Fortives leverantörskod
Ett gemensamt åtagande

Ett meddelande till våra leverantörer
Fortive utgör ”nödvändig teknik för de som påskyndar utvecklingen”. Detta är vårt
gemensamma syfte och anledningen till att vi utför vår överhuvudtagna verksamhet.
Vi har åtagit oss att göra vår värld till en bättre och säkrare plats.
I takt med att vi fortsätter att förändra världen runt omkring oss kommer vårt engagemang
för integritet alltjämt att förbli oföränderligt. Vi skulle vilja att ni, som organisation som
arbetar med oss eller för oss (”leverantör”), tar del av detta åtagande genom att agera
i enlighet med de förväntningar som anges i denna kod samt genom att säkerställa att
era egna leverantörer gör detsamma.
Om vi alla arbetar etiskt, ansvarsfullt och lagligt kommer vi inte bara att uppnå
utomordentliga resultat, utan vi kommer dessutom att göra det på utomordentliga sätt.

Bob Mahlik
Corporate VP, Global Procurement
& Supply Chain - Fortive Corporation
30 april 2021
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Vårt delade åtagande
Att agera med integritet
På Fortive har vi åtagit oss att göra affärer
med integritet. Leverantörer som du utgör
en stor del av vår framgång. Arbeta på rätt
sätt, med ärlighet och transparens, och se
till att dina leverantörer och anställda gör
detsamma.
Att följa lagar och förordningar
Som leverantör är du medlem i Fortivefamiljen. Vi förväntar oss att du arbetar
lagligt och etiskt och att du följer alla
tillämpliga lagar, förordningar, riktlinjer,
branschkoder och företagskoder (inklusive
denna). Om du upptäcker att mer än en lag
eller bestämmelse gäller, följ den striktaste
standarden. Använd alltid sunt förnuft och
ställ frågor när du är osäker på vad som är
rätt att göra.
Att följa RBA-koden
Fortive stödjer Responsible Business
Alliance uppförandekod (RBA-koden).
RBA-koden främjar säkra och respektfulla
arbetsförhållanden samt miljömässigt
ansvarsfulla affärsverksamheter.
Vi förväntar oss att du som leverantör läser
och implementerar RBA-koden.

VÅRT DELADE ÅTAGANDE
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Fortives medarbetare och kultur
Att behandla varandra med respekt
Vi främjar den typ av arbetsplats där vi alla
kan prestera vårt bästa – utan mobbning,
missbruk och trakasserier. Trakasserier
kan ta många former (bland annat fysiska,
verbala, skriftliga och sexuella) och kan
förekomma på vilken plats som helst.
De kan dessutom begås av både anställda
och kunder, uppdragstagare samt andra
leverantörer. Vi förväntar oss att alla våra
leverantörer kommer att främja samma typ
av arbetsplats som är fri från trakasserier
och annat ovälkommet uppförande genom
att interagera på positiva och produktiva
sätt och säga ifrån när man bevittnar,
upplever eller misstänker att något är fel.

Hälsa, säkerhet och trygghet
Vi prioriterar människors säkerhet och
arbetar för att minimera säkerhetsrisker
(däribland missbruk och fysiska
säkerhetsöverträdelser). Som leverantör
förväntas du följa alla tillämpliga lagar,
förordningar, riktlinjer, branschkoder och
företagskoder och även implementera dina
egna säkerhets- och hälsorutiner (som till
exempel beredskapsplaner och utbildningar)
för att förhindra att människor skadas.

Inkludering och mångfald
Vi firar mångfald och respekterar andras
åsikter och kulturella skillnader. Vi tror
på jämställdhet och motsätter oss starkt
alla former av diskriminering. Vi vill
att du som leverantör gör detsamma.
Var rättvis och behandla alla med
värdighet. Söker aktivt efter olika åsikter,
för samman blandade team och fattar
aldrig anställningsrelaterade beslut
(om exempelvis anställning och/eller
befordran) utifrån skyddade egenskaper
såsom bland annat ras, hudfärg, nationellt
ursprung, religion, kön, ålder, civilstånd,
funktionshinder, veteranstatus, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

FORTIVES MEDARBETARE OCH KULTUR
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Fortives kunder och leverantörer
Rättvis konkurrens
Vi tror på en fri och öppen marknad.
Vi konkurrerar rättvist och vi förväntar
oss att våra leverantörer gör detsamma.
Följ alla antitrust- och konkurrenslagar.
Ingå inga överenskommelser, och ge
inte heller intrycket av att ingå några
överenskommelser, med konkurrenter om
att begränsa handel, minska produktion
eller bojkotta andra, och utbyt ingen känslig
information med konkurrenter (t.ex. priser,
offerter eller kostnader). Var transparent i alla
dina mellanhavanden och var ärlig om vårt
företag och din relation med oss.
Bekämpning av mutbrott och korruption
Vår framgång bygger våra produkters och
tjänsters meriter och förbjuder mutbrott och
korruptionshandlingar. Som vår leverantör
ska du känna till och följa alla tillämpliga
antikorruptionslagar, inklusive amerikanska
Foreign Corrupt Practices Act, brittiska
Bribery Act och OECD:s konvention om
bekämpning av bestickning (Anti-Bribery
Convention). Låt bli att erbjuda, ge eller
ta emot något av värde för att åstadkomma
affärer, upprätthålla affärer eller erhålla en
orättvis fördel.
Strikta regler gäller ofta när man arbetar
med regeringen. Erbjud inte något av värde
till en offentlig tjänsteman utan att först ha
fått godkännande. Erlägg heller aldrig någon
betalning till en offentlig tjänsteman för att
påskynda en handling, t.ex. handläggandet
av visst pappersarbete eller utfärdandet
av visum. Sådana betalningar kallas
”smörjpengar” och är inte tillåtna enligt våra
policyer.

FORTIVES KUNDER OCH LEVERANTÖRER
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Fortives kunder och leverantörer
Gåvor, affärsrepresentation och resor
Vi anser att utbyte av gåvor och
representation kan utgöra en normal del
av affärer, men vi tillåter inte att praktiken
påverkar vare sig våra egna eller andras
handlingar. Som leverantör ska du endast
erbjuda eller ta emot artiklar när de är rimliga,
sedvanliga och inte har något inflytande
på de beslut du fattar. Se också till att
erbjudandena är lågfrekventa, av nominellt
värde och aldrig sker i form av kontanter. Sök
godkännande innan du ger något av värde till
offentliga tjänstemän och sjukvårdspersonal
(HCP:er) och avböj eller returnera sådant som
inte är förenligt med våra policyer.
Hälso- och sjukvårdslagar samt
regulatoriska krav
Vi förstår de högre standarder och
striktare lagar som reglerar sjukvården.
Som leverantör ska du känna till och följa
alla lagar som gäller för godkännande,
tillverkning, marknadsföring och försäljning
av hälsovårdsprodukter och -apparater.

Import-, export- och handelsefterlevnad
Vi är stolta över att kunna betjäna kunder
och klienter runt om i världen. Som leverantör
förväntas du känna till och följa alla krav som
gäller för gränsöverskridande försäljning eller
distribution av produkter, tjänster och teknik.
När vi gör affärer runt om i världen har vi
nolltolerans mot vilken som helst form av
kränkningar av mänskliga rättigheter. Vårt
åtagande om att respektera mänskliga
rättigheter och bekämpa några av de
värsta former av kränkningar av mänskliga
rättigheter, bland annat tvångsarbete,
barnarbete och människohandel, beskrivs
ytterligare i avsnittet ”Mänskliga rättigheter”
i denna kod.

Särskilda krav gäller vid interaktion med
HCP:er eller sjukvårdsföretag. Om du är en
leverantör som arbetar inom sjukvården,
ska du agera med integritet och alltjämt
uppvisa ditt engagemang för patientvård.
Erbjud aldrig HCP:er otillbörliga incitament
(inbegripet betalningar, kickbacks, mutor
eller rabatter) för att påverka beslut om
förskrivningar, inköp, rekommendationer
eller läkemedelsförteckningar.

FORTIVES KUNDER OCH LEVERANTÖRER

7

Att skydda Fortive
Produktkvalitet
Vi har åtagit oss att utveckla säkra, pålitliga
produkter som uppfyller eller överträffar
våra kunders kvalitetsförväntningar. Som
leverantör ska du se till att alla produkter,
tjänster och tekniker uppfyller vederbörliga
besiktningar, tester, kvalitetskriterier och
säkerhetsbestämmelser överallt där vi är
verksamma.
Du ansvarar för kvalitet och säkerhet
och du ska aldrig göra ändringar
i produktspecifikationer, formgivningar,
material eller processer utan vårt uttryckliga
medgivande och godkännande. Slutligen ska
du se till att alla produkter är vederbörligen
märkta och levereras i tid och att besiktningsoch testresultat registreras korrekt.
Konfidentiell information och immateriell
egendom
Information underbygger alla aspekter av
vår verksamhet och vi har alla en skyldighet
att skydda den. Som leverantör ska du samla
in, använda och hantera vår konfidentiella
information och immateriella egendom på ett
ansvarsfullt sätt. Detta omfattar information
om vårt företag, våra anställda, andra företag
som vi arbetar med och de kunder vi betjänar.
Det omfattar även våra patent, varumärken,
upphovsrätter, affärshemligheter och data/
dataanalyser.

ATT SKYDDA FORTIVE
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Att skydda Fortive
Integritet och dataskydd
Vi stöder dataskyddslagar runt om
i världen och tar vår skyldighet att skydda
personuppgifter som anförtrotts oss på
stort allvar. Vi inser att varje person har rätt
till integritet. Som leverantör förväntas du
använda personuppgifter eller information
i enlighet med överenskomna ändamål.
Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för
att skydda mot oavsiktlig eller olaglig
förstörelse, förlust, ändring eller obehörig
utlämning eller åtkomst. Säg till omedelbart
om du får kännedom om ett dataintrång.
Vid behandling av våra uppgifter ska du
följa alla tillämpliga dataskyddslagar och
förordningar (inklusive EU:s allmänna
dataskyddsförordning). Se till att alla
parter som du anlitar och som har tillgång
till våra uppgifter också följer tillämpliga
dataskyddslagar.

ATT SKYDDA FORTIVE

Intressekonflikter
Vi har åtagit oss att fatta affärsbeslut som är
objektiva och opartiska, och vi förväntar oss
inget mindre från våra leverantörer. Undvik
alla situationer eller relationer som skapar
eller ger intrycket av att skapa en potentiell
konflikt mellan dina egna och vårt företags
intressen. Konflikter kan uppstå till följd av
extern anställning, personliga relationer,
ekonomiska intressen, styrelsemedlemskap
eller affärsprojekt. Om du får kännedom
om en potentiell intressekonflikt ska du
omedelbart upplysa oss om detta och
söka vägledning för att fastställa lämpligt
tillvägagångssätt.
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Att skydda Fortive
Finans- och affärshandlingar
Vi förstår att korrekta och fullständiga
handlingar underbygger sunda affärsbeslut
och inger förtroende. Som vår leverantör ska
du upprätta och upprätthålla dokumentation
som visar efterlevnad av alla tillämpliga lagar,
förordningar, riktlinjer, branschkoder och
företagskoder. Du ska aldrig ändra, förfalska,
fiffla med, ta bort eller förstöra information
som ingår i något som helst register eller
dokument, och aldrig heller ljuga för någon
när du arbetar för vår räkning. Genom att
registrera transaktioner på ett ärligt och
korrekt sätt och rapportera alla misstänkta
aktiviteter hjälper du till att bevara vår
ekonomiska integritet.
Insiderhandel
Under vårt arbetes gång kan det hända att
vi får kännedom om information som inte är
känd för allmänheten och som kan påverka
priset på värdepapper (”insiderinformation”).
Vi handlar aldrig utifrån insiderinformation
och vi tipsar inte heller andra så att de
kan handla utifrån eller dela med sig av
insiderinformation till personer som inte
behöver informationen för att utföra sitt jobb.
Vi förväntar oss att du som leverantör gör
detsamma. Var noga med att inte handla
med några börsnoterade värdepapper,
inklusive Fortives, om du fått ta del av
insiderinformation. Detta kan inbegripa
information om ändringar i den verkställande
ledningen, ekonomiska resultat, nya
produktplaner, planerade fusioner eller
uppköp, alternativt försäljningar av
företagets tillgångar eller dotterbolag.
ATT SKYDDA FORTIVE
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Fortives affärer med regeringar och samhällen
Interaktion med regeringar
Det kan vara komplicerat att samverka med
myndigheter och det är viktigt att arbeta
ärligt, transparent och med integritet. Känn
till och följ alla tillämpliga regler gällande
processen för offentlig upphandling överallt
där du är verksam. Konkurrera rättvist,
skydda all statlig egendom eller känslig
information som anförtrotts dig, genomför
alla tester och besiktningar på vederbörligt
sätt och se till att alla utfästelser och
försäkranden du lämnar är korrekta och
sanningsenliga.
Miljöskydd och hållbarhet
Vi förstår vilken inverkan våra affärer kan
ha på vår miljö, så vi tar vår skyldighet
att skydda den på stort allvar. Som vår
leverantör ska du arbeta rent, effektivt
och hållbart. Främja resursbesparing och
återvinning, diversifiera dina energikällor
och kassera avfall på miljövänliga sätt.
Om en incident inträffar som hotar hälsan,
säkerheten, tryggheten eller miljön för
människor på eller runt de platser där vi är
verksamma ska du omedelbart meddela
lämpliga myndigheter.

av Internationella arbetsorganisationen
(ILO). För att leva upp till detta åtagande
arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa
tillbörlig aktsamhet (due diligence) hela vår
leveranskedja igenom. Detta hjälper oss
att bättre förstå, förhindra, mildra och vid
behov åtgärda eventuella problem.
Det är viktigt att vi arbetar med likasinnade
partner. Som vår leverantör ska du
respektera mänskliga rättigheter i allt
du gör. Stöd internationella insatser för
att skydda de mänskliga rättigheterna,
inbegripet avskaffandet av tvångsarbete,
barnarbete och människohandel. Bekämpa
diskriminering i alla dess former och
tillhandahåll anställda rimliga arbetstider,
rättvisa löner, säkra arbetsförhållanden
samt skydd mot trakasserier och våld.
Respektera anställdas rätt att fritt gå med
i fackföreningar och att tala öppet om
arbetsförhållanden. Slutligen, välj dina
egna leverantörer på ett ansvarsfullt sätt,
övervaka dem noga och vidta avhjälpande
åtgärder vid behov.

Mänskliga rättigheter
Vi anser att varje person förtjänar att
behandlas med värdighet. Vi åtar oss
att respektera mänskliga rättigheter
i enlighet med de vägledande principerna
om affärer och mänskliga rättigheter
(Guiding Principles on Business and
Human Rights), särskilt människors
grundläggande principer och rättigheter
på jobbet (Fundamental Principles and
Rights at Work) så som dessa fastställts
FORTIVES AFFÄRER MED REGERINGAR OCH SAMHÄLLEN
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Speak Up! Att följa koden
Att välja rätt affärspartner är viktigt för oss.
Denna kod återspeglar våra principer och
förväntningar för leverantörer. Vi förväntar
oss att du som leverantör för vidare våra
värderingar om integritet och efterlevnad
och att du förbinder dig till att respektera
mänskliga rättigheter och upprätthålla de
högsta etiska normer som beskrivs i denna
kod. Därmed förväntar vi oss att du gör
denna kod tillgänglig för alla arbetare på
dina anläggningar runt om i världen.

Vi har åtagit oss att tillhandahålla en rättvis
och transparent utredningsprocess och
vi säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas
för att åtgärda eventuell konstaterad
icke-efterlevnad av denna kod, relaterad
lagstiftning eller policyer.

På Fortive uppmuntrar vi uttryckligen alla
att rapportera alla faktiska eller misstänkta
överträdelser av denna kod eller vilken
som helst relaterad tillämplig lag eller
policy. Vi förväntar oss att leverantörer
implementerar sina egna procedurer
för att ge sina anställda möjlighet att
säga till på ett sätt som respekterar
rapporterande parts sekretess, i enlighet
med lokal lagstiftning, och som skyddar
mot repressalier. Leverantörer och deras
anställda kan också använda Fortives Speak
Up-procedurer oavsett om din fråga eller
ditt problem berör personer på Fortive eller
någon hos de leverantörer vi arbetar med.
Du kan göra det genom vår jourlinje Fortive
Speak Up! antingen per telefon eller online.
Båda dessa rapporteringsalternativ
är tillgängliga dygnet runt. Dedikerad
telefonpersonal talar fler än 20 språk och
du kan rapportera anonymt, såvida det är
tillåtet enligt lokal lagstiftning.

ATT FÖLJA KODEN
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Krav på leverantörer
Skickas tillbaka innan arbetet påbörjas.
Denna uppförandekod för leverantörer ska undertecknas på högsta nivå i din organisation.

NAMN

UNDERSKRIFT

KRAV PÅ LEVERANTÖRER

DATUM

13

