significant respect,

IDEX kan van elke derde die producten, diensten of
technologieën levert aan IDEX verlangen dat hij (1) een
verklaring omtrent de aanvaarding en naleving van deze
gedragscode voor leveranciers verstrekt en (2) IDEX
toestaat controles op de naleving van deze gedragscode
voor leveranciers uit te voeren. Bij materiële
overtredingen van deze gedragscode voor leveranciers

IDEX shall have the right to wholly or partially
suspend or terminate its relationship with the
supplier and any or all outstanding purchase orders,
contracts and agreements with the supplier without
penalty, liability or obligation.

door een derde is IDEX gerechtigd de samenwerking en
alle lopende bestellingen, contracten en overeenkomsten
met de leverancier geheel of deels op te schorten of te
beëindigen, zonder dat hieruit enige vergoeding,
aansprakelijkheid of verplichting namens IDEX voortvloeit.
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“Conflict Minerals” are gold, tin, tantalum and tungsten and
derivatives thereof from conflict mines in and around the
Democratic Republic of the Congo, including mines in Angola,
Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda,
Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.
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The only exception would be a “made to print” product using a
drawing or design provided by IDEX.
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The only exception would be an arrangement or relationship
that has been fully disclosed to IDEX and either (i) has been
approved in accordance with IDEX’s Related Person Transaction
Policy (LGL-WW-10-110) or (ii) has been approved by the IDEX
General Counsel or Deputy General Counsel and by a senior
executive of the IDEX unit, group or segment to which supplier is
providing products, services or technology who has no direct or
indirect personal interest or involvement in the arrangement or
relationship. If supplier is a public company, a nominal
investment in supplier’s publicly traded securities is not
considered to be an arrangement or relationship that could
potentially influence decisions related to the supplier or its
products, services or technology or otherwise give rise to a
conflict of interest with IDEX.

Tot “conflictmineralen” behoren goud, tin, tantalium, wolfraam en
hiervan afgeleide materialen uit omstreden mijnen in en rondom de
Democratische Republiek Congo, waarbij inbegrepen mijnen in
Angola, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische
Republiek Congo, Rwanda, Soedan, Tanzanië, Oeganda en Zambië.
De enige uitzondering hierop vormt een maatwerkproduct dat op
basis van een door IDEX aangeleverde tekening of specificatie wordt
vervaardigd.
De enige uitzondering hierop vormt een regeling of relatie, de
strekking waarvan volledig bekend is gemaakt aan IDEX en waarvoor
ofwel (i) goedkeuring is verleend in overeenstemming met het Related
Person Transaction Policy (LGL-WW-10-110) van IDEX ofwel (ii)
goedkeuring is verleend door de algemeen raadsman of de
plaatsvervangend algemeen raadsman van IDEX en een kaderlid dat
werkzaam is bij het IDEX-bedrijf, -groep of -onderdeel waaraan de
leverancier producten, diensten of technologieën levert en welk
kaderlid niet direct of indirect een persoonlijk belang heeft of
persoonlijk betrokken is bij de regeling of relatie. Als de leverancier
beursgenoteerd is, wordt een nominale investering in de op de beurs
verhandelde aandelen niet beschouwd als een regeling of relatie die
mogelijk invloed heeft op enige beslissing inzake de leverancier of
diens producten, diensten of technologieën of waaruit anderszins een
belangenconflict met IDEX kan voortvloeien.

