Våra principer och
värderingar

Georg Fischers uppförandekod

Förord av företagets styrelseordförande och VD

Bästa kollegor,
Georg Fischers uppförandekod är den grund vi baserar vår affärsverksamhet på.
Den innehåller de värderingar, de principer och den policy som Georg Fischer har bundit
sig att följa som globalt företag och som vägleder vårt dagliga arbete.
För att garantera att vårt företag ska vara framgångsrikt på lång sikt är det
absolut nödvändigt att vi uppnår och bibehåller en ledande ställning inom alla våra
verksamhetsområden. Vi investerar i forskning och utveckling och strävar efter
att stadigt öka vår marknadsandel och höja både vår lönsamhet och vår kapitalavkastning.
På så sätt skapar vi hållbart och långsiktigt värde för våra aktieägare, kunder och
anställda.
Vi tror emellertid att vi bara kan generera hållbart och långsiktigt värde om vårt
uppförande är fullständigt oklanderligt ur både laglig och etisk synvinkel. Vi är därför
engagerade i vårt företags hållbara utveckling, som definieras av respekt och
ansvar för alla anställda, våra affärspartner, miljön och samhället. Vi är stolta över våra
högt utvecklade produkter och vår kompetenta personal.
Avsikten med uppförandekoden är inte att ta upp alla problem som vi konfronteras
med varje dag. Den är snarare tänkt som en allmän översikt som kan fungera som en
riktlinje för dig. Kontakta gärna företagets juridiska avdelning om du har frågor.
Hur var och en av våra anställda uppför sig påverkar hur andra uppfattar oss och vårt
företag. Vi kräver därför också att alla anställda följer gällande lagar och interna direktiv. På så
sätt hjälper du oss att bevara vårt företags rykte, trovärdighet och integritet även i framtiden.
Tack för din värdefulla hjälp och ditt stöd för att främja och upprätthålla Georg Fischers
värderingar

Andreas Koopmann

Yves Serra

Styrelseordförande
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1. Georg Fischers uppförandekod
a) Hierarki
Georg Fischers uppförandekod står i förgrunden för gällande policy och rutiner men är
dock inte de enda riktlinjerna i företaget som har utfärdats av exekutivkommittén och
de enskilda avdelningarna. Att följa regler befriar dig naturligtvis inte från ansvaret att även
känna till och iaktta relevanta lokala lagar.

Uppförandekod

Företagets direktiv

Företagsavdelningars direktiv

b) Vilka omfattas av uppförandekoden?
Georg Fischers uppförandekod gäller ledamöterna i företagets styrelse och
exekutivkommitté, högsta ledningen samt alla anställda i Georg Fischer-företag i hela
världen. Deltidsanställda och visstidsanställda betraktas också som anställda.
Om möjligt bör bemanningsföretag vara förpliktigade att godkänna Georg Fischers
uppförandekod för personer som arbetar tillfälligt för Georg Fischer-företag.
Georg Fischers uppförandekod för leverantörer gäller våra leverantörer.
Alla anställda får ett tryckt exemplar av uppförandekoden och måste skriva på ett
mottagandebevis och lämna det till ansvarig personalavdelning.
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2. Våra principer och värderingar
Våra principer och värderingar utgör uttryck för Georg Fischers filosofi och anda i vårt
dagliga arbete, till förmån för företaget, våra kunder, anställda, affärspartner, aktieägare och
obligationsinnehavare.
Vi sätter kunderna i första rummet
Vi vägleds av våra kunders behov och nöjdhet och agerar därefter. Vi behandlar
våra kunder såsom vi själva vill bli behandlade. Vårt mål är att ta fram innovativa och
nyskapande produkter och därigenom skapa hållbart värde för våra kunder.
Vi agerar snabbt
Som global organisation anpassar vi oss ständigt efter föränderliga marknadsförhållanden.
Vi fattar snabba beslut och implementerar dem omedelbart.
Vi gör det vi säger
Vi lovar inget vi inte kan hålla. Att leverera i tid är vår högsta prioritet.
Vi belönar prestationer
Vi kräver en hög nivå av effektivitet och integritet och uppmärksammar anmärkningsvärda
prestationer. Vi sätter upp ambitiösa mål för oss själva och mäter oss med de bästa.
Vi respekterar människor
Vi litar på vår personal och delegerar ansvar till dem. Vi försöker alltid förstå innan vi vill
bli förstådda.
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3. De anställdas rättigheter och skyldigheter
a) Principer
Georg Fischer engagerar sig för lika möjligheter, respekt, förtroende och prestationer. Vi
erbjuder våra anställda en utmanande och attraktiv arbetsmiljö. Vi uppmuntrar våra anställda
att nå sin fulla potential genom att sätta upp ambitiösa mål. Vi uppmuntrar en kultur med
ömsesidigt förtroende, respekt och en öppen dialog. Alla anställda på Georg Fischer har rätt att
få en enskild prestationsgranskning.
Vi främjar en kultur där människor kan utveckla sina förmågor och idéer och inspireras att
sikta högt. Vi förväntar oss av våra chefer att de ska visa ledarskap, beslutsamhet, ansvar,
mod att prova nya saker och föregå med gott exempel vad gäller uppförande. Vi stödjer våra
anställdas utveckling, sätter upp ambitiösa mål och belönar goda resultat.

Vi uppmuntrar alla anställda att uppträda ansvarsfullt och att arbeta som team.
Anställda uppmuntras, i den mån det är nödvändigt, att utvärdera situationer till sin bästa
förmåga och att uppträda i enlighet med allmänt accepterade etiska principer.
Vi följer regler som gäller arbetstider och företagshälsa och säkerhet, betalar rättvisa
löner och respekterar våra anställdas rätt att vara med i organisationer som representerar
arbetstagare. Där lokala lagar ger anställda rättigheter till medbestämmande, skyddas
dessa rättigheter.
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b) Förbud mot diskriminering av alla slag
Ömsesidig respekt är grunden för en arbetsmiljö som kännetecknas av respekt.
Vi engagerar oss för respekt för mänskligt värde och mänskliga rättigheter och för skydd av
varje enskild anställds personlighet på arbetsplatsen.
All typ av diskriminering som baseras på till exempel kön, ras, hudfärg, ursprung,
handikapp, religion, sexuell läggning, politisk tillhörighet, familjesituation eller andra
personliga egenskaper, är förbjuden.
Vi tolererar inte tvångsarbete eller barnarbete, varken på Georg Fischer eller hos våra
leverantörer eller kunder.
Vi tolererar inte sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Sexuella trakasserier inkluderar bland
annat ovälkomna närmanden och fysisk kontakt, ekivoka skämt och annat sexistiskt
språk, oönskad visning eller uppvisning till allmän beskådan av pornografiska bilder samt krav
på sexuella tjänster genom utövande av påtryckning eller löften.
Vi accepterar inte någon annan diskriminerande typ av trakasserier, skrämsel, hot eller
mobbning. Kollegor får inte göras till åtlöje eller stängas ute.
c) Användning av droger och alkohol på arbetsplatsen
Droger och alkohol försämrar de anställdas förmåga att fatta beslut och ökar risken för
olyckor på arbetsplatsen. Användning av droger eller andra substanser som orsakar
berusning eller försämrar medvetenheten på arbetsplatsen är därför strikt förbjuden, även
om de här drogerna eller substanserna kan köpas lagligt i det land som arbetsplatsen
är belägen i. De anställda ska påbörja sin arbetsdag fria från påverkan av sådana droger eller
substanser.
Alkohol måste av principskäl undvikas under arbetstid och under lunchraster om de
anställda i sitt arbete måste köra fordon, sköta maskiner, är involverade i farliga
aktiviteter eller måste fatta viktiga beslut efteråt. Georg Fischer-företagen kan besluta om
striktare regler.
Med hänsyn till de anställdas hälsa på arbetsplatsen kan Georg Fischer-företagen utfärda
regler som begränsar rökning på arbetsplatsen till särskilda områden.
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d) Företagshälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Säkerhet på arbetet är av överordnad vikt för Georg Fischer. Vårt mål är att skapa en absolut
olycksfri arbetsplats eftersom varje olycka är en olycka för mycket. Alla anställda
uppmuntras identifiera eventuella olycksrisker vid sin personliga arbetsstation och
antingen eliminera risken eller rapportera problemet till relevant chef.
Alla anställda, entreprenörer och leverantörer måste följa säkerhetsreglerna på våra
arbetsplatser.
Varje anställds hälsa är mycket viktig för oss. Vi utfäster oss att stödja våra anställdas
hälsa och uppmuntrar dem att leva ett hälsosamt liv.
Georg Fischer strävar efter att anställa personer med handikapp så att de kan återintegreras
i arbetslivet.
e) Ledig tid och semester
Georg Fischer stöder de anställdas försök att balansera arbete och fritid. Vi följer lagar som
gäller maximalt antal arbetstimmar.
Vi ger semester så att våra anställda ska kunna vila upp sig. Linjechefer måste se till att de
anställda, i den mån det är möjligt, verkligen tar ut den semester de har rätt till.
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4. Principer för vår affärsverksamhet
a) Uppfyllande av lagbestämmelser
Vi följer alla gällande lagar och bestämmelser. Georg Fischer-företagen har friheten
att utfärda mer strikta interna bestämmelser inom ramen för gällande lagar. De anställda
måste då följa de här striktare bestämmelserna.
b) Hållbarhet
Vi utfäster oss att driva vår verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi arbetar
ständigt med att förbättra hållbarheten för Georg Fischer som företag och för våra
produkter. Det här hjälper inte bara till att bevara värdefulla resurser utan leder också till
lägre kostnader för oss och våra kunder.
c) Accepterande av gåvor och inbjudningar
Vi accepterar inte gåvor eller inbjudningar som skulle kunna leda till någon typ av
förpliktelse. Accepterande av symboliska gåvor och inbjudningar under normala
arbetsförhållanden är tillåtet. Accepterande av större gåvor eller inbjudningar är förbjudet
om dess värde överstiger vad som är sedvanligt för platsen enligt gällande lagar.
Georg Fischer-företagen kan bestämma om ett lägre värde för sina anställda än vad som är
sedvanligt för platsen.
Om det förväntas att en gåva som överstiger det här värdet accepteras på grund av
ett lands traditioner eller seder och bruk och man inte kan tacka nej till en sådan gåva av
kulturella orsaker, är det tillåtet att acceptera gåvan. En sådan gåva måste emellertid
göras tillgänglig för alla anställda. Givaren av gåvan måste underrättas om den här regeln.
Accepterande av pengar eller andra kontanta bidrag från tredje parter, som lån,
värdepapper och provisioner, är förbjudet för alla anställda.
Om du är osäker på vad som gäller kan företagets juridiska avdelning ge dig mer information.
d) Korruption
Georg Fischer förbjuder alla former av korruption, som mutor och beviljande eller
accepterande av andra förmåner, oavsett om de har getts direkt, genom mellanhänder
eller till privatpersoner eller statligt anställda. Förbudet gäller i synnerhet givande
(aktiva mutor, beviljande av tjänster) eller accepterande (passiva mutor, mottagande av
mutor) av gåvor med syftet att erhålla en olaglig fördel.
Korruption är en straffbar handling. Det kan inte uteslutas att en anställd också
kan åtalas på sin arbetsplats, eller i ett tredjepartsland, även om korruptionen inträffat på
annan plats.
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Vi måste vara medvetna om att korruption också kan vara dold, som till exempel
överdrivna provisioner som betalas ut till representanter eller mellanhänder, donationer
till välgörenhetsorganisationer eller tjänster som ges till tredje parter som står i
relation till den person som får fördelen. Om du är osäker om vad som gäller bör du
kontakta företagets juridiska avdelning.
Georg Fischer förbjuder även mutor, även om de är lagliga och vardagliga
företeelser i vissa länder, som garanterar att en legitim tjänst tillhandahålls eller
tillhandahålls snabbare (till exempel snabbare tullklarering).
Donationer från Georg Fischer-företag till politiska partier eller för politisk verksamhet
är allmänt förbjudna. Eventuella undantag måste godkännas av exekutivkommittén.
Förfrågningar om sådana undantag måste riktas till företagets sekreterare.
e) Internationella handelsrestriktioner och exportkontroller
Regeringar och internationella organ kan besluta om tillfälliga handelsrestriktioner
och bojkotter som berör vissa produkter, och som gäller länder eller enskilda personer.
Georg Fischer erkänner beslut som fattas av det internationella samhället. Vi driver
vår verksamhet uteslutande i enlighet med internationella bestämmelser och exporterar
inte varor eller teknik som berörs av handelsrestriktioner.
Alla produkter som tillverkas av Georg Fischer är avsedda för fredlig användning.
I exceptionella fall kan enskilda produkter användas för produktion av material för militär
användning (så kallade produkter med dubbla användningsområden). För sådana produkter
måste relevanta bestämmelser som gäller exportkontroll följas. Om du är osäker
på vad som gäller kan du kontakta de enskilda ländernas övervakningsmyndigheter eller
företagets juridiska avdelning.
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f) Rättvis konkurrens
I enlighet med våra etiska principer driver vi vår verksamhet rättvist och enligt nationella
och internationella konkurrensregler.
Alla anställda måste följa internationella och nationella lagar som garanterar rättvis
konkurrens. Det här inkluderar i synnerhet bestämmelser som gäller orättvis konkurrens
och kartellagstiftning.
Avtal med konkurrenter om priser, försäljningsvillkor, kvantitetsrestriktioner, uppdelning
av områden och anbud i offentliga anbudsförfaranden etc. är strikt förbjudna.
Eventuellt annat utbyte av information som skulle kunna begränsa rättvis konkurrens
måste också undvikas. Kontakt med våra konkurrenter bör begränsas till ett minimum.
Dessutom diskuterar vi inte strategier med våra konkurrenter eller utbyter känslig
affärsinformation eller teknisk information med dem. Det här är speciellt relevant vid
affärsevenemang och branschevenemang.
Vi utbyter bara information med samarbetspartner i den mån detta är nödvändigt för att
man ska kunna uppnå affärssyftet med samarbetsprojektet.
Vi kräver också att våra leverantörer följer konkurrensreglerna. Om en leverantör inte har
sin egen policy bör den antingen erkänna den här uppförandekoden eller Georg Fischers
specifika uppförandekod för leverantörer som bindande.
Företagets direktiv om uppföranderegler som har med konkurrenslagar att göra innehåller
ytterligare information. Om du är osäker om vad som gäller bör du kontakta företagets
juridiska avdelning.
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g) Insiderhandel
Insiderinformation inkluderar alla konfidentiella fakta som, om de avslöjas, skulle kunna
påverka priset på Georg Fischer Ltds värdepapper betydligt på ett förutsägbart sätt.
Konfidentiell information kan exempelvis uppkomma i följande omständigheter:
• Viktig ekonomisk information, i synnerhet opublicerade halvårs- och årsresultat.
• Större förvärv eller avvecklingsprojekt, inklusive bildande och upplösande av
		samarbetsbolag
• Ingående eller avslutande av viktiga kontrakt.
• Rättstvister där det tvistas om stora summor.
• Viktiga ändringar i kapital- eller ledningsstruktur.
Anställda som sitter inne med insiderinformation får inte handla med Georg Fischer Ltds
värdepapper. Dessutom får insiderinformation inte avslöjas till tredje parter, inklusive
familjemedlemmar. Insiderhandel är en straffbar handling i de flesta länder.
h) Intressekonflikter
Vi måste se till att vår egen verksamhet inte strider mot Georg Fischers intressen.
Till och med skenet av en potentiell intressekonflikt bör undvikas.
En intressekonflikt uppstår när vi fattar ett affärsbeslut och samtidigt har ett personligt
intresse. Det personliga intresset kan också vara till fördel för en vän eller någon
annan närstående person. Om en intressekonflikt misstänks i något fall bör relevant chef
informeras.
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5. Skydda Georg Fischers egendom
a) Egendom som används i verksamheten
De resurser som finns på Georg Fischers kontor och fabriker har tillhandahållits för att
dagligt arbete ska kunna utföras där och dessa måste hanteras varsamt av de anställda.
De anställda får inte använda Georg Fischers egendom för personligt bruk eller medvetet
skada eller förstöra egendomen.
Vissa tillgångar som används i verksamheten, som bärbara datorer och mobiltelefoner,
kan användas av de anställda för privat bruk i enlighet med bestämmelser för relevant
Georg Fischer-företag. Privat användning av mobiltelefoner under arbetstid bör begränsas
till oumbärliga samtal. Speciella regler gäller för privat användning av företagsbilar.
b) Immateriell egendom
Vi skyddar Georg Fischers immateriella egendom som patent, varumärken, upphovsrätter,
designer, affärshemligheter, varuprover, modeller och expertis, och vi respekterar andras
immateriella egendom.
Eftersom Georg Fischers immateriella egendom är extremt värdefull måste alla
anställda värna om den. Innan immateriell egendom lämnas över till tredje parter eller
görs tillgänglig på annat sätt, måste lämpliga avtal undertecknas för att skydda
Georg Fischers rättigheter. Georg Fischers varumärken kan endast licensieras för
användning av tredje parter med VD:ns godkännande.
Alla anställda måste rapportera eventuella misstänkta kränkningar från leverantörer,
kunder eller andra tredje parter till patentavdelningen.
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6. Hantering av information, data och dokument
a) Konfidentiell information
Alla anställda måste bevara konfidentiell information om Georg Fischer på säker plats
och se till att den här informationen bara kan kommas åt av arbetskollegor i den mån
det är nödvändigt för att man ska kunna uppnå affärssyftet ifråga. Detta gäller i lika stor
utsträckning den konfidentiella information som tredje parter anförtror oss.
Konfidentiell information inkluderar tekniska data om produkter och processer,
marknadsförings- och försäljningsstrategier, prislistor för internt bruk,
kunduppgifter, ej offentlig ekonomisk information, information om transaktioner,
civilmål och brottmål samt alla personuppgifter.

På kontor med flera arbetsplatser måste de anställda låsa in alla konfidentiella dokument
när de lämnar arbetsplatsen.
b) Dataskydd
Georg Fischer tar det på största allvar att skydda de anställdas personuppgifter.
I enlighet med lokala lagar för dataskydd behandlas Georg Fischers anställdas
personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för relationen med den
anställda.
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c) Document management
Dokumenthantering avser skapande, bevarande och förstörande av dokument.
Vi dokumenterar affärstransaktioner korrekt och fullständigt. Alla affärsrelaterade dokument
(inklusive elektroniska filer och mikrofilm) bevaras under den period som krävs enligt lag.
Efter den lagstiftade perioden förstörs dokument i enlighet med bestämmelserna i företagets
direktiv. Eventuella historiskt intressanta dokument bör skickas till företagets arkivarie i förväg.

De anställda bör inte under några omständigheter förstöra dokument som hänvisar till
nära förestående eller pågående rättstvister eller undersökningsförfaranden. Om du är
osäker om vad som gäller bör du kontakta företagets juridiska avdelning.

18
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7. Kommunikation och kontakt med media
Vi kommunicerar med media på ett enhetligt, öppet och respektfullt sätt.
Vi tillhandahåller inte någon information om pågående juridiska förhandlingar och gör inga
kommentarer om rykten.
I den mån det är möjligt informerar vi våra anställda samtidigt som vi informerar media och
andra intressenter.
Kommunikation med media, analytiker och investerare sköts vanligtvis av avdelningarna för
affärskommunikation och investerarrelationer. Förfrågningar måste alltid vidarebefordras
till någon av dessa två avdelningar.

8. Kränkningar
Disciplinära åtgärder kan vidtas inom ramen för gällande lagar, Georg Fischer-företagens
interna bestämmelser eller anställningsavtal etc. De anställda måste uppmärksamma de
etiska och moraliska principer som anges i den här uppförandekoden.
Kränkningar enligt punkt 8, paragraf 1 ovan kan rapporteras till respektive linjechefer
eller till personalavdelningen. De anställda kan också kontakta företagets juridiska avdelning
i Schaffhausen per telefon (tyska, engelska, franska eller italienska) eller skriftligen till
e-postadressen compliance@georgfischer.com. Rapporten kan också skickas in anonymt.
Företagets juridiska avdelning kommer att sträva efter att skydda identiteten av den
anställda som rapporterar kränkningarna i den mån det är möjligt. Avsiktligen inkorrekta
rapporter och falska anklagelser kommer att bestraffas med disciplinära åtgärder.
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9. Frågor om uppförandekoden
Linjecheferna är den första kontaktpersonen för frågor som gäller uppförandekoden.
Företagets juridiska avdelning, som kan kontaktas på code@georgfischer.com,
tillhandahåller också gärna ytterligare information.

10. Giltighet
Georg Fischers uppförandekod godkändes av exekutivkommittén den 12 juli 2013 och
träder i kraft den 1 augusti 2013. Denna ersätter den tidigare versionen av Georg Fischers
uppförandekod, daterad den 1 januari 2008.
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