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AGERA MED
INTEGRITET
ÖVER HELA
VÄRLDEN

MEDARBETARE

Idag kan jag tillkännage uppdateringen av vår Affärs- och etikkod. Denna uppdaterade version av vår Kod
förstärker vårt åtagande till integritet och är avsedd att tillhandahålla en klar förståelse av de normer för
uppförande som förväntas hos IDEX.
Oavsett var i världen du befinner dig, eller vilken affärsenhet du tillhör, är våra värderingar en kraftfull styrka som
förenar oss som unikt IDEX. Tillit, team och förträfflighet är de löften vi ger varandra, och våra kunder, varje dag.
Vår vägledning för vad det innebär att leva dessa värderingar beskrivs i vår Affärs- och etikkod. Du förväntas
att läsa och förstå den. Dessutom, och mycket viktigare, är att leva den. Syftet med denna Kod är att skapa en
IDEX-gemenskap som är inriktad på våra värderingar och vår mission. Koden är vår förpliktelse till varandra och
till de intressenter vi servar. Den utgör stommen för hur vi behandlar varandra, våra kunder, våra leverantörer
och alla andra som vi påträffar i affärsvärlden.
Tack för att du gör mig stolt över att vara en medlem av IDEX-gemenskapen.

Med vänlig hälsning

ANDREW K. SILVERNAIL
Ordförande och verkställande direktör
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VÅR KOD GÄLLER ÖVER HELA VÄRLDEN
IDEX ÄR ETT GLOBALT FÖRETAG.

Det är med stolthet som vi bedriver affärer i många länder och kulturer. En stor procentandel

av våra anställda och kunder bor eller bedriver verksamhet utanför USA. Vi följer lagarna i USA och alla relevanta lagar
på de ställen där vi bedriver verksamhet. Det är inte alltid enkelt att veta vad vi ska göra i de komplexa internationella
verksamhetsmiljöer där vi bedriver verksamhet eller i varje situation som vi står inför. När du tvekar, säg till och be om hjälp.

VI MÅSTE ALLA FÖLJA VÅR KOD

IDEX CORPORATION

GÄLLANDE LAGAR

Befattningshavare, styrelseledamöter

I vår Kod hänvisar termerna ”IDEX” och

Vårt företag lyder under lagarna i många

och anställda måste följa Affärs- och

”Företag” till IDEX Corporation och alla

länder runt om i världen. Anställda måste

etikkoden.

våra dotterbolag, närstående bolag och

följa alla tillämpliga myndigheters lagar,

affärsenheter runt om i världen.

regler och förordningar. Om du tror att

Om ditt jobb är att leda säljare, konsulter,
distributörer, uppdragstagare eller
ombud måste du ha tillsyn över deras
arbete för att säkerställa att deras
åtgärder görs i överensstämmelse med
de viktiga principerna i denna Kod. Vi
förväntar oss att alla som agerar å IDEX
vägnar, eller som gör affärer med IDEX,
följer våra höga etiska standarder.
6 | AFFÄRS- OCH ETIKKODEN

det kan finnas en konflikt mellan gällande
lagar, eller om du inte förstår vilka lagar
som styr en viss situation, kontakta den
juridiska avdelningen.

ETISKT BESLUTSFATTANDE

FATTA RÄTT BESLUT
INTE ENS MED BÄSTA

avsikter och gott omdöme är det alltid enkelt

att fatta det rätta beslutet. Använd denna som en vägledning.
NÄR DU STÅR INFÖR ETT ETISKT
AFFÄRSBESLUT, FRÅGA DIG SJÄLV …

Är detta
olagligt?

Är detta en
överträdelse av
IDEX värderingar
eller Kod?

Skulle jag bli
generad om detta
var en rubrik i en
dagstidning?

Skulle detta
kunna skada
IDEX rykte?

Skulle mina
medarbetare
se detta som
olämpligt?

Skulle mina
handlingar göra
min familj
upprörd?

OM DU SVARAR JA ELLER KANSKE PÅ NÅGON
AV DESSA FRÅGOR, SÖK KONTAKT FÖR
VÄGLEDNING INNAN DU GÅR VIDARE.

KONSEKVENSER FÖR BRIST PÅ EFTERLEVNAD
Det är inte frivilligt att följa Koden. Det är ett krav. Vi tar överträdelser av
vår Kod på stort allvar. Individer som inte följer Koden kommer att hållas
ansvariga och kan komma att utsättas för disciplinär åtgärd upp till och
inklusive uppsägning av anställning.
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LEDARE ANGER TONEN
ARBETSLEDARE OCH CHEFER måste

leda framifrån och vara
en förebild för vad det innebär att agera med integritet.

VI FÖRVÄNTAR OSS
ATT IDEX-LEDARE:

Förstärker
budskapen om integritet
på personalmöten
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Sätter

Säkerställer

Kräver

Uppmuntrar

Förbjuder

Uppmärksammar

rätt ton med ord
och handlingar

anställda att
väcka frågor

att ditt team förstår hur
Koden gäller deras jobb

vedergällning mot anställda
som väcker frågor

att ditt team slutför
efterlevnadsaktiviteter inklusive
utbildning om och certifiering av
Koden på ett tidsenligt sätt

anställda som är förebilder
för integritet

DINA ANSVARSOMRÅDEN UNDER KODEN
VI FÖRVÄNTAS ALLA att förstå och följa Koden, men det är inte allt.

VI FÖRVÄNTAR OSS
OCKSÅ ATT DU:

Följer

Slutför

Omgående

Söker

Samarbetar

Alltid

alla gällande lagar och
förordningar

hjälp när du är osäker på
hur du ska tillämpa Kodens
principer i en specifik situation

på ett tidsenligt sätt den årliga
utbildningen om Affärs- och
etikkoden och de utbildningar
om Koden som kommer med
jämna mellanrum

i full utsträckning med alla
interna och externa revisioner
och utredningar

rapporterar alla överträdelser
av Koden och förekomster av
dåligt uppförande

gör det rätta
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SÄG TILL NÄR NÅGOT INTE
VERKAR RÄTT – VI LYSSNAR

POLICY MED ÖPPEN DÖRR

ÄRLIG RAPPORTERING

VEDERGÄLLNING ÄR FÖRBJUDET

Hos IDEX har vi en filosofi med öppen dörr. Detta innebär

Företaget kommer att skydda anställda som ärligt väcker

Målet för IDEX är att ha en miljö där anställda uppmuntras

att vi uppmuntrar anställda att rapportera tankar och frågor,

en fråga. Anställda har möjlighet att rapportera frågor eller

att tala utan rädsla för vedergällning. Ingen ska någonsin

be om vägledning och ge röst åt sina åsikter. Anställda

problem anonymt, såvida detta inte begränsas av lokala

avskräckas från att väcka en fråga.

måste känna sig väl till mods när de ska väcka frågor,

integritetslagar. Det är emellertid en överträdelse av Koden

speciellt när det finns gråzoner. Vi stödjer öppen och ärlig

att veterligen inlämna en falsk anklagelse, ljuga för och/eller

kommunikation.

vilseleda en utredare. Ärlig rapportering betyder inte att en

Tyvärr är det så att regler bryts ibland. När detta händer
måste anställda framföra dessa ärenden till oss så att vi
kan lösa problemen. Faktum är att när en anställd blir varse
om något som kan vara en överträdelse av vår Kod, våra

anställd måste vara alldeles säker när han/hon lämnar in
en rapport eller ha alla fakta. Han/hon måste bara i god tro
ha en uppfattning om att informationen som inlämnas är
korrekt och sanningsenlig.

IDEX tolererar inte trakasserier av, eller vedergällning
mot, någon som säger till, väcker en fråga, tillhandahåller
information eller på annat sätt bistår vid en utredning
om möjliga överträdelser av Koden eller gällande
lagar och förordningar. Exempel på vedergällning kan
omfatta att utsätta en anställd för ofördelaktig åtgärd
(t.ex. uppsägning, degradering eller disciplinär åtgärd),

värderingar, företagets policy eller lagen måste han/hon

Anställd som veterligen lämnar in en rapport som är falsk

trakasserier av anställd eller på annat sätt uteslutande

framföra det till företaget.

eller vilseledande har begått en överträdelse mot Koden

av anställd på otillbörligt sätt. Vedergällning är i sig en

kan utsättas för disciplinär åtgärd upp till och inklusive

överträdelse av Koden och kommer att leda till disciplinär

uppsägning av anställning.

åtgärd upp till och inklusive uppsägning av anställning.

10 | AFFÄRS- OCH ETIKKODEN

HIT KAN DU VÄNDA DIG FÖR RÅD OCH
VÄGLEDNING OM VÅR KOD
HOS IDEX,

finns det flera resurser som du kan få åtkomst till för att få

dina frågor besvarade och få vägledning om hur du ska följa Koden.

HÖGSTA LEDNINGEN

HOTLINE

Högsta ledningen hos IDEX har som mål att göra affärer

AVDELNINGARNA JURIDIK OCH
EFTERLEVNAD

på etiskt sätt och med yttersta integritet. Det är dem som

Avdelningarna Juridik och Efterlevnad kan erbjuda råd

kan lämnas in anonymt till Hotline. Hos IDEX utreder vi alla

driver vår ”Ton längst upp”. De finns tillgängliga för att

och vägledning om Koden såväl som hur vi ska bedriva

Hotline-rapporter. Information om Hotline finns på sida 35.

besvara frågor och ge vägledning om alla affärsaktiviteter

verksamhet i efterlevnad av lagen och andra förordningar.

på företaget.

CHEFER (DIN EGEN CHEF OCH ANDRA
CHEFER)
Vi uppmuntrar anställda att väcka frågor och ta upp
problem med sin chef. Om du inte känner att du kan gå till
din chef, kontakta då en annan chef inom IDEX.

HR

Hotline finns tillgänglig varje dag, hela dagen. Rapporter

EKONOMI OCH INTERNREVISION
Avdelningarna Ekonomi och Internrevision finns tillgängliga
för att besvara frågor som gäller ekonomiska kontroller och
redovisningsärenden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
(ENVIRONMENT, HEALTH & SAFETY, EHS)
Bolagsdirektören för Miljö, hälsa och säkerhet och EHS-

HR kan besvara frågor om lämpligt beteende

platsledarna kan ge vägledning om ärenden som gäller

på arbetsplatsen och andra aspekter av

miljön och hälso- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Räck upp
handen och
sök hjälp

anställningsförhållandet mellan anställda och företaget.
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TILLIT
ÅTA DIG och håll dina förpliktelser | VAR trovärdig,
kompetent och transparent med fakta | AGERA med mod,
uppriktighet och medkänsla

FÖRBUD MOT KORRUPTA PRAXIS
(MUTOR/KICKBACK)
IDEX förbjuder strikt mutor och kickback av alla slag. Mutor och korruption tär på
allmänhetens förtroende för marknaden. Det är förbjudet för anställda och tredje
parter som agerar å IDEX vägnar att göra otillbörliga betalningar av något slag, till
myndighetstjänstemän eller individer i den privata sektorn, för att otillbörligt ha inflytande

RÄTTVIS KONKURRENS
IDEX strävar efter att överträffa konkurrensen men vi gör det bara genom fri och öppen
konkurrens som är rättvis och ärlig. IDEX har till åtagande att följa alla lagar avseende
antitrust och konkurrens runt om i världen som gäller hur vi marknadsför, distribuerar och
säljer våra produkter och tjänster. IDEX-anställda måste respektera dessa lagar.

på verksamhets- eller myndighetsbeslut, säkra en otillbörlig fördel eller skaffa eller

Antitrust- och konkurrenslagar varierar enligt land, även om visst uppförande är

behålla affärer. ”Otillbörliga betalningar” omfattar allt av värde, exempelvis kontanter,

universalt förbjudet och kan åtalas. IDEX-anställda ska aldrig göra så här eller försöka

gåvor, måltider, representation, affärsmöjligheter, erbjudanden om anställning med mera.

göra så här:

Det finns inget monetärt tröskelvärde – alla belopp kan vara en muta.
Om någon begär eller erbjuder dig en muta ska du vägra den och omedelbart rapportera
ärendet till din arbetsledare och IDEX huvudsakliga efterlevnadschef. Om du tror att
någon betalar eller tar emot en muta har du ett ansvar att rapportera detta. Gällande
detta är företagets värderingar i överensstämmelse med lagen på nästan alla platser där
vi bedriver verksamhet. Brott mot dessa lagar kan leda till allvarliga civila och kriminella
böter eller fängelsestraff för anställda som inte följer dem.

• rigga bud;
• fixera priser eller ägna sig åt orättvis praxis avseende prissättning, exempelvis
hemliga rabatter;
• allokera kunder eller territorier; eller
• utbyta icke-offentlig information med en konkurrent.
Otillbörliga avtal behöver inte vara skriftliga. Även muntliga överenskommelser och
underförstådda löften som avgörs med handskakning eller nickande kan vara brott mot
konkurrenslagar. Om en konkurrent föreslår eller uppmuntrar något beteende som strider

När det gäller mutlagar kan åtgärder som utförs av IDEX distributörer, agenter, speditörer,

mot konkurrenslagarna i din närvaro, oavsett hur lättvindigt, ska du omedelbart lämna

tullmäklare, konsulter och alla representanter som underlättar företagets verksamhet

diskussionen och rapportera diskussionen till den juridiska avdelningen.

avses vara åtgärder som utförs av IDEX. Tillämplig företagsbesiktning måste genomföras
på dessa tredje parter innan de anlitas.

För mer information, hänvisa till IDEX antitrust-/konkurrenspolicy.

Hos IDEX är underlättande betalningar – små betalningar som utställs till en
myndighetstjänsteman för att påskynda eller underlätta icke-godtyckliga åtgärder eller
tjänster – förbjudna.

För mer information, hänvisa till IDEX antikorruptionspolicy.

FATTA RÄTT BESLUT

F:

En myndighetstjänsteman
hotade att stänga ner fabriken om
han inte fick en mindre betalning.

S:

Oavsett betalningens storlek,
eller den potentiella förlusten av
produktivitet, ska du aldrig utställa
en otillbörlig betalning till en
AFFÄRS- OCH ETIKKODEN
myndighetstjänsteman.
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TILLIT
AVSLÖJA OCH AVHJÄLPA INTRESSEKONFLIKTER

» Förhållande med konkurrenter, leverantörer och säljare

Anställda måste alltid agera i IDEX bästa intresse. IDEX-anställda och deras livspartner

Det är förbjudet för våra anställda att arbeta för en konkurrent till IDEX. En anställd, eller

och andra familjemedlemmar* förväntas undvika externa aktiviteter som på något sätt

hans/hennes familjemedlemmar, som ingår ett affärs- eller personligt arrangemang med

skulle ske på grund av arbetet hos IDEX och på bekostnad av IDEX intressen. Sådan

en leverantör eller kund kan orsaka en potentiell eller verklig intressekonflikt. Anställda

involvering kan dela lojalitet mellan IDEX och externt intresse eller extern aktivitet

måste avslöja sådana förhållanden där de konsulterar för, agerar som styrelseledamot

och därmed skapa en intressekonflikt. Faktiska intressekonflikter ska undvikas och

för, förvaltare, styrelsemedlem eller partner hos, eller har en investering eller annat

till och med skenet av en konflikt kan vara skadligt och måste därför undvikas. Alla

ekonomiskt intresse (antingen direkt eller indirekt via en familjemedlem) av, en tredje

potentiella intressekonflikter måste rapporteras till din chef genom att fylla i formuläret

part till IDEX som gör affärer med eller försöker göra affärer med företaget.

för rapportering av intressekonflikter (Conflicts of Interest Reporting Form) (finns på
företagets intranät eller genom att kontakta HR). Din chef, i samråd med huvudsaklig
efterlevnadschef om det behövs, kommer att avgöra om det finns en faktisk eller skenbar
konflikt. I många fall kan potentiella konflikter lösas genom öppen och tydlig konversation.
Involvera dig inte ytterligare i en situation med intressekonflikt utan avslöjande och sök
vägledning från en chef om hur du ska gå vidare.

» Externa aktiviteter
Anställda kan ha intressen och relationer utanför IDEX. Även om anställda har friheten
att ägna sig åt sådana intressen får det engagemanget inte utgöra störning i deras
arbetsuppgifter hos IDEX. Anställda ska inte använda företagets resurser, inklusive tid,
för externa aktiviteter som rör anställning eller privatliv. Anställda måste erhålla skriftligt
godkännande från chefsjuristen eller den huvudsakliga efterlevnadschefen innan de
tjänstgör som befattningshavare eller styrelseledamot för en vinstgivande verksamhet.

Följande är potentiella intressekonflikter:

» Otillbörliga personliga förmåner

» Anställning av släktingar

Anställda ska aldrig ta emot en personlig förmån från en tredje part som erbjuds som

Individer från samma familj kan arbeta hos IDEX. Emellertid gäller att för att undvika all

resultat av deras anställning hos IDEX som inte erbjuds till allmänheten.

verklig, potentiell eller uppfattad intressekonflikt får anställda inte anställa, ha översyn över
eller utöva inflytande på anställningsbeslut som involverar följande familjemedlemmar:
partner, barn, föräldrar och syskon.

*I hela Koden omfattar ”familjemedlem” något som helst familjeförhållande via blodsband eller
äktenskap, inklusive men inte begränsat till den anställdes partner, sambo, syskon, mor, far,
styvmor, styvfar, barn, styvbarn, mor-/farföräldrar, barnbarn, vilket som helst förhållande genom
giftermål av en jämförbar typ och någon annan medlem av den anställdas hushåll.
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För mer information, hänvisa till IDEX policy om intressekonflikter.

Alla potentiella
intressekonflikter måste
avslöjas för din chef.

BEDRÄGERI

INSIDERHANDEL

IDEX förbjuder alla typer av bedrägeri, stöld och/eller förskingring. Anställda ska aldrig

Anställda kan få åtkomst till information om IDEX, såväl som olika tredje parter som

berika sig själva eller andra när de bedriver företagets verksamhet. Alla förfrågningar

IDEX gör affärer med, inklusive kunder och säljare, som andra inte har. En anställd,

om ersättning från IDEX, oavsett om de är för reseutgifter, representation, medicinska

och hans/hennes familjemedlemmar, får inte köpa/sälja IDEX-aktier baserat på

anspråk eller andra verksamhetsrelaterade artiklar, måste vara legitima, korrekta och i

någon väsentlig icke-offentlig eller insiderinformation som inhämtats via hans/hennes

enlighet med tillämplig IDEX-policy. Ändra aldrig säljresultat för att uppnå resultatmål

anställning. Väsentlig icke-offentlig information anses i allmänhet vara information som

eller för annan ekonomisk fördel. Du måste omedelbart rapportera allt misstänkt

en rimlig investerare skulle anse vara viktig vid beslut att köpa, inneha eller sälja aktier

bedrägeri eller försök till bedrägeri till den juridiska avdelningen.

i vårt företag.
Exempel på väsentlig icke-offentlig information omfattar:

För mer information, hänvisa till IDEX policyer som gäller ersättning
av resor och utgifter.

• större ej tillkännagivna fusioner, förvärv eller avyttringar;
• ekonomiska eller prestationsresultat;
• erhållande eller förlust av en viktig kund eller leverantör; och
• andra händelser eller faktorer som skulle orsaka att företagets ekonomiska resultat
skulle skilja sig väsentligen från analytikers uppskattningar.
Det är också förbjudet för anställda att ge insiderinformation till andra (vilket kallas
”tippning”) för att göra det möjligt för dem att handla med informationen.
För mer information, hänvisa till IDEX-policyn om insiderhandel.
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TILLIT
FÖRETAGSLÅN

Anställda ska också undvika någon som helst antydan om att IDEX inköp av gods och

IDEX kommer inte att erbjuda eller garantera lån för någon som helst av IDEX anställda,

tjänster är betingat av leverantörens inköp av varor och tjänster från IDEX. Med det sagt

befattningshavare eller styrelseledamöter som skulle förbjudas enligt någon som helst

behöver anställda inte avstå från att uppmuntra våra leverantörer och andra tredje parter

gällande lag.

från att göra affärer med IDEX där så är lämpligt.

VÄLJA LEVERANTÖRER OCH DERAS PRESTANDA

För mer information, hänvisa till IDEX policy om Affärs- och etikkod för leverantörer.

Våra leverantörer är värderade partner till oss. Vi strävar efter att göra affärer med
aktningsvärda tredje parter och vi strävar efter att vara rättvisa i vårt urval av leverantörer
och konsulter. Vi väljer våra leverantörer och konsulter baserat på kvalifikationer, tjänster,
konkurrenskraftiga priser och delat åtagande till etiskt beteende på arbetsplatsen. Alla
våra leverantörer måste följa vår Affärs- och etikkod för leverantörer. Anställda som är
involverade i att välja leverantörer, konsulter och andra tredje parter måste vara objektiva
och rättvisa och avslöja allt personligt, ekonomiskt intresse och ägarintresse i en tredje
part före, under och genom hela urvalsproceduren. Inte bara skulle emottagande av
en leverantörs alltför värdefulla gåva eller kostbara representation skapa skenet av en
intressekonflikt, utan enligt vissa lagar kan det anses vara en muta vilket strider mot vår
Affärs- och etikkod.
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ANNONSERA OCH MARKNADSFÖRA VÅRA PRODUKTER PÅ
RÄTTVIST SÄTT
Vi marknadsför våra produkter och tjänster med ärlighet och integritet. Det är vårt
ansvar att säkerställa att all vår reklam och alla produktkampanjer är sanningsenliga och
korrekta. Alla påståenden som görs i annonser måste gå att bevisa. Vi följer alla lagar
avseende reklam och marknadsföring i de länder där vi bedriver verksamhet.

VAR ANSVARIG VID UTBYTE AV GÅVOR OCH REPRESENTATION

FÖRHINDRA PENNINGTVÄTT

Gåvor och affärsrepresentation kan skapa gott anseende och främja positiva

Penningtvätt är processen med vilken individer eller grupper försöker dölja intäkterna

arbetsförhållanden mellan våra kunder och säljare. Anställda kan erbjuda eller ta emot

från olagliga aktiviteter eller försöker få källan till sitt olagliga kapital att framstå som

sällan förekommande, nominella gåvor och ibland måltider och representation. Nominella

legitim. Hos IDEX har vi till åtagande att vidta tillämpliga åtgärder för att säkerställa att

gåvor är gåvor som värderats till mindre än USD 100 (eller dess motsvarighet i utländsk

våra produkter och tjänster inte används för olagliga syften, inklusive penningtvätt, och

valuta), eller lägre där så specificeras enligt lokala lagar. Anställda får aldrig begära eller

att vi gör affärer med aktningsvärda företag som är involverade i lagliga affärsaktiviteter.

anhålla om gåvor och representation. Affärsrepresentation måste vara rimlig i värde och

IDEX kräver att vi endast utställer och tar emot betalningar för varor och tjänster via

frekvens och ha att göra med marknadsföring och reklam för IDEX produkter och tjänster,

godkända och dokumenterade betalningspraxis. Det är viktigt att vara alert och vaksam

och inte för personlig vinning.

för att kunna upptäcka eventuella misstänkta och otillbörliga transaktioner.

Anställda ska inte påverkas av mottagande av tjänster och de ska inte heller försöka
otillbörligen ha inflytande på andra genom att erbjuda tjänster. Frikostiga gåvor eller
gåvor och representation som ger skenet av skyldighet är inte acceptabla. Det är alltid
oacceptabelt att ge eller ta emot kontanter eller kontantmotsvarigheter exempelvis
presentkort, gåvokort eller aktier, med undantag av presentkort värderade till USD 50 eller
mindre som är acceptabla.

BARNARBETSKRAFT, SLAVERI OCH MÄNNISKOHANDEL
IDEX ägnar sig inte åt, och IDEX stödjer inte, någon som helst typ av barnarbetskraft,
människohandel eller slaveri, och stödjer inte veterligen företag som använder sig av
någon form av barnarbetskraft, slaveri eller människohandel.

Inga gåvor och ingen representation ska erbjudas till myndighetstjänstemän eller deras
familjemedlemmar för syftet att otillbörligen framkalla eller belöna en fördelaktig åtgärd. I
många länder begränsar speciella lagar och regler givande av ens de minsta affärsgåvor
till myndighetstjänstemän. Erbjud aldrig något till en myndighetstjänsteman såvida det
inte är tydligt att det är tillåtet under tillämpliga lokala lagar.
Gåvor kan omfatta allt av värde, inklusive men inte begränsat till, måltider eller
representation, praktikplatser eller arbete för en familjemedlem, biljetter till
representations- eller sportevenemang och/eller betalning av resekostnader.
För mer information, hänvisa till IDEX antikorruptionspolicy.

Ge aldrig gåva eller
representation till en
myndighetstjänsteman
i syfte att utöva inflytande
på ett affärsbeslut.
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TEAM
INSISTERA på att vinna tillsammans med
integritet ANAMMA mångfald | HJÄLP andra
före sig själv

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
Hos IDEX är våra anställdas säkerhet och välbefinnande av yttersta betydelse. IDEX följer
tillämpliga hälso- och säkerhetslagar på varje plats där vi bedriver verksamhet. Anställda är
ansvariga för att följa alla säkerhetslagar och -förordningar och företagets säkerhetspraxis.
Du ska aldrig äventyra din säkerhet eller dina medarbetares säkerhet genom att utföra ett
jobb på ett osäkert sätt.
Även om vårt mål är att förhindra personskada eller sjukdom på arbetsplatsen gäller
att om du blir varse om något osäkert eller farligt tillstånd, personskada eller olycka på
arbetsplatsen, förekomst av brist på efterlevnad eller någon situation som utgör risk eller
fara för personskada på något kontor eller någon anläggning som drivs av IDEX, måste
du omedelbart rapportera detta till din arbetsledare eller din chef. När ett osäkert tillstånd
eller en osäker praxis identifieras förväntas arbetsledare och chefer att genast korrigera
situationen och förhindra att den återuppstår.

För mer information, se IDEX lokala policyer och riktlinjer för hälsa och säkerhet.

FATTA RÄTT BESLUT

F:

På mitt jobb arbetar
jag i närheten av kemikalier.
Vad måste jag göra för
att upprätthålla ett säkert
arbetsutrymme?

S:

Se till att du alltid förstår
vilka kemikalier som finns i eller
i närheten av ditt arbetsområde.
Blanda inte kemikalier utan att
konsultera användarhandböckerna
eller säkerhetsdatabladen. Säkerställ
korrekt ventilation och använd ordentlig
andningsmask enligt vad som krävs.
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TEAM
VI VÄRDERAR INKLUSION OCH MÅNGFALD

DISKRIMINERING

Hos IDEX tror vi på människors kraft och respekterar individer från alla bakgrunder,

IDEX är stolt över att ha en arbetsplats med anställda från olika bakgrunder och vi

med alla färdighetsnivåer och perspektiv. Vi uppmuntrar och förväntar oss en miljö med

strävar efter att skapa en arbetsstyrka som är så allsidig som de marknader vi servar. Vi

inklusion som främjar individuella uttryck, tankar, kreativitet, innovation och prestationer.

diskriminerar inte baserat på ras, färg, religion, etnicitet, kön, sexuell läggning, graviditet,

Vi är övertygade om att människors mångfald och tankar inspirerar en bättre arbetsmiljö
för oss alla. Vi strävar efter att anställa, utveckla och behålla en allsidig arbetsstyrka. Vi
värderar individer från alla bakgrunder, med olika erfarenheter, tillvägagångssätt och idéer.
Vi förväntar oss denna samma filosofi från de företag och individer som vi gör affärer med.

civilstånd, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder (fysiskt eller mentalt), könsidentitet
eller könsuttryck, skyddad veteranstatus, genetisk information eller någon annan
egenskap som skyddas enligt lag. Diskriminering under ansökningsprocessen eller på
arbetsplatsen tolereras inte och är strängt förbjudet.

För mer information, hänvisa till IDEX policyer som gäller diskriminering och lika

BEHANDLA VARANDRA MED ÖMSESIDIG RESPEKT
Alla individer är berättigade respektfull behandling på IDEX-arbetsplatsen. Att vara
respekterad innebär att behandlas rättvist, ärligt och professionellt, där varje persons
unika bakgrund, färdigheter och perspektiv värderas. En respektfull arbetsplats har ingen
olaglig diskriminering och inga trakasserier, men detta involverar mer än bara efterlevnad
av lagen. Det är en arbetsmiljö som är fri från olämpligt och oprofessionellt beteende och
är i överensstämmelse med IDEX värderingar – en plats där alla individer inbjuds att göra
sitt bästa varje dag och känner att de fritt kan rapportera eventuella frågor och tankar.
Vi anställer, behåller och befordrar individer baserat på kvalifikationer, färdigheter som
påvisas, prestationer och andra meriter. Vi följer alla lagar avseende arbete och anställning
över hela världen. Vi förväntar oss också att våra affärspartner (t.ex. leverantörer och
uppdragstagare) agerar på ett sätt som överensstämmer med våra normer för rättvis
behandling och lika anställningsmöjligheter.
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anställningsmöjligheter.

SEXUELLA OCH ANDRA TRAKASSERIER

POLICY MED ÖPPEN DÖRR

Främjande av en högpresterande miljö, där anställda förväntas göra sitt bästa, kräver en

IDEX har en öppen dörr-filosofi där anställda ska känna att de kan diskutera alla ärenden

arbetsmiljö som är fri från trakasseri och allt annat kränkande eller respektlöst beteende.

som gäller deras arbetssituation med ledningen eller HR-avdelningen. Vi stödjer öppen

Trakasseri omfattar muntligt, fysiskt eller visuellt uppförande som utgör störning i någon

och ärlig kommunikation och uppmuntrar våra anställda att ställa frågor och rapportera

annans arbetsmiljö eller som på annat sätt skapar en kränkande, skrämmande, störande,

problem.

ärekränkande eller fientlig arbetsmiljö. Sexuellt trakasseri kan riktas mot medlemmar av
samma eller motsatt kön.

IDEX tolererar inte vedergällning mot någon individ som avslöjar några faktiska eller
misstänkta överträdelser eller som deltar i en IDEX-utredning. Vedergällning kommer att

Exempel på trakasseri omfattar:

leda till disciplinär åtgärd upp till och inklusive uppsägning av anställning.

• ovälkomna sexuella närmanden eller kommentarer;
• nedsättande kommentarer, förolämpningar eller skämt som avser ras, färg, ålder, kön,
sexuell läggning eller någon annan kategori som skyddas enligt lokal lag;
• att visa eller inneha skriftligt eller grafiskt material som förlöjligar, förolämpar eller visar
fientlighet mot grupp eller individ;

SÅ HÄR UTFÖR VI UTREDNINGAR HOS IDEX:
Sammanställer utredningsteamet – Individer med korrekt kunskap,
objektivitet och diskretion

• att distribuera eller inneha pornografiskt, oanständigt innehåll eller innehåll med sexuell
Genomför utredning – Avgör fakta genom intervjuer och/eller
dokumentgranskningar

antydan; eller
• skrämmande eller hotande beteende.

För mer information, hänvisa till IDEX-policyer avseende trakasseri på arbetsplatsen.

Korrigerande åtgärd – Om det behövs, rekommendera korrigerande åtgärd
till tillämplig part för implementering
Återkopplar – Om så är lämpligt, ge allmän återkoppling till den person som
väckte frågan

FATTA RÄTT BESLUT

F:

Min medarbetare blir upprörd
när en annan individ i vårt team
drar skämt av sexuell natur. Ska jag
rapportera detta eller vänta på att
min medarbetare rapporterar det?

S:

Vem som helst kan och ska
rapportera dåligt uppförande oavsett
om det dåliga uppförandet är riktat mot
dig eller om du ser eller hör det dåliga
uppförandet.
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TEAM
DROGER OCH ALKOHOL

VÅLD, HOT OCH VAPEN

Vår arbetsplats är fri från droger och fri från alkohol. När du är under inflytande av, eller

Den personliga säkerheten för våra anställda är extremt viktig. Anställda förbjuds att ägna

din funktionsförmåga är nedsatt från användning av, droger eller alkohol medan du är

sig åt våld eller andra avsiktliga handlingar avsedda att skada en annan person eller deras

på arbetet innebär detta ett hot mot säkerhet, hälsa och produktivitet för alla anställda

egendom, inklusive, men inte begränsat till, göra hotande eller hotfulla kommentarer eller

på vårt företag och kommer därför inte att tolereras. Anställda får inte använda, inneha,

att bete sig på ett sådant sätt som skulle kunna eller verkligen hota en annan persons

tillverka, distribuera, transportera, marknadsföra eller sälja olagliga droger eller drogtillbehör

personliga säkerhet och/eller egendom. En anställd ska omedelbart rapportera något

medan de befinner sig på företagets ägor (som omfattar byggnader, parkeringsplatser,

som helst våld eller hot om våld mot en anställd eller någon annan person på företagets

gångvägar och all annan egendom som leasas eller ägs av IDEX). Det kan förekomma

egendom.

företagssponsrade evenemang där det serveras alkohol och i sådana situationer måste
alla alkohollagar följas. Berusning eller alltför mycket drickande vid sådana evenemang är
förbjudet.
Ingen anställd har tillstånd att komma till arbetet eller utföra arbetsuppgifter medan han/

Ingen hos IDEX får inneha, gömma, använda eller överföra något som helst skjutvapen
eller annat vapen som huvudsakligen används för att vålla personskada på några som
helst IDEX-ägor. Detta förbud gäller även anställda på någon som helst plats utanför
hemmet när de bedriver IDEX verksamhet.

hon är under inflytande av alkohol, olagliga droger eller ens receptbelagda eller receptfria
läkemedel i den utsträckning som receptbelagda eller receptfria läkemedel försämrar den
anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.
Innehav och användning av receptbelagda läkemedel för medicinsk behandling på arbetet
kan tillåtas under förutsättning att de inte försämrar arbetsprestationen.

För mer information, hänvisa till IDEX policyer avseende droger och alkohol på
arbetsplatsen.
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För mer information, hänvisa till IDEX policyer mot våld på arbetsplatsen.

VÄLGÖRENHETSBIDRAG OCH POLITISKA BIDRAG
IDEX stödjer anställda som jobbar som volontärer i samhällsaktiviteter om de väljer att

GLOBALT BOLAGSMEDBORGARSKAP
OCH SAMHÄLLSSERVICE

göra så. Våra samhällen blir starkare när människor är engagerade och investerade i att

Hos IDEX vill vi vara en god bolagsmedborgare. Företaget donerar till olika

göra dem till en bättre plats att bo. Välgörenhetsbidrag å IDEX vägnar tillåts endast med

välgörenhetsändamål över hela världen. Genom IDEX Foundation strävar vi efter att

föregående godkännande av den huvudsakliga efterlevnadschefen.

skapa värde och att ha en positiv inverkan på de samhällen där vi lever och arbetar

Efter eget val kan anställda ägna sig åt politiska aktiviteter. Som företag väljer IDEX i
allmänhet att inte göra bolagsdonationer till några som helst politiska kandidater, partier

genom att tillhandahålla ekonomisk hjälp inom områdena för ledarskap och utbildning,
samhällsengagemang, samt hälsa och säkerhet.

eller handlingskommittéer. Lagen förbjuder i allmänhet användning av bolagsresurser

Vi uppmuntrar också anställda att arbeta tillsammans med sina medarbetare och

för att stödja eller opponera sig mot politiska kandidater. Anställda får inte anhålla om

affärsenheter på välgörande ändamål och ta en aktiv roll i sina samhällen för att ha en

bidrag för kandidater eller politiska ändamål på arbetstid eller på företagets egendom.

positiv effekt på andras liv. Våra människor rullar upp skjortärmarna och gör fantastiska

IDEX tillåter inte heller användningen av företagets egendom eller utrustning för politiska

saker, från att ingå partnerskap med lokala program för vetenskap, teknologi, teknik och

kampanjer, insamling av pengar eller partipolitisk aktivitet. Anställda får inte på något sätt

matematik (science, technology, engineering and mathematics, STEM), till att renovera

antyda IDEX stöd för ett visst politiskt parti, en viss myndighetstjänsteman eller kandidat

tonårscenter och donera katastrofhjälp över hela världen.

som söker ämbete, förutom under vissa omständigheter utanför USA. Anställda får inte
främja sina politiska eller personliga åsikter eller övertygelser genom att sätta upp eller
dela ut skyltar eller annat material på kontor, arbetsytor eller nära företagets egendom. Du
ska konsultera den juridiska avdelningen innan du tjänstgör som myndighetstjänsteman
eller ställer upp för val till politiskt ämbete.

INGEN TYP AV VÄRVNING PÅ FÖRETAGETS TID
Värvning på arbetet kan vara en distraktion för medarbetarnas effektivitet. IDEX
förbjuder därför följande: värvande under arbetstid; distribution av icke-affärslitteratur
i arbetsområden vid något tillfälle; värvande å IDEX vägnar, under arbetstid eller på vår
egendom, för något politiskt parti, någon som helst organisation eller kommitté eller
kandidat, och inte heller distribution eller värvande av icke-anställda på IDEX ägor utan
tidigare godkännande från ledningen eller om så inte tillåts enligt lokal lag.
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FÖRTRÄFFLIGHET
UTÖVA disciplin och fokus | HA en positiv effekt
BYGG ett framgångsrikt arv

KORREKTA OCH ÄRLIGA AFFÄRSPOSTER

DATASEKRETESS

Anställda är skyldiga att föra korrekta och sanningsenliga böcker och poster som följer

Vi respekterar våra anställdas, kunders, leverantörers och affärspartners sekretess.

tillämpliga redovisningsprocedurer och interna kontroller. Avsiktlig felaktig framställning,

Dataskydds- och datasekretesslagar, -förordningar, -normer och genomdrivande

förfalskning eller användning av fel datum för information i företagets böcker och poster

av dessa varierar enligt land. Vi insamlar, använder, överför och skyddar personlig

är en allvarlig överträdelse av Koden och möjligen ett brott mot lagen. Affärsposter

identifierbar information och annan känslig information i överensstämmelse med

omfattar, men är inte begränsade till, ekonomi- och redovisningsposter, affärsplaner,

IDEX sekretesspolicyer, kontraktsmässiga skyldigheter och gällande sekretess-

fakturor, löneposter, inventeringsrapporter, miljörapporter, rapporter om personskador och

och dataskyddslagar i de länder där vi bedriver verksamhet. Vi delar aldrig

olyckor, medicinska anspråk och förfrågningar om sjukledighet, utgiftsrapporter, tidkort

personuppgifter med någon som inte har en affärsorsak att känna till dem. Lämna

och rapporter som lämnas in till amerikanska värdepapperskommissionen (Securities and

aldrig personlig information om dig själv eller andra – såsom prestationsgenomgångar,

Exchange Commission, SEC). Din skyldighet som anställd är att säkerställa att uppgifter

familjeinformation, ekonomisk information, löneinformation eller medicinsk information –

som förs in i våra böcker och poster är tidsenliga, fullständiga och inte vilseledande eller

där alla kan se den, på ett skrivbord eller på någon plats där andra kan nå den.

falska. Inga oavslöjade eller oregistrerade medel eller företagstillgångar ska behandlas
eller upprätthållas av någon som helst orsak eller för något som helst syfte. Om någon ber
dig att otillbörligt eller felaktigt förbereda en affärspost måste du rapportera detta direkt.

PRODUKTENS INTEGRITET OCH KVALITET
IDEX har strikt produktintegritet som åtagande. Varje IDEX-anställd är ansvarig för att
säkerställa integriteten för produkterna under hans/hennes kontroll och för riktigheten
för dokumentationen som han/hon ger som stödjer produktens integritet. Det är IDEX
policy att aldrig avsiktligt dölja defekt arbete eller material, förfalska poster eller utställa
falska certifieringar eller påståenden avseende våra produkter. En anställd ska omedelbart
informera sin arbetsledare och den juridiska avdelningen om incidenter med misstänkt
eller känt hemlighållande av defekt arbete eller material eller förfalskning av poster.
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FÖRTRÄFFLIGHET
KONFIDENTIELL OCH PATENTSKYDDAD INFORMATION OCH
IMMATERIELL EGENDOM

Anställda måste också skydda företagets varumärken och förhindra felaktig användning
av märkesnamn för de olika produkterna när de gör affärer under IDEX-namnet.

Som IDEX-anställd måste du skydda företagets konfidentiella och patentskyddade
information, och endast dela sådan information med individer som har ett behov att veta.

För mer information, hänvisa till IDEX policyer avseende företagets konfidentiella

Vårt företags konfidentiella, patentskyddade information och handelshemligheter är en

information.

värdefull tillgång och nycklar till vår framgång. Sådan information kan omfatta, men är inte
begränsad till följande:
• konfidentiella klient- och kundlistor;

CYBERSÄKERHET

• konfidentiell information om prissättning av produkter;

Ju mer vi sätter tillit till teknologi för att insamla, lagra och hantera företagets information

• icke-offentlig ekonomisk information eller information om produktutveckling;

desto mer sårbara blir vi för säkerhetsintrång. Mänskliga faktorn, hackarangrepp och

• marknadsdata och -analys;

tekniska fel i system kan orsaka stor ekonomisk skada och äventyra vårt företags

• tekniska data och produktspecifikationer, ritningar och designer;

rykte. Det är av avgörande betydelse att du förblir vaksam och vidtar alla rimliga

• större projekt, inklusive förvärv och avyttringar som föreslås; samt

försiktighetsåtgärder för att förhindra potentiella cybersäkerhetsangrepp.

• kostnadsinformation.

När du använder digitala enheter för att få åtkomst till företagets e-postmeddelanden

Anställda ska dessutom använda rimliga skyddsåtgärder för att skydda mot oavsiktligt,

eller konton kan detta introducera säkerhetsrisk för vår konfidentiella information och

olagligt eller ej auktoriserat avslöjande av konfidentiell information. Se till att du erhåller

våra konfidentiella uppgifter. Anställda ska hålla företagsutgivna datorer, surfplattor och

integritetsavtal med tredje parter innan du delar konfidentiell information.

mobiltelefoner säkra genom att följa dessa riktlinjer:

Du kan bli tillfrågad att ge konfidentiell information eller patentskyddad information

• håll alla enheter lösenordsskyddade;

antingen internt eller externt. I många länder finns det stränga lagar som styr överföringen

• se till att du inte lämnar dina enheter exponerade eller utan tillsyn (dvs. använd

av konfidentiell information. Innan du delar konfidentiell information antingen inom eller

låsfunktionen);

utanför IDEX, se till att mottagaren: (1) är befogad att ta emot informationen; (2) är medveten

• installera säkerhetsuppdateringar omgående;

om att uppgifterna är konfidentiella; och (3) förstår hur uppgifterna kan användas.

• logga in till företagets konton och system via säkra och privata nätverk;
• undvik att överföra känsliga uppgifter till andra enheter;
• se till att mottagare av konfidentiella uppgifter är människor eller organisationer
med korrekt behörighet; och
• rapportera omedelbart alla säkerhetsincidenter, inklusive stulen eller förlorad
digital utrustning.
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KONKURRENSINFORMATION OCH -UPPLYSNINGAR
Anställda uppmuntras att samla in, dela och använda information om våra konkurrenter,

SAMARBETA MED REVISIONER, UTREDNINGAR OCH
MYNDIGHETSFÖRFRÅGNINGAR

men gör så på ett lagligt och etiskt sätt. På samma sätt som vi värderar och skyddar vår

Samarbetar i full utsträckning med alla interna och externa revisioner och utredningar.

konfidentiella, patentskyddade information och våra handelshemligheter respekterar vi

Anställda får inte förstöra några dokument som gäller en revision eller utredning och

denna information från andra företag.

måste avslöja all relevant information på ett fullständigt och sanningsenligt sätt. Ingen

Det är acceptabelt att samla in konkurrensinformation via offentligt tillgänglig information
eller etiska förfrågningar. Du kan fråga tredje parter om våra konkurrenter och ta emot
sådan information under förutsättning att det inte finns någon orsak att tro att den
tredje parten är under laglig, kontraktsmässig eller etisk skyldighet att inte röja sådan
information.
Vi förväntar oss att anställda följer alla kontraktsmässiga skyldigheter avseende
konfidentiell, patentskyddad information och/eller handelshemligheter som de kan ha
mottagit från en tidigare arbetsgivare.

anställd får vidta någon som helst åtgärd för att på bedrägligt sätt ha inflytande på, tvinga,
manipulera eller vilseleda någon som helst oberoende offentlig eller auktoriserad revisor
som anlitats för att utföra en revision av företagets årsredovisning, eller någon medlem av
IDEX interna revisions-, juridiska eller efterlevnadsavdelningar som anlitas för utförande
av någon intern revision eller utredning. Anställda måste upprätthålla sekretessen för
ärenden som gäller utredningar.
Någon som helst anställd som lägger sig i, inte samarbetar med eller som ger falsk eller
vilseledande information under loppet av en revision eller utredning kan utsättas för
disciplinär åtgärd upp till och inklusive uppsägning av anställning.

Du ska aldrig ägna dig åt hemlig, olaglig eller förbjuden aktivitet för att erhålla
konkurrensinformation, exempelvis stöld, hackande, intrång, felaktig framställning eller
integritetskränkning. Ta inte emot, avslöja inte och använd inte konkurrensinformation
som du känner till eller har orsak att tro har avslöjats som överträdelse av ett
sekretessavtal mellan en tredje part och en av våra konkurrenter. Om du skulle få i din ägo
konfidentiell affärsinformation som tillhör ett annat företag, informera omedelbart din chef
och den juridiska avdelningen så att denna situation kan hanteras på rätt sätt.
Vi förväntar oss också att anställda inte använder någon som helst konfidentiell
information som tillhör våra leverantörer, affärspartner eller kunder på fel sätt.

Anställda måste samarbeta
helt och hållet i interna
och externa revisioner och
utredningar.
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FÖRTRÄFFLIGHET
SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH ANVÄNDNING AV
FÖRETAGETS ELEKTRONISKA RESURSER
Anställda har ett ansvar att skydda och att endast korrekt och effektivt använda företagets
alla tillgångar och all utrustning, inklusive maskinvara och programvara i datorer,
bärbara datorer och tillbehör, kopiatorer, mobiltelefoner, materiel och kontorsmaterial,
internettjänster, företagets kreditkort, överbliven och föråldrad utrustning, fordon och mark
och byggnader. Anställda har dessutom ansvaret för att skydda företagets tillgångar och
utrustning från förlust, skada, stöld, bedrägeri och förstöring. Stöld av företagets tillgångar
– oavsett om fysiska tillgångar eller stöld genom avsiktlig felrapportering av företagets tid
eller utgifter – kan leda till uppsägning av anställning.
Även om det primära syftet med företagets resurser i form av elektronisk teknologi är för
verksamhetens användning tillåts sporadisk användning, under förutsättning att det inte
utgör störning i arbetsuppgifter, brott mot lagen eller överträdelse av företagets policy.
Företaget har en giltig verksamhetsorsak för åtkomst till all information som skickas till,
mottages eller lagras på IDEX it-system för att säkerställa korrekt användning, förutom
där så förbjuds enligt lokal lag. Vid användning av företagets teknologiresurser måste
anställda följa alla policyer avseende diskriminering och trakasserier. Det är förbjudet
att skicka, spara eller visa kränkande, diskriminerande, trakasserande, nedsättande
eller hotfullt material med hjälp av IDEX elektroniska resurser. Anställda får inte använda
IDEX elektroniska resurser för värvning för religiösa eller politiska syften, eller för andra
aktiviteter som inte gäller företagets verksamhet.
Anställda ska aldrig låna ut, låna, sälja eller avyttra företagets egendom såvida de inte
specifikt tillåtits att göra så av tillämplig chef.

För mer information, hänvisa till IDEX-policyn avseende kontroll över kapitaltillgångar
och policyn avseende lämplig användning av IDEX it-system.
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FATTA RÄTT BESLUT

F:

Jag reser en hel del i mitt
arbete. Kan jag använda datorn för
att läsa nyhetsartiklar eller titta på
filmer när jag reser?

S:

Ja. Begränsad personlig
användning av företagets resurser
är acceptabel. Du ska använda ditt
omdöme och din diskretion för att
avgöra om din personliga användning
av företagets resurser är alltför stora.

SOCIALA MEDIER
Vad vi säger, skickar e-post om, bloggar om, gör inlägg om eller tweetar om kan nå
många människor på sekunder. Därför är det viktigt att du utövar gott omdöme och
försiktighet när du använder sociala medier. Oavsett om du använder företagsägd eller
egen utrustning ska du aldrig avslöja någon som helst konfidentiell eller patentskyddad
information eller publicera falsk information eller falska rykten om IDEX. Om du är
chef eller arbetsledare ska du vara försiktig och undvika relationer på sociala medier
med anställda som inte är i chefsposition, förutom för affärsrelaterade nätverkssyften
eller andra legitima affärssyften. Om du använder sociala medier som del av dina
arbetsuppgifter hos IDEX, kom ihåg att företagets policyer gäller när du använder dig
av sociala medier. Vid publicering på sociala medier utanför ditt ansvar på arbetet
ska du alltid vara tydlig med att du uttrycker dina personliga åsikter och att det inte är
företagets åsikter.

För mer information, se IDEX-policyn avseende sociala medier och
IDEX riktlinjer för varumärkning.

FATTA RÄTT BESLUT

F:

Kan jag publicera mina
personliga politiska åsikter på
sociala medier?

S:

Ja, anställda har en rätt att uttrycka
sina personliga politiska övertygelser. Du
måste emellertid alltid vara försiktig och
använda gott omdöme. Det ska aldrig ens
antydas att dina politiska övertygelser är
IDEX övertygelser. Var försiktig med vad du
säger om de anställda i din organisation är
med på dina sociala medier. Du ska aldrig
utöva tryck på andra anställda att de ska
hålla med dig om dina personliga åsikter.
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FÖRTRÄFFLIGHET
MEDIERELATIONER

Vissa officiella domstols- eller myndighetsdokument som ska komma företaget tillhanda

Som börsnoterat företag lyder vi under stränga förordningar avseende avslöjande av

måste enligt reglerna personligen levereras till en utsedd representant för företaget. Om

väsentlig information och det är avgörande för oss att tala med ”en stämma” till samhället

du inte auktoriserats av företaget att ta emot officiella handlingar, exempelvis stämningar,

utanför IDEX. Från tid till annan kan medier kontakta dig om ett ärende som involverar

ska du neka att ta emot den. Om du blir tillfrågad att förklara din vägran ska du tala om

företaget. Det är vår policy att svara på alla förfrågningar sanningsenligt och fullständigt.

att du inte är behörig att ta emot dokumentet.

Om du emellertid kontaktas av medierna ska du avstå från att ge ut någon som helst
information och omedelbart kontakta din arbetsledare och den juridiska avdelningen.
Detta hjälper till att säkerställa att företaget ger ett konsekvent och korrekt budskap till alla

MILJÖSKYDD

tillämpliga parter och minimerar ej godkända eller konfidentiella avslöjanden för externa

IDEX tar sitt bolagsansvar för miljöskydd på allvar och följer alla tillämpliga lagar och

tredje parter.

förordningar som skyddar miljön. Vi visar vår respekt för miljön genom att konstant
försöka minska effekten på miljön av vår drift, hantera vår energiförbrukning och minimera
alla miljörisker.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN
Från tid till annan måste företaget svara på formella juridiska anspråk eller förfrågningar
från statliga tillsynsmyndigheter. Anspråken kan involvera stämningar, klagomål, kallelser
eller annan officiell korrespondens. Alla anställda som får något av dessa dokument ska
omedelbart vidarebefordra dem till den juridiska avdelningen. Dessutom ska du kontakta
den juridiska avdelningen om du skulle bli kontaktad av en advokat eller myndighets- eller
brottsbekämpande tjänsteman per telefon eller personligen. Den juridiska avdelningen
måste informeras om förfrågningarna eller utredningarna där så tillåts enligt lag för att bistå
med samordningen av företagets respons. Vi samarbetar med myndigheter till fullo. Vi
förväntar oss att alla anställda kommer att ge sann och korrekt information i en förfrågan
från myndighet.
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FATTA RÄTT BESLUT

F:

Vad ska jag göra om
jag blir kontaktad av en statlig
tillsynsmyndighet?

S:

Du ska omedelbart informera din
chef och den juridiska avdelningen.

INTERNATIONELL HANDEL
Som globalt företag med internationella leveranskedjor och handelskanaler är det
IDEX policy att följa alla lokala och internationella lagar avseende import, export och
handelsefterlevnad, och för att säkerställa att korrekta uppgifter och dokumentation
ges till alla myndigheter. Anställda måste följa alla lokala och internationella lagar och
förordningar som styr:
• importer, inklusive lagar avseende värdering, tariffklassificering och fastställande av
ursprungsland;
• exportkontroller, handelsembargon och -restriktioner, sanktioner och bojkotter; samt
• rättsmedel mot orättvisa handelspraxis, exempelvis antidumpningstullar och
utjämningstullar.
Alla förfrågningar om handelsinformation från någon som helst myndighet, såväl som
alla oförberedda förfrågningar från en myndighetstjänsteman som vill besöka en IDEXanläggning, måste skickas till efterlevnadsavdelningen för godkännande och hantering.

För mer information, kontakta efterlevnadsavdelningen.

AFFÄRS- OCH ETIKKODEN | 31

FÖRTRÄFFLIGHET
FÖLJ REGLER SOM GÄLLER MYNDIGHETSKUNDER

KVARHÅLLANDE AV POSTER

IDEX följer alla regler som gäller kontrakt med regeringar och myndigheter på alla nivåer

Hos IDEX skapar, kvarhåller och avyttrar vi våra skriftliga och elektroniska affärsposter

i hela världen. När anställda arbetar med en myndighetsenhet är anställda ansvariga för

som del av vår normala verksamhet och i enlighet med vår policy avseende kvarhållande

att känna till och följa alla gällande lagar, regler och förordningar. Kontakta den juridiska

av poster. Som del av våra interna kontroller kräver IDEX att alla affärstransaktioner

avdelningen för hjälp och assistans. Vi måste undvika till och med skenet av otillbörlighet

registreras, klassificeras och dokumenteras på rätt sätt.

när vi har att göra med en myndighetskund. Gör aldrig falska eller ofullständiga uttalanden
till myndigheten. Ge aldrig gåvor, pengar, representation eller något annat av värde för att
utöva inflytande på ett myndighetskontrakt. Se till att alla anspråk, fakturor och utdrag
som inlämnas å företagets vägnar är sanningsenliga och inte vilseledande.

Från tid till annan kan dokument i din ägo bli del av rättsprocesser, väntande eller hotade
utredningar, stämningar eller annan regleringsåtgärd. Om du blir informerad om att
dokument under din kontroll lyder under ”arkiveringsskyldighet” får du inte förstöra de
dokumenten förrän den juridiska avdelningen talar om att denna arkiveringsskyldighet
upphört att gälla.

För mer information, hänvisa till IDEX-policyn om kvarhållande av poster.
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3

KONTAKTA
HOTLINE
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VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG NÄR
DU RINGER HOTLINE
HOTLINE

finns tillgänglig varje dag, hela dagen. Du kan

förbli anonym.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

Du kan kontakta Hotline per
telefon eller internet.

Ditt samtal besvaras av en
flerspråkig telefonist. Du kan
förbli anonym.

Telefonister gör noteringar om incidenten
eller frågan inklusive datum för incidenten,
vilka människor som är involverade och
plats där incidenten ägde rum.

STEG 4

STEG 5

STEG 6

Telefonisten registrerar informationen i en
online-portal som Hotline-teamet på
bolagets huvudkontor kan få åtkomst till.
Du kommer att få ett identifieringsnummer så att du kan kontrollera status för
ärendet online.

Hotline-team utreder alla ärenden.
Du kan bli kontaktad genom det anonyma
identifieringsnumret för att ge mer information.
Vi strävar efter att slutföra utredningar inom
45 dagar, beroende på vilken typ av ärende
som utreds.

När utredningen avslutas gäller att om
rapporten bekräftas kan disciplinär åtgärd,
inklusive uppsägning, vidtas. Resultaten av
utredningarna är därför konfidentiella,
de som lämnat in ärendet kommer inte
att underrättas om ärendets utfall.
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SÅ HÄR KONTAKTAR DU
ETHICS HOTLINE
Telefonnr:
Webbplats:

+1-866-292-2089 (Internationella nummer nedan)
www.ethicspoint.com

Globala nummer för åtkomst till Hotline

Ring till Ethics Hotline genom att använda följande telefonnummer:
LAND

INTERNATIONELLA AVGIFTSFRIA NUMMER

Australien...................................................................................... 1-800-339276
Belgien..............................................................................................0800-77004
Brasilien...................................................................................... 0800-891-1667
Danmark.............................................................................................8088-2809
Frankrike.........................................................................................0800-902500
Förenade Arabemiraten.................. 8000-555-66 eller 8000-021 eller 8000-061
..................................................................... (vid instruktion, slå 866-292-2089)
Hongkong.........................................................................................800-964214
Indien.............................................. 000-800-100-1071 eller 000-800-001-6112
Irland............................................................................................1-800-61-5403
Italien................................................................................................800-786907
Japan (telecom)........................................ 0066-33-112505 eller 00531-121520
Jordanien.................................. 1-880-0000 (vid instruktion, slå 866-292-2089)
Kanada................................................... 1-866-292-2089 eller 1-855-350-9393

Kina (telecom)..............................................................................400-6-000-637
Korea (Syd-).........................................................................00798-14-800-6599
Mexiko............................................ 001-800-840-7907 eller 001-866-737-6850
Nederländerna (Holland)............................................................. 0800-022-6174
Nya Zeeland................................................................................. 0800-447-737
Polen..................................................................................... 0-0800-121-15-71
Puerto Rico................................................................................1-866-292-2089
Schweiz........................................................................................ 0800-56-2907
Singapore..................................................................................... 800-120-4201
Spanien............................................................................................900-991498
Storbritannien............................................................................. 0800-032-8483
Sverige........................................................................................... 020-79-8729
Tyskland........................................................................................0800-1016582
USA...........................................................................................1-866-292-2089
Österrike....................................................................................... 0800-291-870
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ADMINISTRERA
KODEN

ANSVAR

ÄNDRINGAR I KODEN

Ansvaret för administrering av Koden ligger hos den

Från tid till annan kan det bli nödvändigt att

huvudsakliga efterlevnadschefen, med översyn från

ändra Koden. Någon som helst väsentlig

chefsjuristen och styrelsens revisionskommitté.

ändring i Koden måste rapporteras till
företagets nomineringskommitté och bolagets
styrningskommitté. Anställda kommer att hållas

ÅRLIG CERTIFIERING
OCH UTBILDNING
Varje år måste varje anställd certifiera att de

informerade om alla uppdateringar i Koden.

Anställda måste också periodvis slutföra utbildning

ÅSIDOSÄTTA AFFÄRSOCH ETIKKODEN

om Koden. Underlåtenhet att slutföra den årliga

Förfrågningar om åsidosättande av Koden

har läst, förstått och kommer att följa Koden.

certifieringen och/eller utbildningen om Koden

måste skriftligen godkännas av vår chefsjurist

kan leda till disciplinär åtgärd upp till och

eller huvudsakliga efterlevnadschef och

inklusive uppsägning.

styrelsen måste informeras.
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VIKTIGA POLICYER
KODEN

behandlar inte allt uppförande på arbetsplatsen. Företaget upprätthåller flera policyer och

riktlinjer som behandlar ärenden i Koden såväl som ärenden som inte beskrivs i Koden. Alla IDEXpolicyer kan tas fram via företagets intranät. Anställda måste kontrollera intranätets webbplats och
lokala affärsenhetspolicyer för att säkerställa att du har den senaste och mest tillämpliga policyn. Du
ska också titta i din lokala affärsenhets policyer och handböcker för eventuella lokala riktlinjer. Här är
en lista med viktiga bolagspolicyer:

Antikorruptionspolicy
Policy avseende antitrust/
konkurrens
Policy avseende lämplig
användning av IDEX it-system
Policy avseende disposition
av tillgångar
Policy avseende företagskonfidentiell information
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Policy avseende
intressekonflikter

Policy avseende utgifter som
anställda kan ersättas för

Policy avseende användning
av droger och alkohol

Policy avseende insiderhandel

Anställning av släktingar
och privata förhållanden
på arbetsplatsen
Policy avseende lika
anställningsmöjligheter

Policy avseende kvarhållande
av poster
Policy avseende relaterade
persontransaktioner

Policy avseende sociala medier
Affärs- och etikkod för
leverantörer
Handbok i handelsefterlevnad

Policy avseende trakasseri
på arbetsplatsen
Policy avseende våld
på arbetsplatsen

För mer information,
hänvisa till dessa
och andra tillämpliga
policyer för
affärsenheten
och IDEX
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LEV KODEN
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