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PERSONLIG INTEGRITET

VÅRA MÅL:



Leva enligt våra värderingar varje dag

VÅRA VÄRDERINGAR:

På Textron har vi åtagit oss att följa
värderingarna för INTEGRITET, RESPEKT,
FÖRTROENDE och STRÄVAN EFTER
HÖGSTA MÖJLIGA NIVÅ i alla relationer
med KUNDER, ANSTÄLLDA,
LEVERANTÖRER, AKTIEÄGARE,
SAMHÄLLET och MILJÖN.

INNEHÅLLSSIDA

3

PERSONLIG INTEGRITET

VÅRA MÅL:



Antagande av det bästa uppträdandet

VÅRT UPPTRÄDANDE:
■

Var ansvarig
Håll oss själva och andra ansvariga för det som utförs. Leverera enligt våra åtaganden.

■

Möjliggör förändring
Utmana status quo genom att alltid söka efter förbättringsmöjligheter.

■

Gör andra framgångsrika
Ta dig an arbetet med stort fokus på hur vi kan hjälpa våra kunder, investerare och var och en att
bli mer framgångsrik.

■

Tänk som företaget Textron
Tänk ur företagets perspektiv vid beslut och åtgärder. Tänk på hur det vi sysslar med kan hjälpas
av, eller hjälpa till att stärka, företaget i stort.

■

Diskutera och stöd beslut
Visa modet att diskutera beslutet och sedan stå bakom det samt stödja det i såväl ord som
handling.

■

Lyssna och kommunicera
Ta tid att engagera dig i tvåvägskommunikation, vilket egentligen mer handlar om att lyssna aktivt
än om att prata.

■

Sätt kunden i fokus
Obevekligt fokus på förståelse och omhändertagande av våra kunders behov. Detta gäller oss
alla, oavsett vilken roll vi har i företaget.

■

Förståelse för hur jag skapar mervärde
Var och en av oss behöver ha en tydlig bild av hur det vi gör varje dag skapar mervärde för
företaget. Om vi är osäkra är det dags att omvärdera det vi håller på med.

■

Tänk globalt
Förstå vår omvärld och se våra möjligheter, utmaningar och resursbehov i ett globalt
sammanhang, inte bara inom vårt eget begränsade, geografiska område. Detta gäller tillväxt,
kostnader och begåvning – vår konkurrenskraft över alla aspekter.

■

Leva enligt våra värderingar och regler för uppträdande
Det är avgörande för Textrons framtida framgång att var och en av oss tar personligt ansvar för
ledarskap när det gäller dessa principer och att vi alltid är engagerade i ett ständigt
förbättringsarbete. I gengäld får vi en kultur som främjar en säker arbetsplats,
värderingsmångfald, uppmuntrar kommunikation och respekterar innovation.

INNEHÅLLSSIDA
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PERSONLIG INTEGRITET

Textrons integritetsåtagande
ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR ORDFÖRANDE OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, SCOTT C. DONNELLY

J

ag skulle vilja ta tillfället i akt och understryka att efterlevnad är en oerhört

viktig fråga för oss alla på Textron. Jag tror att vi anstälIer bra människor vars
integritet och etik inte kan ifrågasättas. Givetvis förväntar vi oss att våra
anställda ska visa dessa värderingar i hela sin yrkesmässiga samverkan.
Emellertid är det är också viktigt att inse att vi lever i komplicerade tider.
Alla har vi läst om företag vars uppträdande har satt deras företag, anställda
och till och med hela samhällen på spel. När vi inte lever upp till de standarder som vi själva har satt
löper vi stor risk att skada våra affärer, våra varumärken och vår trovärdighet.
Vad det i grunden handlar om är: Att göra rätt är viktigt. Ett etiskt uppträdande är viktigt i våra
relationer med våra medarbetare. Det är viktigt i våra affärer med leverantörer. Det är verkligen viktigt
för våra kunder. Det är viktigt för vår framtid.
Det är därför som jag ber var och en av er att läsa igenom våra Riktlinjer för affärsetik och personligen
förbinda sig att iaktta dem. I en alltmer reglerad och föränderlig affärsmiljö kan det vara svårt att alltid
veta vad som är det rätta att göra. Riktlinjerna för affärsetik är en värdefull resurs som fungerar som
en vägkarta för alla våra anställda runt om i världen. Om du skulle vara tveksam om en åtgärd skulle
innebära en överträdelse av Textrons standarder, eller lagarna i de länder där vi gör affärer ,ska du
rådfråga vår Etiska hjälplinje eller tala med en av våra advokater eller efterlevnadstjänstemän.
Jag är stolt över att vara en del av ett företag som har ett starkt etik- och efterlevnadsprogram – ett
som har tjänat företagets anställda väl i mer än 30 år. Jag litar på att du i ditt dagliga arbete fortsätter
att värdesätta ett ansvarsfullt, etiskt uppträdande och våra kärnvärderingar om förtroende, respekt,
integritet och kompetenssträvan lika mycket som jag.
Med vänlig hälsning

Scott

INNEHÅLLSSIDA
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Standarder för affärsetik

Som anställda på Textron förväntas vi genomföra företagets affärer på ett

rättvist och ärligt sätt och med integritet samt höga etiska standarder, och i
överensstämmelse med de lagar och föreskrifter som finns i de länder där vi gör
affärer. Dessa standarder måste styra vårt uppträdande när vi fattar beslut som
påverkar Textron.
FRÅGA
Förväntar sig verkligen ledningen att de anställda ska följa Textrons riktlinjer för affärsetik om
det kan innebära att man går miste om affärer eller minskar lönsamheten?
SVAR
Ja. Vårt anseende och vår etik är viktigare än ekonomiska överväganden. Att genomföra Textrons
affärer på ett ärligt sätt med integritet och höga etiska standarder samt i överensstämmelse med
tillämpliga lagar är avgörande för vårt företag och lönsamt på lång sikt. Textron är mycket
uppmärksamt inte bara på den ekonomiska prestationen, utan även på hur varje anställd fattar
affärsbeslut och utför dagliga uppgifter i sitt arbetet.

INNEHÅLLSSIDA
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PERSONLIG INTEGRITET

Intressekonflikter

Textron respekterar alla anställdas rätt att engagera sig i personliga aktiviteter

utanför arbetstid. Var och en av oss har dock ansvar att undvika aktiviteter som står i
konflikt med eller verkar stå i konflikt med vårt ansvar för vårt arbete eller Textrons
intressen. Alla aktiviteter som en anställd har som kan innebära en intressekonflikt,
eller till och med endast se ut som en intressekonflikt, måste först godkännas av den
anställdes närmsta arbetsledare, med hjälp från den anställdes etik- och
efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare.
HÄR FÖLJER EXEMPEL PÅ INTRESSEKONFLIKTER:
• Att vara anställd eller delta i en annan aktivitet som inkräktar på vår förmåga att ägna den tid och den
uppmärksamhet som krävs för att utföra vårt arbete på Textron.
• Att inneha ett avsevärt ekonomiskt intresse i en aktuell eller framtida kund, leverantör eller konkurrent
till Textron, eller vara anställd på, rådgivare till eller chef för ett sådant företag.
• Att styra Textron-affärer till en leverantör som ägs eller leds av en släkting.
• Att övervaka hur en släkting utför sitt arbete eller vilken ersättning den ska få.
• Att använda konfidentiell företagsinformation eller att på ett oegentligt sätt använda företagets
tillgångar för personlig eller andras vinnings skull.
FRÅGA
Din make/maka/partner har ett ekonomiskt intresse i ett litet privatägt leverantörsföretag till
den affärsenhet som du arbetar för. Måste du rapportera detta?
SVAR
Ja. Alla anställda måste rapportera alla intressekonflikter eller sådant som ser ut att vara en
intressekonflikt. Även om du inte handlar direkt med denna leverantör och värdet på intresset kanske
inte skapar en faktisk konflikt kan det ge sken av en oegentlighet. Med lämplig redovisning och
säkerhetsåtgärder kan kanske relationen fortsätta.
FRÅGA
Du formger verktyg och har kontaktas av ett annat företag för att jobba svart med
verktygsdesign för dem till en mycket bra timlön. Du behöver extrapengarna. Eftersom arbetet
som du skulle utföra liknar det du gör för Textron, finns det då en intressekonflikt?
SVAR
Det kan det finnas. Även om arbetet inte är för en av Textrons leverantörer, kunder eller konkurrenter
kan ett arbetet utanför Textron utgöra en intressekonflikt för vilket det först krävs att din arbetsledare,
med hjälp av din etik- och efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare, avgör om det är
en intressekonflikt eller ej. Arbetet kan även innebära att konfidentiell information från Textron
avslöjas.

INNEHÅLLSSIDA
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PERSONLIG INTEGRITET

Intressekonflikter - FORTSÄTTNING

FRÅGA
Det har utlysts ett jobb på chefsnivå på din affärsenhet och du är ombedd att leta efter
behöriga kandidater till platsen. En medlem i affärsenhetens ledningsgrupp rekommenderar
sin släkting. Vad ska du göra?
SVAR
Detta kan vara en känslig fråga. Du kan överväga släktingen tillsammans med alla de andra
kandidaterna förutsatt att (i) släktingen är behörig; (ii) anställningen av släktingen inte skulle innebära
ett kontraktsbrott med tredje part eller en överträdelse av tillämpliga lagar eller föreskrifter som gäller
på din affärsenhet; (iii) den person som går igenom kandidaterna är medveten om släktskapet med en
av medlemmarna i ledningsgruppen; (iv) medlemmen i ledningsgruppen inte är inblandad i
anställningsbeslutet; (v) anställningsbeslutet inte fattas av en person som är direkt eller indirekt
underställd medlemmen i ledningsgruppen och (vi) om släktingen anställs får inte medlemmen i
ledningsgruppen vare sig direkt eller indirekt, övervaka hur släktingen utför sitt arbetet eller vilken lön
denne ska få.
FRÅGA
Skulle det vara en intressekonflikt för en anställd på Textron att investera i andra företag som
Textron gör affärer med?
SVAR
En bred aktieinvestering i ett börsnoterat bolag på den nationella aktiebörsen där Textrons
transaktioner med detta företag inte skulle påverka värdet på sådana aktier skulle inte vara en
överträdelse av denna Riktlinje. Däremot skulle en investering eller andel i en mindre leverantör,
kund, uppdragstagare eller annat företag som gör affärer, eller vill börja göra det, med Textron, där
Textrons verksamhet kan vara avgörande för detta företag, vara en överträdelse av denna Riktlinje.
Enligt denna Riktlinje måste du först redovisa den föreslagna investeringen för din etik- och
överensstämmelsetjänsteman.
FRÅGA
Du är inköpare av specialmaterial på en affärsenhet på Textron. En av affärsenhetens
leverantörer har erbjudit dig ett deltidsjobb. Skulle det skapa en intressekonflikt om du tackar
ja till jobbet?
SVAR
Ja. Vi är förbundna att undvika till och med sådant som ser ut som en intressekonflikt. Oavsett hur
erbjudandet om ett deltidsjobb ser ut eller om det tackas ja till, kan det ses som bestickning som
betalas till dig i gengäld för företagsaffärer, eller en faktor som skulle kunna påverka ditt
affärsomdöme avseende denna leverantör.

INNEHÅLLSSIDA
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Skydd av tillgångar och information

Vi måste på rätt sätt använda, skydda och säkra både företagets egendom, såväl
materiell som immateriell, och våra kunders, leverantörers och affärspartners
egendom som vi innehar.
SKYDD AV AFFÄRSINFORMATION, IMMATERIELL EGENDOM OCH
ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Textrons policy är att skydda både företagets tillgångar av immateriell egendom och skyddad
information och det samma gäller för tredje parters, inklusive sådant som tillhör våra kunder,
leverantörer och affärspartners. Våra anställda förväntas använda, respektera och skydda sådan
information och sådana tillgångar på rätt sätt, vare sig de är i pappersform eller elektronisk form,
inklusive företagets skyddade information och andra immateriella egendomar som patent,
affärshemligheter, upphovsrätt, varumärken, informationsteknologi (som programvara och data) och
alla bolagsdokument som skapats eller sparats antingen i pappersform eller elektronisk form.
För alla dokument, uppfinningar, skrivelser, handlingar, programvarukoder och program eller annan
immateriell egendom som skapats av Textrons anställda när de utfört sitt arbete eller med Textrons
resurser gäller att företaget ska betraktas som deras upphovsman (works for hire) och därmed är de
företagets egendom; de måste få lämpligt skydd och kan vara konfidentiell företagsinformation.
Att intern företagsinformation skyddas är särskilt viktigt. Obehörig användning eller offentliggörande
av information avseende planer, strategier, kostnader eller priser, pågående kontrakt eller oanmälda
produkter skulle kunna äventyra företagets konkurrensförmåga eller leda till överträdelser av
säkerhetslagar, och är förbjudet. För att bättre skydda intern information får företagets immateriella
företagsinformation och våra kunders, leverantörers och affärspartners information endast spridas
internt utifrån utgångspunkten ”måste ha kunskap om”.
Mer information om den process som rekommenderas för att skydda företagets immateriella tillgångar
finns i Textrons guide för hantering av immateriell egendom.
FRÅGA
Du blir uppringd av en kunds redovisningschef som vill få information om några av Textrons
ekonomiska tillsynsförfaranden inför en prestandamätningsanalys som kunden förbereder. Är
det OK att låta kundens redovisningschef se sådan information?
SVAR
All sorts begäran om bolagshandlingar, till och med tillsynsförfaranden, måste granskas från fall till
fall. Diskutera situationen med din arbetsledare och företagets juridiska rådgivare innan du lämnar ut
handlingar eller information om företagets förfaranden.

INNEHÅLLSSIDA

9

PERSONLIG INTEGRITET

Skydd av tillgångar och information - FORTSÄTTNING

SKYDD AV FYSISKA EGENDOMAR OCH TILLGÅNGAR
Vi måste på rätt sätt skydda våra anställdas och våra arbetsplatsers säkerhet. I detta inbegrips rätt
användning och skydd av företagets och våra kunders fysiska egendom, inklusive sådan som tillhör
regeringen, leverantörer och affärspartners, och som är under vår uppsikt eller i vår ägo. Detta gäller
för alla sorters fysiska tillgångar, inklusive Textrons anläggningar och de anställda samt tredje parter
som arbetar på eller besöker Textrons anläggningar. Detta gäller även för dokument, material,
utrustning, lager, förråd, anläggningar och kommunikationsutrustning som datorer, mobiltelefoner och
handdatorer.
Mer information om processer för skydd av företagets informationsteknologiska tillgångar finns i
Textrons informationsteknologipolicy för anställda.
FRÅGA
Omfattar denna Riktlinje säkerställandet av att det finns säkerhetsåtgärder på plats för skyddet
av våra anställda och annan personal?
SVAR
Ja. Våra anställda är vår värdefullaste tillgång och denna Riktlinje omfattar säkerhetsåtgärder som
märken, grindar, säkerhetsvakter och andra lämpliga och kloka säkerhetsåtgärder som finns på plats
för att skydda både våra anställda och besökare samt våra anläggningar.
FRÅGA
Du håller på att köpa en ny bostad och företaget du ska låna pengar av ringde nyss och sa att
de behöver en kopia på din senaste löneavi redan idag. Du kan inte gå tidigare idag för att
ordna med detta, men du kan faxa den till dem. Får du lov att använda företagets fax?
SVAR
Att någon gång använda företagets telefoner, faxar, kopieringsmaskiner, fasta datorer och
röstmeddelande är tillåtet, men förmånen får inte missbrukas. Om förmånen missbrukas kan det leda
till disciplinära åtgärder.

INNEHÅLLSSIDA
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Skydd av tillgångar och information - FORTSÄTTNING

DOKUMENTHANTERING
Textron skapar och mottar miljoner dokument i sin verksamhet. Ett dokument ska endast sparas så
länge som det antingen finns ett affärsbehov av dokumentet eller ett juridiskt krav på att det ska
sparas. Som anställda på Textron ska vi regelbundet gå igenom såväl våra pappersmappar som
elektroniska mappar och kasta eller radera sådana dokument för vilka det inte längre finns ett fortsatt
affärsmässigt eller juridiskt skäl att spara dem. Dokument ska kastas på ett sätt som är lämpligt för
den grad av konfidentialitet och känslighet som krävs för den information som finns i dokumentet. Vi
ska uppfylla alla i lagen fastställda krav när det gäller att spara särskilda dokument, inklusive rättsligt
innehav som kan åläggas av företagets juridiska rådgivare i samband med en faktiskt process eller
utredningar. Slutligen ska alla anställda känna till och följa företagets alla tillämpliga policyer och
förfaranden som gäller för dokumenthantering och försiktighet vid kommunikation.
Mer information avseende dokumenthantering finns i Företagets guide för hantering av
kontorsdokument och dokumenthanteringspolicyer för varje affärsenhet.
FRÅGA
Vad är ett affärsdokument?
SVAR
Vanligtvis tänker vi bara på affärsdokument som ett papper eller elektroniska dokument, som brev,
e-post och liknande. Men faktum är att affärsdokument är: (i) allt på vilket ljud, bilder och/eller ord är
inspelade, inklusive databaser, e-post, ritningar, foton, webbplatser och röstmeddelanden; (ii) sådant
som används av Textrons personal när de utför sitt arbete, inklusive dokument som har en dubbel
funktion, både affärsmässig och personlig (som kalendrar och dagböcker) samt (iii) oavsett om det
har förberetts internt eller mottagits från externa källor.

INNEHÅLLSSIDA

11

PERSONLIG INTEGRITET

Skydd av tillgångar och information - FORTSÄTTNING

KORREKTHET FÖR AFFÄRSBÖCKER OCH REDOVISNING
AFFÄRSBÖCKER
Ämbetsverk, kunder och leverantörer litar på våra affärsböckers integritet. Alla affärsböcker (till
exempel tidkort, beställningar, kvalitetsrapporter, certifieringar och underlag för affärsredovisning)
måste korrekt återge företagets transaktioner enligt alla tillämpliga krav. Under inga som helst
omständigheter kommer vi att skapa eller tillåta att falska eller missvisande noteringar görs i
företagets böcker.
OFFENTLIG REDOVISNING
Textron kräver fullständig, skälig, punktlig och begriplig redovisning i rapporter och dokument som
arkiveras eller sänds in till U.S. Securities and Exchange Commission (amerikansk myndighet som
utövar tillsyn över handeln med värdepapper) och andra offentliga arkiv och kommunikationssystem.
Detta krav gäller för alla anställda som är inblandade i förberedandet, granskningen och spridandet av
sådan information.
FRÅGA
Din affärsenhet har bråttom att få ut en order för en kund. För att klara kundens leveransdatum
har du blivit tillsagd att skriva under en inspektionsrapport innan alla kontroller och allt
pappersarbete som krävs har utförts. Vad ska du göra?
SVAR
Du ska vägra att skriva under rapporten innan alla inspektioner är gjorda och allt pappersarbete är
klart. I annat fall kan du både förfalska information och bolagsdokument och misslyckas med att
fullfölja de nödvändiga stegen för att bekräfta produktens integritet. Diskutera ärendet med din
arbetsledare och om situationen inte kan lösas ska du kontakta din etik- och efterlevnadstjänsteman,
affärsenheten eller Textrons etik- och efterlevnads-hjälplinje.
FRÅGA
Du arbetar på avdelningen för leverantörsskulder och det är alldeles före
redovisningsmånadens slut. Du har fått en faktura från en av dina leverantörer för material
som redan har mottagits och bearbetats på avdelningen för ankomstinspektion. Din
arbetsledare ser fakturan i din inkorg och säger att du ska vänta att datumstämpla och
registrera fakturan till nästa redovisningsmånad. Tycker du inte att detta är rätt? Vad ska du
göra?
SVAR
Först ska du prata med din arbetsledare om dina farhågor. Det är ditt ansvar att se till att Textrons
böcker och dokument är korrekta och förs i enlighet med godkända bokföringsrutiner. Genom att tala
med din arbetsledare löser sig kanske problemet. Om du inte är nöjd med din arbetsledares svar är
det ditt ansvar att rapportera dina farhågor i enlighet med avsnittet Rapportering av överträdelser/ta
upp frågor i Riktlinjer för affärsetik.
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Skydd av tillgångar och information - FORTSÄTTNING

FRÅGA
Du brukar kasta ett öga på ett diskussionsforum på nätet som tillhör Textron. En dag ser du att
det finns kommentarer om din affärsenhet som du vet är osanna. Ska du svara genom att
lägga ut fakta?
SVAR
Nej. Det är Textrons avdelning för företagskommunikation som har ansvaret att göra offentliga
uttalanden, med du ska kontakta Textrons avdelning för företagskommunikation om de felaktiga
kommentarerna.

INNEHÅLLSSIDA
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Skydd av tillgångar och information - FORTSÄTTNING

INSIDERHANDEL
Som anställda på Textron är vi förbjudna att köpa och sälja Textron-värdepapper om vi har ”materiell”
information om Textron som ännu inte har redovisats för allmänheten. Information anses vara
materiell om den skulle påverka en rimlig investerares beslut att köpa eller sälja värdepapper,
inklusive aktier, obligationer eller optioner. Att dela sådan information med obehöriga personer är
också förbjudet. Samma restriktioner som ovan gäller för handel med värdepapper i ett företag som
Textron gör affärer med.
Insiderhandel är ett brott, och överträdelser av dessa lagar är mycket allvarliga. Både företaget
och den individ som handlar när de har insiderinformation kan beläggas med stora
skadeståndsskyldigheter, inklusive böter i mångmiljonstorlek, och för individer kan fängelsestraff
utdömas. Frågor eller farhågor avseende huruvida insiderhandelsregler gäller för en föreslagen
transaktion med Textron-värdepapper, eller ett annat företags värdepapper med vilket Textron gör
affärer, ska hänskjutas till företagets juridiska rådgivare.
FRÅGA
Du äger ett hundratal aktier i Textron och har tänkt sälja en del av dem. Om mängden som
säljs är för liten för att påverka aktiepriset är du då ändå förbjuden att sälja aktierna medan du
förfogar över intern materiell information?
SVAR
Ja. Varken amerikanska värdepapperslagar eller Textrons policy gör undantag för handel med endast
en liten mängd aktier.
FRÅGA
Du är inte medborgare i USA och du arbetar och bor utanför USA. Lyder du ändå under denna
Riktlinje?
SVAR
Ja. I många länder finns lagar som begränsar handel då man förfogar över intern materiell
information, men även om sådan handel inte är olaglig skulle den vara en överträdelse av Textrons
policy.
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RELATIONER MED FÖRETAG, ANSTÄLLDA OCH SAMHÄLLE

Våra anställda

Vi är förpliktade att tillämpa en rättvis anställningspraxis och att följa tillämpliga
anställningslagar var vi än har vår verksamhet. Detta omfattar att följa lagar som
förbjuder otillbörlig diskriminering vid anställning och barn- och tvångsarbete.

Var och en av oss har ett ansvar att handla på ett sätt som hjälper Textron att uppnå
följande:
JÄMSTÄLLDHET
Vår policy är att anställa, utbilda, främja och avlöna individer utifrån deras meriter, arbetsrelaterade
kvalifikationer och förmågor. Textron är förpliktat att beakta jämställdhet och inte ta hänsyn till ras,
färg, religion, nationellt ursprung, kön, ålder, sexuell läggning, civilstatus, funktionshinder eller status
som tidigare soldat vid anställning.

MÅNGFALD
Vi värdesätter olikheter bland våra anställda. Individuella olikheter berikar arbetsplatsen och förbättrar
vår förmåga att attrahera anställda och arbeta med kunder på dagens globala marknad. En
arbetsmiljö som värdesätter individuella olikheter och uppmuntrar en full insats från alla anställda
skapar ett starkare företag.

TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
Alla sorters trakasserier av eller mot en av våra anställda är förbjudet. Sexuella trakasserier är en
speciell angelägenhet. Det är förbjudet att göra ovälkomna sexuella närmanden och att i sitt
uppträdande använda sexuella övertoner som inkräktar på en anställds arbetsprestation eller skapar
en hotfull, fientlig eller kränkande arbetsmiljö.

DROGFRI ARBETSPLATS
Innehav, användning, försäljning eller distribution av en olaglig drog eller olagliga kontrollerade ämnen
på arbetsplatsen eller då företagets affärer utförs på annan plats är strängeligen förbjudet. Olagliga
droger och kontrollerade ämnen har en negativ inverkan på den anställdes prestation, riskerar
medarbetares säkerhet och utgör en risk för företagets affärer och intressen. Alkoholanvändning kan
ha en negativ inverkan på prestationen och säkerheten, och utgör en risk för företagets affärer och
intressen. En anställd som rapporteras arbeta under påverkan av alkohol eller droger, eller inte kan
arbeta på grund av effekterna därav, kommer att få en disciplinär åtgärd riktad mot sig, vilket kan
innebära ett avslutande av anställningen i överensstämmelse med kraven i lokal lagstiftning. Textron
förbehåller sig rätten att söka efter produkter på företagets egendom inklusive, men inte begränsat till,
på kontor, i skrivbord, datorer, bilar och skåp när som helst och i den utsträckning som lokal
lagstiftning tillåter.
Mer information finns i Riktlinje A-5 Drogmissbruk och kontrollerade ämnen.
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RELATIONER MED FÖRETAG, ANSTÄLLDA OCH SAMHÄLLE

Våra anställda -

FORTSÄTTNING

FRÅGA
Hur ska du reagera när någon säger en kränkande kommentar om en annan person eller grupp
av människor?
SVAR
Detta är ingen lätt fråga. Utifrån de specifika omständigheterna och de inblandades relationer ska du
förstärka Textrons policy genom att föregå med gott exempel. Du ska inte delta i eller reagera positivt
på den kränkande kommentaren. Om det är möjligt ska du ta den person som yttrar den kränkande
kommentaren åt sidan och när ni är själva visa hur olämplig den sortens kommentar är. Om en
arbetsledare hör en kränkande kommentar har denne skyldighet att ta upp saken med den anställde
som uppträdde kränkande. Om det hela utspelar sig i en grupp av anställda ska arbetsledaren visa att
kommentaren är olämplig och byta samtalsämne; sedan ska arbetsledaren diskutera saken enskilt
med den anställde som uppträdde kränkande.
FRÅGA
En medarbetare gör hela tiden pinsamma personliga yttranden om ditt utseende och bjuder
upprepade gånger ut dig utanför arbetstid. Du tackar hela tiden nej till detta och har gjort det
tydligt att denna uppmärksamhet inte är välkommen. Medarbetaren fortsätter ändå. Är detta
sexuella trakasserier? Vad ska du göra åt det?
SVAR
Ja. Detta kan mycket väl vara sexuella trakasserier. Du ska rapportera saken till din arbetsledare,
chef, Human Resources-avdelningen och/eller etik- och efterlevnadstjänstemannen.
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RELATIONER MED FÖRETAG, ANSTÄLLDA OCH SAMHÄLLE

Skydd av persondata

Det är Textrons policy att vi måste vidta lämpliga steg för att skydda information

angående individer, vare sig de är anställda, kunder, investerare eller leverantörer.
Vi får endast samla in, bearbeta och överföra persondata i lagenliga och legitima
affärssyften. Man måste vara försiktig så att persondata hålls konfidentiella och
skyddade och så att individens privatliv respekteras.
Mer information finns i Textrons policy om skydd av persondata.
FRÅGA
Du arbetar på Human Resources-avdelningen och får ett samtal från din tidigare chef som
pensionerades för ett antal år sedan. Hon ber dig ta fram adressen till några av hennes tidigare
arbetskollegor så att hon kan skicka semesterkort till dem. Vad ska du göra?
SVAR
Textrons policy utesluter att du ger henne en sådan lista. Som ett alternativ kan du erbjuda att
informera dessa personer om att hon vill skicka semesterkort till dem och ge dem hennes
kontaktuppgifter.
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RELATIONER MED FÖRETAG, ANSTÄLLDA OCH SAMHÄLLE

Miljöskydd, hälsa och säkerhet

Vi är förpliktade att vara ett företag som tar ansvar för miljön och tillhandahåller en
säker och hälsosam arbetsplats för våra anställda.

Vi kommer att uppfylla såväl alla tillämpliga lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och
säkerhet i varje land som Textron gör affärer i, och Textrons policyer och standarder
om miljö, hälsa och säkerhet. Miljö-, hälso- och säkerhetschefer och företagets
juridiska rådgivare finns tillgängliga för att ge information om tillämpliga lagar och
föreskrifter.
FRÅGA
Du är en anläggningsingenjör och du vet att det på anläggningen används en ny kemikalie
som kräver särskild skyddsutrustning för anställda och en ändring av anläggningens
lufttillstånd. Du har informerat din arbetsledare och anläggningens miljö-, hälso- och
säkerhetssamordnare, men inga åtgärder har vidtagits för att uppfylla kraven. Har du fullföljt
dina skyldigheter genom att informera din arbetsledare?
SVAR
Nej. Som anställd kräver ditt ansvar för att miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter efterlevs att du
vidtar fler åtgärder. Du ska åter ta upp dina farhågor med din arbetsledare. Genom att prata med
honom eller henne kanske problemet löses; om du inte är nöjd med din arbetsledares svar kan du
(i) föreslå att ni båda diskuterar saken med din arbetsledares chef eller (ii) kontaktar din etik- och
efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare.
FRÅGA
Du bygger en anläggning i ett land där det inte finns några krav enligt lagen på att ta hand om
en anläggnings avloppsvatten. Du vet av erfarenhet att i andra länder skulle Textron vara
tvingat enligt lag att ta hand om avloppsvattnet från en liknande anläggning. Eftersom det inte
finns några lagliga krav i denna situation ska du då installera utrustning som tar hand om
avloppsvattnet eller inte?
SVAR
Som en del av sin policy har Textron antagit globala standarder för miljö, hälsa och säkerhet som
gäller för alla våra verksamheter. Rådgör med lämplig miljö-, hälso- och säkerhetschef och/eller
företagets juridiska rådgivare för att få vägledning.
FRÅGA
Om en anställd skadas och behöver sjukvård finns det då något krav på att sådan information
ska rapporteras internt om det inte finns något krav om att rapportera det till ett lokalt
ämbetsverk?
SVAR
Enligt Textrons rapporteringskrav för skada och sjukdom måste korrekt information ges internt avseende
anställdas skador och sjukdomar som kräver sjukvård även om det inte finns något krav på att rapportera
till ett ämbetsverk. Rådgör med lämplig hälso- och säkerhetschef på företaget för att få vägledning.
Mer information finns i Policy 4 om miljö, hälsa och säkerhet, Bedömningskriterier och Periodisk
rapportering om miljö, hälsa och säkerhet.
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RELATIONER MED FÖRETAG, ANSTÄLLDA OCH SAMHÄLLE

Miljöskydd, hälsa och säkerhet - FORTSÄTTNING

FRÅGA
Textron förvärvar ett företag i ett land utanför USA där miljölagar sällan upprätthålls. Före
förvärvet uppfyllde det förvärvade företaget inte till fullo dessa lagar. Krävs full efterlevnad av
Textron efter förvärvet?
SVAR
Ja. Det nya Textron-företaget och dess anställda är skyldiga att efterleva lokala miljölagar. I denna
Riktlinje kommer Textron att implementera system och kontroller som är nödvändiga för att lokala
lagar ska kunna efterlevas även om dessa lagar inte upprätthålls regelrätt.
FRÅGA
Lokala arbetarskyddslagar kräver att skydd på driftstället finns på alla pressar på din
anläggning. Detta är ganska dyrt och du vet att de lokala myndigheterna antagligen inte
kommer att besöka din anläggning inom en snar framtid, om alls överhuvudtaget. Kan du
vänta tills nästa år med att installera skydden när de finansiella resultaten skulle förbättras
och kostnaden lättare kan införlivas?
SVAR
Nej. Det är obligatoriskt att efterleva lagen, även om det är dyrt att göra det och upprätthållandet av
den är slappt. Detta innebär inte att tillfälliga alternativa säkerhetsåtgärder inte kan vara lämpliga,
men företagets miljö-, hälso- och säkerhetssamordnare och företagets juridiska rådgivare ska
tillfrågas om vägledning om hur man ska gå vidare.

Mer information finns i Policy 2 miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder Global miljö,
Miljö-, hälso- och säkerhetsstandard 16 Maskinsäkerhet.

RAPPORTERA MILJÖ-, HÄLSO- OCH SÄKERHETSFRÅGOR:
Rapportering av viktiga miljö-, hälso- och säkerhetshändelser (amputationer, inläggning på sjukhus,
dödsfall osv.) kan göras via Heta linjen för rapportering av miljö, hälsa och säkerhet
+1-800-790-5067 eller 011-401-457-2686. E-post kan också sändas till significantevents@textron.com.
Rapporter måste likaledes sändas på ämbetsverks förfrågan.
Rapportering av spill, utsläpp, egendomsförlust eller affärsavbrott på grund av brand, explosion eller
annan egendomsskada måste också fullföljas via någon av de ovan nämnda sätten.
Mer information finns i Policy 5 om miljö, hälsa och säkerhet, Rapportering om brådskande och
överhängande frågor.
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Politiska bidrag och aktiviteter

Bidrag från bolagsmedel eller användningen av bolagets tillgångar eller

anläggningar för att gynna politiska partier eller kandidater någonstans i världen är
förbjudet, såvida det inte i förväg har godkänts av Textrons avdelning för
myndighetsfrågor i Washington, D.C. och företagets juridiska rådgivare.
Textron uppmuntrar alla anställda att personligen delta i den politiska processen och
att stödja de politiska partier och kandidater som de vill.
FRÅGA
Är det tillåtet för företaget att bidra med varor eller tjänster till ett politiskt parti eller en
kandidat, eller deras valkommittéer i samband med en politisk kampanj, så länge som inga
kontanter är inblandade?
SVAR
Att bidra med något slags varor eller tjänster (som kostnadsfri användning av kontorsutrymmen,
flygtransporter, sekreterarhjälp, helsaker eller postmaskiner) för att gynna politiska partier eller
kandidater eller deras valkommittéer är förbjudet, såvida det inte i förväg har godkänts av Textrons
avdelning för myndighetsfrågor och företagets juridiska rådgivare.
FRÅGA
En kandidat till ett politiskt uppdrag i din region önskar göra ett besök på anläggningen och
tala med de anställda på din affärsenhet. Kan man tillåta detta?
SVAR
Ja, om det har godkänts i förväg av Textrons avdelning för myndighetsfrågor och företagets juridiska
rådgivare.
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RELATIONER MED ANDRA PARTER

Gåvor och representation
GÅVOR

O

m det inte har godkänts på rätt sätt ska anställda på Textron inte ge (eller motta) affärsgåvor för

mer än ett nominellt värde till eller från människor eller enheter som företaget gör affärer med,
eftersom sådana gåvor kan påverka eller se ut att vara avsedda att påverka omdömet hos den person
som mottar gåvan.

Där lagen eller affärsenhetens policy inte säger något annat är gåvor som har ett värde på
75 USD eller mindre tillåtna. För att ge eller motta gåvor av ett värde på mer än 75 USD krävs
det ett godkännande av den anställdes arbetsledare med hjälp från den anställdes etik- och
efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare. Alla gåvor, som inte är tillåtna eller inte
har godkänts ska avböjas eller lämnas över till företaget.
Gåvor till regeringstjänstemän i USA och utomlands regleras i lagar och föreskrifter och får inte ges
utan att du först vet vad som är tillåtet enligt lagen. Att rådgöra med företagets juridiska rådgivare
säkerställer att du inte överträder dessa lagar och föreskrifter.
Mer information finns i Textrons globala policy om antikorruptionsefterlevnad.

KONTANTGÅVOR
En gåva till eller ett mottagande av kontanter (eller likvärdigt med kontanter, som ett Visa-kort) till en
affärspartners anställde eller familjemedlem till en sådan anställd, i samband med en affärstransaktion
som Textron gör är strängeligen förbjudna.
Frågor om gåvor eller representation ska lösas av den anställdes närmsta arbetsledare med hjälp från
den anställdes etik- och efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare.
Mer information finns i Riktlinjens avsnitt om Oegentliga betalningar och Affärspartners samt Textrons
globala policy för antikorruptionsefterlevnad.

ATT GE GÅVOR AV CEREMOINIELL KARAKTÄR ELLER VID MINNESHÖGTIDER
Gåvor av ceremoniell karaktär eller vid minneshögtider som överstiger gränsen på 75 USD kan vara
lämpliga under vissa omständigheter. Faktorer som ska tas i beaktande är huruvida gåvan är rimlig
och sedvanlig och i enlighet med lokala lagar. Den ska antingen ges vid leverans av produkten eller
tjänsten, eller då en försäljning avslutas, eller någon annan ceremoni, där det finns liten risk att en
sådan gåva skulle skapa en förväntan om att få något i gengäld och/eller har ett begränsat
återförsäljningsvärde (t.ex. är den ingraverad med kundens namn eller det datum då ceremonin äger
rum). Som alltid ska gåvor av denna karaktär aldrig ges i syfte att påverka den mottagande partens
omdöme.
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Gåvor och representation - FORTSÄTTNING

FRÅGA
Du får en fruktkorg och en flaska vin från en leverantör som en semesterpresent. Gåvans
värde överstiger 75 USD. Du har en långvarig affärsrelation med leverantören och är rädd att
hon ska ta illa upp om du tackar nej till gåvan. Vad ska du göra?
SVAR
Hanteringen av gåvan ska godkännas av din arbetsledare med hjälp av din etik- och
efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare. Många av Textrons affärsenheter har egna
policyer som ska tillämpas i dessa situationer. Några av Textrons affärsenheter löser sådana frågor
genom att skicka ut brev till leverantörer inför semestern där man ber dem att inte ge gåvor. Man
förklarar också varför man inte vill detta. Andra ger sakerna till välgörenhetsorganisationer då det är
lämpligt. Alternativt kan det i denna situation vara lämpligt att gåvan delas med medarbetare; en
sådan hantering av gåvan ska godkännas från den anställdes arbetsledare med hjälp av den
anställdes etik- och efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare. I vilket fall ska ett tack
för gåvan skickas till leverantören med en förklaring av vår policy och vad som hänt med gåvan.
FRÅGA
En statlig inspektör anstränger sig särskilt för att besöka en anläggning och ger ett snabbt
svar som är till hjälp. Är det tillåtet att tacka honom med en gåva i form av en flaska vin?
SVAR
Antagligen inte. Du måste kontrollera med företagets juridiska rådgivare för att vara säker på att du
känner till tillämplig lag eller föreskrift innan du ger gåvor eller representation till en statlig inspektör.
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Gåvor och representation - FORTSÄTTNING

REPRESENTATION

A

tt ge eller motta rimliga och sedvanliga måltider och representation under normalt affärsförlopp är

tillåtet då lagen eller affärsenhetens policy inte säger något annat.
Lyxiga måltider eller olämplig representation ska alltid undvikas.
Textrons anställda måste känna till och efterleva alla tillämpliga restriktioner för tillhandahållandet av
måltider, representation, gåvor eller gratifikationer till anställda eller företrädare för staten. Då
regeringstjänstemän är inblandade ska man vara särskilt försiktig eftersom de lagar som rör
regeringstjänstemän skiftar från land till land och till och med inom ett givet land. I USA måste vi till
exempel efterleva federala, statliga och lokala eller kommunala lagar avseende tillhandahållandet av
värdesaker till regeringstjänstemän. I en del jurisdiktioner är det praktiskt taget helt förbjudet att ge
gåvor och representation till regeringstjänstemän. Kontrollera med företagets juridiska rådgivare för
att vara säker på att du vet vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.
FRÅGA
Du arbetar på ett av företagets affärsprojekt med anställda från en annan av Textrons
affärsenheter. Är det tillåtet att bjuda ut dem på middag under arbetets gång?
SVAR
De policyer som anges ovan för måltider och representation gäller även i denna situation. Rimlig och
sedvanlig affärsrepresentation är godtagbar. Måltider eller representation, vare sig betald för av
anställda på Textron eller annan part, ska stämma med affärsaktiviteten. De utgifter som finns, de
deltagandes identitet och representationens varaktighet och omfattning ska vara rimlig i förhållande till
de affärer som görs och affärens syfte. Lyxig eller extravagant representation ska alltid undvikas.
Denna Riktlinje är explicit underkastad de tillämpliga lagar eller affärsenhetens policyer som är mest
restriktiva.
FRÅGA
En grupp som representerar en kund besöker en Textron-fabrik för att få se produkter.
Ledningen på Textron-anläggningen tillhandahåller måltider och representation till gästerna
under besöket. Är detta en överträdelse av denna Riktlinje?
SVAR
Nej, förutsatt att måltiderna och representationen är rimliga, följer god smak och överensstämmer
med tillämplig lag och affärsenhetens policy.
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Oegentliga betalningar

Betalning eller mottagande av bestickningar, olagliga provisioner eller andra

oegentliga betalningar då affärer i Textrons namn utförs är förbjudet. Detta förbud
gäller vid samröre med nuvarande eller möjliga kunder, leverantörer, representanter,
konsulter och affärspartners som vill upprätta en relation med Textron.
Många länder har antagit lagar i vilka både bestickning till regeringstjänstemän och
kommersiella bestickningar förbjuds. Lagarna i många amerikanska delstater
förbjuder också bestickning i den privata (kommersiella) sektorn. Eftersom Textron
är registrerat i USA måste våra anställda även efterleva kraven i USA:s Foreign
Corrupt Practices Act (den amerikanska mutlagstiftningen) (FCPA), som förbjuder
bestickning av icke-amerikanska regeringstjänstemän och politiska partiers
tjänstemän. FCPA kräver även en korrekt registerhållning och interna
redovisningskontroller för företagets affärer över hela världen.
Mer information finns i Textrons globala policy om antikorruptionsefterlevnad.
FRÅGA
Din affärsenhet har lagt en offert på en stor statlig upphandling på en marknad där den tidigare
inte haft någon försäljning. Din lokala säljare föreslår att ni ger ett femårigt konsultavtal som
motsvarar 15 % av upphandlingens värde till ett företag som ägs av brodern och systern till
turistministern, som är ordförande i den nämnd som ska fatta beslut om upphandlingen.
Brodern och systern har inte tidigare bedrivit affärsverksamhet. Vad ska du göra?
SVAR
Förslaget om ett konsultavtal kräver att karaktären av de tjänster som ska ges, värdet av dessa
tjänster i relation till deras kostnader och huruvida det verkligen finns ett behov av dem, bedöms.
Konsultavtalet i fråga är misstänkt av flera skäl, inklusive det faktum att konsulterna är släkt med
ordföranden i den nämnd som ska fatta beslut om upphandlingen, och det faktum att ersättningen ser
misstänkt ut som en försäljningsprovision samt det faktum att de parter som erbjuder
konsulttjänsterna antagligen inte har någon särskilt stor affärserfarenhet. Du ska rapportera alla
sådana förfrågningar till affärsenhetens ledning och företagets juridiska rådgivare.
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Kunder och leverantörer

Vi arbetar för att bygga starka affärsförbindelser med våra kunder och leverantörer
utifrån laglig och ärlig affärspraxis och i Textrons bästa intresse. Vi är förpliktade att
sträva efter den högsta möjliga nivån på alla våra produkter och tjänster, och strävar
efter att uppfylla våra kunders förväntningar avseende kvalitet, integritet, säkerhet,
leverans och pålitlighet.

När vi ingår varu- och tjänsteavtal för Textrons räkning ska vi undvika att göra sådant
som kan kompromettera vår objektivitet eller försämra Textrons rykte. Våra
inköpsbeslut ska alltid grundas på lämpliga affärskriterier som pris, kvalitet, tekniskt
ledarskap, pålitlighet och leverantörens rykte.
FRÅGA
En kund skickar in en betalning som är större än det förfallna beloppet. Kunden vill sedan att
du betalar tillbaka den summa som överstiger det förfallna beloppet till dennes dotterbolag i
ett annat land. Kan du skicka pengarna till dotterbolaget?
SVAR
Nej. Pengarna ska betalas tillbaka till kunden i det land varifrån betalningen mottogs och i den valuta
som den betalades i. Om Textron betalar pengarna till dotterbolaget i ett annat land deltar det kanske
i en pengatvättsplan som är olaglig och går emot Textrons policy. Se avsnittet Affärspartners i
Riktlinjer för ytterligare information.
FRÅGA
En kunds upphandlingschef berättar för dig att andra leverantörer har betalat för att skicka
hennes chef och dennes respektive till Las Vegas för att fira deras bröllopsdag. Hon frågar om
din affärsenhet vill bidra med 500 USD för att vara med och finansiera resan. Kan din
affärsenhet ge ett sådant bidrag?
SVAR
Nej. Det faktum att en anställd hos en kund vill få en muta för en överordnas räkning ändrar inte det
faktum att sådana betalningar förbjuds i denna Riktlinje.
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Affärspartners

Textrons affärspartners är en förlängning av ditt företag och ska därför väljas och
övervakas med noggrannhet. Då agenter, försäljare, affärsmän, återförsäljare,
konsulter och partners i joint venture är verksamma i Textrons affärer måste de
efterleva tillämpliga lagar och följa standarder för affärsetik som stämmer överens
med Textrons riktlinjer för affärsetik.

Den föreslagna utnämningen eller uppsägningen av Textron av personer som agerar
i samband med icke-amerikanska företag är underkastad de krav för godkännande
som anges i Textrons globala policy för antikorruptionsefterlevnad. Den föreslagna
utnämningen av särskilda amerikanska konsulter är även den underkastad ett
godkännande enligt Textron-dokumentet Överföring av fullmakt.
FRÅGA
Du har föreslagit att din affärsenhet ska utnämna en ny representant i ett land där du har
bedrivit affärer för en tidigare arbetsgivares räkning. När pappersarbetet som utnämner
representanten har skickats iväg för godkännande möter du en gammal kollega från ditt
tidigare företag, som berättar för dig att han hört att det går ett rykte om det företag som du
föreslagit för utnämning som säger att det mutar regeringstjänstemän. Vad ska du göra?
SVAR
Även om den information som du fick kanske inte är mer än ett rykte är det viktigt att du rapporterar all
sådan information till affärsenhetens ledning och till företagets juridiska rådgivare för bedömning och
uppföljning. Om du inte gör så kan det leda till disciplinära åtgärder.
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Transaktioner med regeringar

När Textron gör affärer med regeringstjänstemän i ett land är det förpliktat att

uppträda ärligt och handla med integritet samt efterleva alla tillämpliga lagar och
föreskrifter. När vi säljer varor eller tjänster till en regering måste vi känna till och
efterleva tillämpliga upphandlingspolicyer.
Mer information finns i Textrons policy om transaktioner med den amerikanska regeringen.
FRÅGA
Din arbetsledare säger till dig att verifiera tid mot ett jobbnummer som inte finns på din
dirigeringslista. Vad ska du göra?
SVAR
Säga till din arbetsledare att jobbnumret är felaktigt och rekommendera det rätta numret. Om detta
inte är genomförbart ska du kontakta chefen på nästa nivå, din etik- och efterlevnadstjänsteman,
affärsenhetens Hjälplinje/Heta linje, företagets juridiska rådgivare eller Textrons Hjälplinje och
rapportera problemet.
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Antitrust- och konkurrenslagar

De lagar som styr hur företag kan konkurrera kallas antitrustlagar i USA

och konkurrenslagar i Europa och övriga världen. Syftet med dessa lagar är att
förhindra ett uppträdande som förhindrar konkurrens, som att företag har
prissamverkan, samarbetar vid budgivning och har andra former av hemliga
affärsöverenskommelser istället för att konkurrera kraftfullt på grundval av pris,
kvalitet och service. Antitrustlagarna övervakas av nationella och statliga regeringar
och av regionala organisationer som den Europeiska unionen. Straffen för
överträdelser kan bestå av mycket höga böter för företag och böter och
fängelsestraff för enskilda personer.
Textron kräver att företaget och dess anställda efterlever antitrust- och
konkurrenslagarna i alla länder där vi gör affärer. Även om formuleringarna i dessa
lagar kan skilja sig åt är deras mål ganska likartat. Målet är att säkerställa att
företagen konkurrerar kraftfullt om affärerna. Det ekonomiska antagandet bakom
dessa lagar är att marknadskonkurrens gynnar konsumenten genom att priserna
hålls låga och varornas och tjänsternas kvalitet hålls hög. Lagarna riktar sig också
mot sådana situationer då ett stort företag dominerar sin marknad så att effektiv
konkurrens reduceras.
Textrons mål att erbjuda produkter som är konkurrenskraftiga vad gäller kvalitet,
pålitlighet och pris ska uppnås utan att företagets integritet offras. Vi ska endast
använda oss av lagliga sätt att samla in marknads- och affärsinformation om
konkurrenter.
Att tillämpa antitrust- och konkurrenslagarna på faktiska situationer kan vara
komplicerat. Att först rådgöra och samarbeta nära med Textrons juridiska rådgivare
är viktigt för att säkerställa att dessa lagar efterlevs och att problem undviks.
Mer information finns i Vägledning för efterlevnad av Textrons antikorruptionspolicy.
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Antitrust- och konkurrenslagar - FORTSÄTTNING

FRÅGA
Du är på ett branschorganisationsmöte i Europa där konkurrenter till ditt företag medverkar.
Under cocktailstunden börjar samtalet handla om tillståndet på marknaden och vart folk tror
att priserna är på väg. Är det tillåtet att delta i diskussionen?
SVAR
Nej. Du ska aldrig delta i eller stanna kvar på ett möte med konkurrenter om aktuella eller framtida
priser eller prisfrågor diskuteras. Detta omfattar även ett informellt samtal bland människor på en
cocktailmottagning som hålls som en del av en mässa eller ett branschorganisationsmöte. För att
skydda dig själv och företaget ska du också tydligt invända mot sådana diskussioner så att deltagarna
minns att du inte deltog, och rapportera händelsen till företagets juridiska rådgivare. Med ”pris” menas
här inte bara katalogpriser, utan även andra faktorer som direkt eller indirekt påverkar priset som
kreditvillkor, garantier, rabatter, avdrag, kostnader, anbud (inklusive din avsikt att bjuda eller inte
bjuda), mängd och villkor för försäljning avseende import/export och andra försäljningsvillkor.
I en del fall kan en branschorganisation på lagligt sätt samla in och sprida historisk information om
branschförsäljning, branschavkastning och branschproduktionskapacitet, som inte omfattar
bolagsspecifika data. För att vara säker på att du efterlever antitrustlagarna och Textrons policy ska
du rådgöra med företagets juridiska rådgivare innan du ger sådan information till eller får den från en
branschorganisation.
FRÅGA
En av dina vänner har just börjat på ett nytt jobb hos en konkurrent. Ni äter lunch tillsammans
för att du vill gratulera henne till det nya jobbet. Under lunchen säger hon att hennes första
uppdrag är att göra en marknadsundersökning och att hon väldigt gärna vill göra bra ifrån sig
för att imponera på sin nya chef. Sedan frågar hon dig om ditt företags prissättningspolicy
avseende en ny produktlinje som du just har presenterat. Kan du ge henne denna information?
SVAR
Nej. Du ska aldrig diskutera pris eller annan marknadsföringsinformation med konkurrenter. Det
faktum att konkurrenten är en vän och att samtalet sker under en privat lunch ändrar inte på regeln.
För att skydda dig själv och företaget måste du rapportera denna förfrågan till företagets juridiska
rådgivare.
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Internationell handel

Många av Textrons verksamheter handlar över nationsgränser. Olika lagar och
föreskrifter kan gälla för sådan handel, inklusive följande:
IMPORTKONTROLLER
Anställda som är inblandade i import av produkter eller råvaror måste säkerställa att sådana artiklar
märks med rätt klassificering, värde och ursprungsland och att alla importdokument är korrekta och
efterlever tillämpliga lagar och föreskrifter.

PENGATVÄTT
Människor som är inblandade i mutor, narkotika, trafficking eller annan kriminell verksamhet kan
försöka tvätta intäkterna från sina brott för att dölja dem eller få dem att se lagliga ut. I många länder
finns det numera lagar mot pengatvätt som förbjuder mottagande och hantering av intäkter från
kriminell verksamhet. Vi måste efterleva sådana lagar där det är tillämpligt och endast göra affärer
med hederliga kunder. Anställda som är inblandade i mottagandet av betalning från kunder måste
utföra lämplig tillbörlig tillsyn för att kontrollera om en betalning ska tas emot eller inte. Upptäckta
problem måste granskas av företagets juridiska rådgivare.

EXPORTKONTROLLER
I många länder finns det lagar som begränsar exporten av varor och teknologi. Sådana kontroller
fokuserar oftast i första hand på artiklar som har ett militärt ändamål eller som kan vara inblandade i
utvecklingen eller produktionen av produkter eller teknologi för militära ändamål. USA har kontroller
som begränsar exporten av vissa produkter, tjänster, tekniska data och programvara till andra länder,
liksom den vidare exporten av sådana artiklar från en icke-amerikansk destination till en annan. Det
finns även amerikanska handelsembargon mot vissa länder, personer och organisationer som
förbinds med dessa länder, liksom namngivna terrorister och droghandlare. Textrons verksamheter
världen över måste efterleva såväl alla amerikanska exportkontrollslagar som tillämpliga globala
exportlagar.
Mer information finns i Textrons guide för exporthanteringssystem i vilken de policy- och
förfarandetyper som är nödvändiga för att efterleva amerikanska exportkontrollkrav beskrivs.

BOJKOTTER
Enligt amerikansk lag är amerikanska företag förbjudna att delta i eller samarbeta med restriktiva
affärsseder eller ekonomiska bojkotter som pålagts av andra länder. Lagstiftningens huvudmål är
Arabförbundets bojkott av Israel. Beställningar från kunder och remburs från banker i Mellanöstern
kan till exempel innehålla krav på att ingen del av de beställda artiklarna får vara tillverkad i Israel eller
fraktas på ett israeliskt fartyg. Alla bojkottskrav måste hänskjutas till företagets juridiska rådgivare.
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Internationell handel - FORTSÄTTNING

FRÅGA
Du befinner dig i USA och måste skicka en kopia av en teknisk ritning till en annan av Textrons
anställda som befinner sig utanför USA. Kan du faxa ritningen? Skicka den över internet?
Skicka det med ett personligt bud till ett annat land?
SVAR
Alla överföringsmetoder bedöms vara ”export” enligt amerikansk lag. Huruvida just denna ritning kan
överföras beror på mottagaren, den tekniska information den innehåller och det land till vilken den ska
exporteras. Även om den tekniska informationen överförs till en av Textrons anställda i en verksamhet
i ett annat land kan en exportlicens krävas. Du ska kontrollera med exportefterlevnadssamordnaren
eller företagets juridiska rådgivare vilka särskilda exportkrav det finns.
FRÅGA
Din affärsenhet mottar en betalning från ett företag på Caymanöarna för en kund i
Sydamerikas räkning. Kan du motta betalningen?
SVAR
Du måste först kontrollera med företagets juridiska rådgivare. Vanligtvis ska du inte motta
betalningar från en enhet som inte är din kund. För betalningar från vissa länder kan det krävas
särskild granskning.
FRÅGA
Du befinner dig i Storbritannien och får en remburs, som bekräftats av en lokal bank, från en
bank i Oman. Rembursen ska tillhandahålla ett betalningssystem för en beställning från en
kund i det landet. Rembursen innehåller ett krav på ett intyg, utfärdat av din affärsenhet i
egenskap av tillverkare eller exportör, i vilket det fastställs att varorna inte kommer från Israel.
Vad ska du göra?
SVAR
Kontakta företagets juridiska rådgivare. Du måste informera banken om att ett sådant intyg inte
kommer att ges och att den måste återutfärda rembursen utan att ett krav på ett sådant intyg finns
med. Din affärsenhet måste också meddela Textrons huvudkontor så att den krävda rapporten kan
registreras hos den amerikanska staten.
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Textrons etik- och efterlevnadsprogram

Textron är ett USA-baserat företag förpliktat att efterleva alla tillämpliga lagar och
föreskrifter, var vi än gör affärer. Våra anställda runt om i världen måste känna till
och efterleva såväl de amerikanska och internationella lagar som påverkar våra
globala verksamheter som de standarder som anges i Riktlinjer för affärsetik.

Textrons etik- och efterlevnadsprogram har upprättats för att förhindra, upptäcka och
korrigera ett oetiskt eller icke-efterlevande uppträdande så att vi kan säkerställa att
vårt företag alltid följer en laglig och etisk väg. Som en del av programmet utarbetar
och genomför varje affärsenhet årligen en handlingsplan för etik och efterlevnad.
Företaget och varje affärsenhet har en etik- och efterlevnadskontrollkommitté som är
ansvarig för att säkerställa att Textrons åtagande att efterleva såväl alla tillämpliga
lagar och föreskrifter som målen i Riktlinjer för affärsetik uppfylls. Etik- och
efterlevnadskontrollkommittéen ska ledas av affärsenhetens ordförande och
representanter för den högsta ledningen för viktiga affärsfunktioner. Etik- och
efterlevnadskontrollkommittéen ska mötas minst en gång per kvartal för att övervaka
hur etik- och efterlevnadsprogrammet utvecklas.
Företaget och var och en av våra affärsenheter har en etik- och efterlevnadstjänsteman
som övervakar realiserandet av etik- och efterlevnadsprogrammet och är den resurs
som anställda i första hand kan vända sig till för att få vägledning i frågor som rör etik
och efterlevnad, Riktlinjer för affärsetik, företagets policyer, förfaranden och lagar.
RESURSCENTRUM FÖR ETIK OCH EFTERLEVNAD

Om du vill veta mer om vårt etik- och efterlevnadsprogram kan du besöka
Resurscentrum för etik och efterlevnad på ERIC. Där finns användbar information
om etik- och efterlevnadsprogrammet, om hur man registrerar en Hjälplinje-rapport,
en lista på etik- och efterlevnadstjänstemän och ämnesexperter, artiklar om etik- och
efterlevnadsfrågor, tillgång till ett brett utbud av kursmaterial på nätet på ett flertal
språk och Frågor och svar om olika ämnen som tas upp i Riktlinjer för affärsetik.
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Textrons etik- och efterlevnadsprogram - FORTSÄTTNING

YTTERLIGARE RESURSER OCH POLICYER

Utöver Riktlinjer för affärsetik har detaljerade policyer och förfaranden för Textron
och affärsenheterna utfärdats avseende många ämnen, bl. a. dem som tas upp i
Riktlinjerna. Dessa policyer och förfaranden är tillägg till Riktlinjer för affärsetik. Din
etik- och efterlevnadstjänsteman och företagets juridiska rådgivare har tillgång till
dessa och andra policyer och förfaranden.
ETIK OCH HANTERING AV TVETYDIGHETER

Ibland är det inte lätt att avgöra vilket som är den etiska eller rätta vägen att gå i en
speciell arbetssituation. Det finns många komplicerade regler och föreskrifter som
styr hur vi ska utföra våra affärer. Ett syfte med Riktlinjer för affärsetik är att
tillhandahålla vägledning som ska vara en anställd till hjälp så att denne kan fatta ett
korrekt beslut. Fråga om inte svaret är tydligt.
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Rapportera överträdelser/ta upp frågor
DET FINNS FLERA OLIKA RAPPORTERINGSKANALER

Var och en av oss har ett ansvar att genast rapportera misstänkta eller kända
överträdelser av Riktlinjer för affärsetik, lagar eller förtagets policy. En anställd kan
välja att rapportera till affärsenhetens etik- och efterlevnadstjänsteman, den vice
verkställande direktören och Textrons bolagsjurist, företagets juridiska rådgivare, sin
arbetsledare, HR- affärspartner eller via Textrons avgiftsfria Hjälplinje för etik och
efterlevnad. Repressalier eller vedergällning kommer inte att riktas mot en anställd
som i god tro rapporterar en misstänkt eller känd överträdelse. Vi kommer att sträva
efter att bevara källan konfidentiell. Dessutom kan rapporter göras anonymt om det
är tillåtet enligt lokal lag.
Farhågor gällande bokföring, intern kontroll eller revisionsfrågor eller andra farhågor
kan även rapporteras genom att mejla till bolagsstyrelsen eller revisionskommittén
på adressen nedan.
Misstänkta frågor kommer att utredas av lämplig personal från bolaget och/eller
affärsenheten. När en utredning visar att det krävs att korrigerande åtgärder vidtas
kommer vi att genomföra förändringar av system, praxis och förfaranden.
Brott mot Riktlinjer för affärsetik är underkastade disciplinära åtgärder upp till
uppsägning av anställningsförhållande. I många fall kan ett brott mot dessa Riktlinjer
även få rättsliga följder, vilket gör att den anställde och Textron kan få böter eller
andra straffpåföljder.
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Rapportera överträdelser/ta upp frågor - FORTSÄTTNING

TEXTRONS HJÄLPLINJE ÄR:
AT&T direkt (ATTD)
1. Slå din landspecifika åtkomstkod 020-799-111 för att komma till AT&T.
2. För att anslutas till nätverket ska du ange telefonnumret 8009137401 då du uppmanas att
göra det.
3. Du kan välja mellan att lämna din rapport på engelska eller ditt eget språk. Du får höra ett
inspelat meddelande på ditt språk där samtalsprocessen förklaras.
4. Den första person som talar med dig är en engelsktalande intervjuare. Han eller hon
kopplar in en översättare som talar ditt språk till samtalskonferensen så att denne kan
hjälpa dig då du rapporterar dina farhågor. Detta kan ta några minuter. Ha tålamod!

Sverige ATTD 020-799-111 Inga restriktioner 8009137401 svenska

På vårt avgiftsfria nummer svarar en oberoende tredje part och det är öppet dygnet runt sju
dagar i veckan.

Fler internationella avgiftsfria Hjälplinje-nummer, information avseende
hur Hjälplinjen fungerar, eller hur ett ärende rapporteras finns i
Resurscentrum för etik och efterlevnad på ERIC

USA +1-401-457-6006
På detta nummer finns personal från ett av Textrons etik- och efterlevnadsteam. Du kan
lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.
KONTAKTA TEXTRONS BOLAGSSTYRELSE
SKRIV TILL:
Board of Directors
Textron Inc.
40 Westminster Street
Providence, RI 02903
USA
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Textron, Inc.
40 Westminster Street
Providence, RI 02903
USA
+1 (401) 421-2800
Allt uppgivande av Riktlinjer för affärsetik för chefer eller styrelsemedlemmar får endast utfärdas av
bolagsstyrelsen eller av en kommitté av bolagsstyrelser och måste omedelbart redovisas för Textrons aktieägare,
enligt krav i lagar och föreskrifter.
© Textron Inc. 09/10 V1
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Personligt åtagande
Bekräftande av Textrons riktlinjer för affärsetik
Jag bekräftar att jag personligen har mottagit en kopia av Textrons
riktlinjer för affärsetik.
Jag är medveten om att alla anställda på Textron måste efterleva alla
tillämpliga lagar och Textrons riktlinjer för affärsetik.
Jag vet att om jag har frågor eller farhågor avseende efterlevnad av
lagar eller dessa Riktlinjer måste jag omedelbart vända mig med
mina frågor eller farhågor till min arbetsledare, min etik- och
efterlevnadstjänsteman eller företagets juridiska rådgivare.
Jag är medveten om min förpliktelse att omedelbart rapportera alla
överträdelser av Textrons riktlinjer för affärsetik som jag misstänker eller
känner till idag eller som jag kan få vetskap om i framtiden, inklusive alla
lagöverträdelser, till företaget.
Fyll i nedanstående information och texta tydligt.

NAMN

DATUM

AFFÄRSENHET | PLACERING

NAMNTECKNING

