Fortives leverandørkodeks
En fælles forpligtelse

En meddelelse til vores leverandører
Fortive er “væsentlig teknologi for mennesker, der accelerer fremskridt.” Dette er vores
fælles formål og årsagen til, at vi er her. Vi forpligter os til at gøre verden til et bedre og mere
sikkert sted.
Mens vi fortsætter med at transformere verden omkring os, er den ene ting, der altid vil
forblive konstant, vores forpligtelse overfor integritet. Vi beder jer, som en organisation, der
arbejder sammen med os eller for os (“Leverandør”), om at tage del i denne forpligtelse ved
at handle i overensstemmelse med de forventninger, der er angivet i dette kodeks, og ved at
sikre, at jeres leverandører gør det samme.
Hvis vi hver især arbejder etisk, ansvarligt og lovligt, vil vi ikke kun opnå ekstraordinære
resultater, men vi vil gøre det på en ekstraordinær måde.

Bob Mahlik
Corporate VP, Global Procurement
& Supply Chain - Fortive Corporation
30. april 2021
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Vores fælles forpligtelse
Vi handler med integritet
hos Fortive, og vi forpligter os til at drive
forretning med integritet. Leverandører
som jer en stor del af vores succes. Arbejd
på den rigtige måde med ærlighed og
gennemsigtighed, og sørg for, at jeres
leverandører og medarbejdere gør det
samme.
Overholdelse af love og regler
Som leverandør er du en del af Fortivefamilien. Vi forventer, at du arbejder
lovligt og etisk og følger alle gældende
love, bestemmelser, retningslinjer,
branchekodekser og virksomhedskodekser
(inklusive denne). Hvis du mener, at mere
end én lov eller forordning er gældende,
skal du følge den strengeste standard. Du
skal altid udvise god dømmekraft og stille
spørgsmål, når du er i tvivl om, hvad der
er det rigtige at gøre.
Overholdelse af RBA-kodeks
Fortive støtter Responsible Business
Alliance Code of Conduct (RBAkodeks). RBA-kodekset fremmer
sikre og respektfulde arbejdsforhold
samt miljømæssigt ansvarlige
forretningsaktiviteter. Vi forventer,
at du som vores leverandør læser
og implementerer RBA-kodekset.
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Fortive-mennesker og kultur
At behandle hinanden med respekt
Vi promoverer den slags arbejdsplads, hvor
vi alle kan gøre vores bedste arbejde – fri
for mobning, misbrug og chikane. Chikane
kan antage mange former (herunder
fysisk, verbal, skriftlig og seksuel) og kan
forekomme hvor som helst. Det kan udføres
af medarbejdere såvel som af kunder,
kontrahenter og andre leverandører.
Vi forventer, at alle vores leverandører
vil fremme den samme slags arbejdsplads
uden chikane og anden uvelkommen adfærd
ved at interagere på positive og produktive
måder og sige til, når man er vidne til,
oplever eller har mistanke om noget forkert.

Sundhed og sikkerhed
Vi sætter menneskers sikkerhed først og
arbejder på at minimere sikkerhedsfarer
(herunder stofmisbrug og fysiske
sikkerhedsovertrædelser). Som vores
leverandør forventer vi, at I følger alle
gældende love, bestemmelser, retningslinjer,
branchekodekser og virksomhedskodekser,
og at I også implementerer jeres egne
sikkerheds- og sundhedspraksisser (såsom
nødberedskabsplaner og uddannelse) for at
forhindre skade på mennesker.

Inklusion og mangfoldighed
Vi fejrer mangfoldighed og respekterer
andres synspunkter og kulturelle forskelle.
Vi tror på ligestilling og er på det kraftigste
imod enhver form for diskrimination. Som
vores leverandør forventer vi, at du gør
det samme. Vær retfærdig, og behandl alle
med værdighed. Opsøg aktivt forskellige
meninger, sammensæt forskellige teams
og basér aldrig ansættelsesrelaterede
beslutninger (såsom ansættelse og
forfremmelse) på beskyttede karakteristika
såsom, men ikke begrænset til, race,
hudfarve, national oprindelse, religion, køn,
alder, civilstand, handicap, veteranstatus,
seksuel orientering, kønsidentitet eller
kønsudtryk.

FORTIVE-MENNESKER OG KULTUR
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Fortive-kunder og leverandører
Fair konkurrence
Vi tror på et frit og åbent marked.
Vi konkurrerer retfærdigt, og vi forventer, at
vores leverandører gør det samme. Følg alle
antitrust- og konkurrencelove. Du må aldrig
indgå aftaler eller forekomme at indgå aftaler
med konkurrenter om at begrænse handel,
begrænse produktion eller boykotte andre
og aldrig udveksle følsomme oplysninger
med konkurrenter (såsom priser, bud eller
omkostninger). Vær gennemsigtig i alle dine
forretninger, og vær ærlig omkring vores
virksomhed og dit forhold til os.
Bekæmpelse af bestikkelse og korruption
Vi lykkes på grund af kvaliteten af vores
produkter og tjenester og forbyder
bestikkelse og korruption. Som vores
leverandør skal du kende og følge alle
gældende antikorruptionslove, herunder
U.S. Foreign Corrupt Practices Act, den
britiske bestikkelseslov og OECD's antibestikkelseskonvention. Du må aldrig tilbyde,
give eller acceptere noget af værdi for at
opnå forretning, beholde forretning eller
opnå en uretfærdig fordel.
Når der arbejdes med regeringen, gælder der
ofte strenge regler. Tilbyd ikke noget af værdi
til en embedsmand eller medarbejder uden
at indhente godkendelse på forhånd. Giv
heller aldrig en betaling til en embedsmand
for at fremskynde en handling, såsom
behandling af papirarbejde eller udstedelse
af visa. Betalinger som disse kaldes
“smørelse” og er ikke tilladt i henhold til vores
politikker.

FORTIVE-KUNDER OG LEVERANDØRER
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Fortive-kunder og leverandører
Gaver, forretningsrelateret underholdning
og rejser
Vi mener, at udveksling af gaver og
underholdning kan være en normal del
af at drive forretning, men vi tillader ikke
praksissen at påvirke vores handlinger eller
andres handlinger. Som vores leverandør må
du kun tilbyde eller acceptere varer, når de
er rimelige, sædvanlige og ikke har nogen
indflydelse på de beslutninger, du træffer.
Sørg også for, at tilbud er sjældne, af nominel
værdi og aldrig er i form af kontanter. Søg
godkendelse, før du giver noget af værdi
til embedsmænd og sundhedspersonale
(HCP'er) og afvis eller returner alt, der ikke
er i overensstemmelse med vores politikker.
Love om sundhedspleje og lovmæssige
krav
Vi forstår de højere standarder og strengere
love, der regulerer sundhedspleje. Som
vores leverandør skal du kende og følge
alle love, der gælder for godkendelse,
fremstilling, markedsføring og salg af
sundhedsplejeprodukter og -anordninger.

Overholdelse af regler for import, eksport
og handel
Vi er stolte af at betjene kunder og klienter
over hele verden. Som vores leverandør
forventer vi, at du kender og følger alle
krav, der gælder for salg eller distribution af
produkter, tjenester og teknologier på tværs
af grænser.
Vi gør forretninger over hele verden og
har en nultolerance-tilgang til enhver form
for krænkelse af menneskerettigheder.
Vores forpligtelse til at respektere
menneskerettigheder og bekæmpe
nogle af de værste former for misbrug af
menneskerettigheder, herunder, men ikke
begrænset til, tvangsarbejde, børnearbejde
og menneskehandel, er yderligere beskrevet
i det dedikerede afsnit “Menneskerettigheder”
i dette kodeks.

Der gælder særlige krav, når du interagerer
med sundhedspersonale (HCP'er) eller
sundhedsfirmaer. Hvis du er en leverandør,
der arbejder i et sundhedsområde, skal
du handle med integritet og vise dit
engagement i patientpleje til enhver
tid. Tilbyd aldrig sundhedsfagpersoner
upassende incitamenter (herunder betalinger,
returkommissioner, bestikkelser eller rabatter)
for at påvirke ordineringsadfærd, køb,
anbefalinger eller formelsamlingsbeslutninger.
FORTIVE-KUNDER OG LEVERANDØRER
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Beskyttelse af Fortive
Produktkvalitet
Vi er forpligtet til at udvikle sikre, pålidelige
produkter, der opfylder eller overgår vores
kunders kvalitetsforventninger. Som vores
leverandør skal du sikre, at alle produkter,
tjenester og teknologier opfylder passende
inspektions-, test-, kvalitetskriterier og
sikkerhedsbestemmelser overalt, hvor
vi opererer.
Vær ansvarlige for og bevidst om kvalitet
og sikkerhed, og foretag aldrig ændringer
i produktspecifikationer, design, materialer
eller processer uden vores udtrykkelige aftale
og godkendelse. Til sidst skal det sikres, at
alle produkter er korrekt mærket og leveret
til tiden, og at inspektions- og testresultater
er registreret nøjagtigt.

Fortrolige oplysninger og immaterielle
oplysninger
Oplysninger driver alle aspekter af vores
virksomhed, og vi har alle en forpligtelse til at
beskytte dem. Som vores leverandør skal du
indsamle, bruge og håndtere vores fortrolige
oplysninger og intellektuelle ejendom på
ansvarlig vis. Dette omfatter oplysninger om
vores virksomhed, vores medarbejdere, andre
virksomheder vi samarbejder med, og de
kunder vi betjener. Det omfatter også vores
patenter, varemærker, ophavsrettigheder,
forretningshemmeligheder og data-/
dataanalyse.

BESKYTTELSE AF FORTIVE
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Beskyttelse af Fortive
Privatliv og databeskyttelse
Vi støtter databeskyttelseslove over
hele verden og tager vores forpligtelse
overfor at beskytte personoplysninger,
der er betroet os, alvorligt. Vi anerkender,
at alle personer har ret til privatlivets
fred. Som vores leverandør forventer
vi, at du bruger personoplysninger eller
oplysninger i overensstemmelse med de
aftalte formål. Implementér passende
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse,
tab, ændring eller uautoriseret videregivelse
eller adgang. Sig til med det samme, hvis
du bliver opmærksom på et databrud. Når
du behandler vores data, skal du overholde
alle gældende databeskyttelseslove og
-forordninger (herunder EU's generelle
forordning om databeskyttelse). Sørg for, at
enhver part, du engagere og som har adgang
til vores oplysninger, også overholder
gældende databeskyttelseslove.

BESKYTTELSE AF FORTIVE

Interessekonflikter
Vi er forpligtede til at træffe
forretningsmæssige beslutninger, der er
objektive og upartiske, og vi forventer ikke
mindre fra vores leverandører. Undgå enhver
situation eller forhold, der skaber eller ser
ud til at skabe en potentiel konflikt mellem
dine egne interesser og vores virksomheds
interesser. Konflikter kan opstå som følge
af ekstern ansættelse, personlige forhold,
økonomiske interesser, bestyrelsesposter
eller forretningsforetagender. Hvis du
bliver opmærksom på en potentiel
interessekonflikt, skal du straks oplyse
det og søge vejledning for at fastslå den
passende fremgangsmåde.
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Beskyttelse af Fortive
Regnskabs- og forretningsoptegnelser
Vi forstår, at nøjagtige og
fuldstændige optegnelser driver gode
forretningsbeslutninger og inspirerer
til tillid. Som vores leverandør skal du
oprette og vedligeholde dokumentation,
der viser overholdelse af alle gældende
love, bestemmelser, retningslinjer,
branchekodekser og virksomhedskodekser.
Du må aldrig ændre, forfalske, manipulere,
fjerne eller destruere oplysninger på nogen
optegnelser eller dokumenter og aldrig lyve
til nogen, når du arbejder på vores vegne.
Ved at registrere transaktioner ærligt og
nøjagtigt og indberette enhver mistænkelig
aktivitet, vil du hjælpe med at bevare vores
økonomiske integritet.
Insiderhandel
Via vores arbejde kan vi blive opmærksomme
på oplysninger, der ikke er kendt af
offentligheden, og som kan påvirke prisen
på værdipapirer (“insiderviden”). Vi handler
aldrig på baggrund af insiderviden, giver
andre tip, så de kan handle eller dele
insiderviden med dem, der ikke har brug
for informationen til at udføre deres arbejde.
Som vores leverandør forventer vi det samme
fra dig. Vær omhyggelig med ikke at handle
med eventuelle børsnoterede værdipapirer,
herunder Fortives, hvis du har insiderviden.
Dette kan omfatte oplysninger om ændringer
i ledelse, økonomiske resultater, nye
produktplaner, planlagte fusioner eller opkøb
eller salg af virksomhedens aktiver eller
datterselskaber.

BESKYTTELSE AF FORTIVE
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Fortive offentlige virksomheder og samfund
Interaktion med regeringer
Det kan være komplekst at gøre forretninger
med regeringer, og det er vigtigt at
arbejde ærligt, gennemsigtigt og med
integritet. Kend og følg alle gældende regler
vedrørende den offentlige kontraktproces
overalt, hvor du arbejder. Konkurrér
retfærdigt, beskyt al offentlig ejendom
eller følsomme oplysninger, som du får
betroet, udfør alle test og inspektioner
korrekt og sørg for, at alle repræsentationer
og certificeringer, som du indsender, er
nøjagtige og sandfærdige.
Miljøbeskyttelse og bæredygtighed
Vi forstår den indvirkning, vores
virksomheder kan have på vores miljø,
så vi tager vores pligt til at beskytte det
alvorligt. Som vores leverandør skal du drive
virksomhed på en ren, effektiv og bæredygtig
måde. Promovér ressourcebesparelse og
genbrug, diversificér dine energikilder, og
bortskaf affald på miljøvenlige måder. Hvis
der opstår en hændelse, der truer sundhed,
sikkerhed eller miljø for mennesker på eller
omkring de steder, hvor vi opererer, skal de
relevante myndigheder straks underrettes.

Labor Organization (ILO). For at leve op til
denne forpligtelse arbejder vi løbende på at
sikre due diligence i styringen af hele vores
forsyningskæde. Dette hjælper os med bedre
at forstå, forebygge, afbøde og, hvor det er
nødvendigt, afhjælpe eventuelle problemer.
Det er vigtigt, at vi arbejder med ligesindede
partnere. Som vores leverandør skal du
respektere menneskerettigheder i alt, hvad
du gør. Støt internationale bestræbelser
på at beskytte menneskerettigheder,
herunder tvangsarbejde, børnearbejde og
menneskehandel. Bekæmp diskrimination
i alle dens former og giv medarbejdere
rimelige arbejdstider, rimelig løn, sikre
arbejdsforhold og beskyttelse mod chikane
og vold. Respektér medarbejderes ret til frit
at associere og melde sig ind i fagforeninger
og tale åbent om arbejdsforhold. Til sidst skal
du vælge dine egne leverandører ansvarligt,
overvåge dem nøje og træffe korrigerende
foranstaltninger, når det er nødvendigt.

Menneskerettigheder
Vi mener, at alle personer fortjener at blive
behandlet med værdighed. Vi er forpligtet
til at respektere menneskerettigheder
i overensstemmelse med de vejledende
principper for forretningsførelse
og menneskerettigheder, især folks
grundlæggende principper og rettigheder på
arbejdspladsen som defineret af International

FORTIVE OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER OG SAMFUND
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Speak Up! Overholdelse af kodekset
Det er vigtigt for os at vælge de rigtige
forretningspartnere. Dette kodeks afspejler
vores principper og forventninger til
leverandører. Vi forventer, at du som
vores leverandør afspejler vores værdier
bestående af integritet og overholdelse,
og at du forpligter dig til at respektere
menneskerettigheder og opretholde de
højeste etiske standarder som beskrevet
i dette kodeks. Derfor forventer vi, at
du gør dette kodeks tilgængeligt for alle
medarbejdere på dine globale driftssteder.

Vi er forpligtede til at tilvejebringe
en retfærdig og gennemsigtig
undersøgelsesproces, og hvis der er
tilfælde af manglende overholdelse af
dette kodeks, relateret lov eller politik, der
kan dokumenteres, sikrer vi, at der træffes
passende foranstaltninger for at løse dette.

Hos Fortive opfordrer vi udtrykkeligt alle til
at indberette enhver faktisk eller formodet
manglende overholdelse af dette kodeks eller
enhver relateret gældende lov eller politik. Vi
forventer, at leverandørerne vil implementere
deres egne Speak Up!-procedurer, der
respekterer fortroligheden af indberetteren
i overensstemmelse med lokal lovgivning,
og yder beskyttelse mod gengældelse.
Leverandører og deres medarbejdere kan
også anvende Fortives Speak Up!-procedurer,
uanset om dit spørgsmål eller bekymring
involverer folk hos Fortive eller en af de
leverandører, som vi samarbejder med. Du
kan gøre det gennem vores Fortive Speak Up!
Telefonisk eller online hjælpelinje.
Begge disse indberetningsmuligheder er
tilgængelige døgnet rundt. Dedikerede
telefonmedarbejdere taler over 20 sprog,
og du kan rapportere anonymt, hvor det
er tilladt ved lov.

OVERHOLDELSE AF KODEKSET
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Krav til leverandører
Skal sendes tilbage før påbegyndelse af arbejdet.
Dette adfærdskodeks for leverandører skal underskrives på højeste niveau i din organisation.
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