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Några ord från Koncernchefen
Bombardier har positionerat sig som ett renodlat bolag inom
affärsflyget med tydliga mål: att leverera exceptionellt värde
till våra kunder och ett förutsägbart finansiellt resultat till
våra aktieägare med hjälp av engagerade och inkluderande
medarbetare. Vi inriktar oss på att uppnå samma
exceptionella resultat som har varit utmärkande för företaget
i alla delar och i varje kundmöte.
Vi strävar därför efter att vara en människo- och
kundfokuserad organisation, samtidigt som vi värdesätter
resultat, operativ excellens och team-spirit. En koncern som
är transparent och autentisk vid alla tillfällen och på alla
nivåer.
Dessa etikregler är vår karta som syftar till att förverkliga våra
värderingar. Vår gemensamma framgång är beroende av att
var och en av oss gör rätt individuella val varje dag. Ett enda
felbeslut från en enda person kan skada hela bolagets rykte.
Därför är det viktigt att vi alla följer denna policy och håller
engagemanget för de högsta etiska principerna i allt vi gör.

Vi förtjänar kundernas affärer genom att leverera
exceptionella upplevelser. Men vi förtjänar deras respekt
genom att göra affärer med personlig och professionell
integritet. Genom att agera som levande exempel för de
principer som beskrivs i policyn kommer vi bidra till en
vinnande kultur där talangfulla människor vill arbeta, där
underleverantörer är stolta över att arbeta för oss och där
kunderna litar på att vi levererar det vi har utlovat.
Jag räknar med att du delar de värderingar som uttrycks
i etikreglerna och att du är med och bidrar till en hållbar
framgång för bolaget.

Éric Martel
VD & Koncernchef

BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Vem
måste följa
etikreglerna?
VÅRA ETISKA REGLER, som sätter
en global standard för vår verksamhet
och våra aktiviteter, gäller för alla
medlemmar i Bombardier-familjen
inklusive bolagsstyrelsen, ledningen
och anställda på alla nivåer, i alla länder
och från varje juridisk Bombardier-enhet
(inklusive samriskprojekt där Bombardier
har en majoritet/styrande intresse).
Ledningen och de anställda förväntas
även efterleva alla Bombardiers
policys, direktiv och förfaranden
vid alla tillfällen. Bombardiers
leverantörer, tjänsteleverantörer och
konsulter förväntas följa Bombardiers
uppförandekod för leverantörer
när de gör affärer med eller agerar
å Bombardiers vägnar.
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Vem har
hand om
etikreglerna?
BOMBARDIERS AVDELNING FÖR
ETIK OCH EFTERLEVNAD (Ethics and
Compliance Office) har implementerat
en styrningsstruktur för att säkerställa
att principerna för dessa etikregler
observeras, främjas och hanteras på
ett effektivt sätt genom organisationen.
Avdelningen för etik och efterlevnad
(Ethics and Compliance Office) övervakar
Bombardiers insatser för att främja
en etisk arbetsmiljö och affärsförfaranden
med de högsta etiska standarderna.

Alla Bombardiers anställda i
chefspositioner har ett ansvar
att säkerställa att etikreglerna
aktivt distribueras, tas in och
följs i deras team.
BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Förbindelse till
etikreglerna
Som anställd på Bombardier
har du en skyldighet att följa
etikreglerna, oavsett vilken
position du har eller var du
befinner dig.
Om du är en nyanställd
medarbetare måste du läsa
igenom etikreglerna och
underteckna en bekräftelse på att
du har förstått dem och förbinder
dig att följa dem. Varje år måste
utsedda medlemmar i ledningen
skriva under en bekräftelse
på att de har läst och förstått
etikreglerna och indikera om
de känner till några brott mot
villkoren i etikreglerna.

Etikreglernas
grundpelare

Vår kultur

Följa lagen

Som anställda på Bombardier vägleds vi
av fem principer, vilka utgör basen för vår
gemensamma kultur.

Bombardier är ett internationellt företag som bedriver verksamhet
i många länder runt om i världen. Detta innebär att vi måste följa lagar
och bestämmelser från flera jurisdiktioner, inklusive nationer, provinser,
stater, kommuner och internationella organ, som är tillämpliga på vår
verksamhet och våra aktiviteter. När lokala lagar tillåter något som
är förbjudet enligt våra etikregler har våra etikregler alltid företräde.

Grunden för dessa principer är integritet.
Det är den röda tråden i allt vi jobbar för,
som säkerställer att vi följer de högsta
etiska principerna. Detta leder till företagets
långsiktiga och hållbara framgång:
 år organisation är människoV
och kundfokuserad

Om du stöter på en konflikt mellan lagarna i ett land där Bombardier
bedriver verksamhet och dessa etikregler, eller om du behöver
klargöranden gällande tillämpliga lagar, ska du kontakta en representant
från Legal Services eller avdelningen för etik och efterlevnad (Ethics
and Compliance Office).

 i värdesätter resultat och är lojala mot
V
våra aktieägare
 perativ excellens är centralt i företagets
O
DNA och en integrerad del i allt vi gör
Vi arbetar tillsammans med team-spirit
 i är ett företag som är transparent och
V
autentiskt vid alla tillfällen, och på alla nivåer.

Upprätthållande av världens
största hållbarhetsinitiativ
Bombardier har undertecknat FN:s Global Compact och vi är engagerade
i att aktivt främja dess 10 grundläggande principer som tar upp mänskliga
rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption genom våra företagsstrategier
och över våra operationer. Våra etiska regler inbegriper detta engagemang
och vägleder alla anställda att upprätthålla dessa kärnprinciper.

BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Våra ansvarsområden

Vad de anställda måste göra
Som anställd på Bombardier förväntas du:
A
 gera etiskt;
Göra din del för att uppnå Bombardiers
mål, medan du fatta beslut i enlighet
med etikreglerna, utan att kompromissa;
B
 ekanta dig med etikreglerna;
B
 e om råd: konsultera din
överordnade eller någon av
Bombardiers kontakter
på sidan 14 om du har några frågor
om etikreglerna eller Bombardiers
etik- och efterlevnadsprogram;

Delta i alla obligatoriska online- eller
klassrumsutbildningar gällande etik
och efterlevnad;
Säga ifrån: du ska veta hur man
rapporterar ett potentiellt brott
mot etikreglerna, rapportera alla
potentiella brott och hjälpa till med
eventuella interna granskningar och
Låta bli att agera på ett sätt som
strider mot etikreglernas essens och
som kan skada Bombardiers rykte.

BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Vad ledningen
måste göra
Vi anser att ledningen ska föregå
med gott exempel. Förutom de
ansvarsområden som listades för
anställda ska Bombardiers chefer även
vara förebilder och exemplifiera höga
etiska standarder som sammanfaller
med etikreglernas andemening. Varje
chef har ansvar för att säkerställa att
inga överträdelser av lagar, interna
riktlinjer eller dessa etikregler sker
inom dennes ansvarsområden.

Som chef på Bombardier förväntas du:
 VISA INITIATIV: kunna etikreglerna
i detalj och aktivt främja dem på
arbetsplatsen och i ditt team;
F
 ÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL:
agera som förebild när det gäller
etiskt uppförande;
S
 KAPA en arbetsmiljö som reflekterar
innehållet i och andemeningen
med etikreglerna;
S
 AMARBETA MED Bombardiers
avdelning för etik och efterlevnad
(Ethics and Compliance Office) för
att distribuera etikreglerna till dina
anställda och se till att de läser
dem, förstår och undertecknar sin
bekräftelse efter behov;
A
 KTIVT STÖDJA Bombardiers
avdelning för etik och efterlevnad
(Ethics and Compliance Office)
vid implementeringsåtgärder och
aktiviteter som hör samman med
etikreglerna och Bombardiers etik- och
efterlevnadsprogram;

SE TILL ATT dina anställda deltar
i alla obligatoriska online- eller
klassrumsutbildningar gällande etik
och efterlevnad;
VARA VAKSAM när det gäller
att förebygga, upptäcka och
bemöta eventuella överträdelser
av etikreglerna;
SKYDDA dem som rapporterar
överträdelser mot repressalier;
BESLUTA, tillsammans med de rätta
resurserna, om lämpliga disciplinära
åtgärder vid fall med vanskötsel och
se till att de tillämpas för att lösa
ärendet och
SÖKA STÖD FRÅN avdelningen för
etik och efterlevnad (Ethics and
Compliance Office) eller från någon
annan relevant resurs när du får
kännedom om en överträdelse av
etikreglerna eller tillämplig lag.

BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Andra
Bombardier-policys
och -förfaranden
Policys som utfärdas av företagets
huvudkontor, verksamhetssegment eller
avdelningar omfattas av dessa etikregler.
Du har en skyldighet att följa alla policys
som gäller för dig, som tillägg till innehållet
i dessa etikregler. Om det finns någon
diskrepans mellan etikreglerna och en
policy så har etikreglerna alltid företräde.

Alla verksamhetssegment
eller avdelningar som vill utfärda
en ny policy eller ett nytt
direktiv måste först kontakta
Bombardiers Policy Office
(policy_office@bombardier.com)
för att få skriftligt godkännande
och säkerställa koordination
på global nivå.

12

BOMBARDIERS ETISKA REGLER

Rapportering
av potentiella
överträdelser av
etikreglerna
Som anställd på Bombardier har du en
skyldighet att rapportera potentiella
överträdelser av lagen, dessa etikregler
eller några andra Bombardier-policys
till någon av följande resurser: din
överordnade, en HR-representant,
en representant från Legal Services,
din lokala etikambassadör eller
avdelningen för etik och efterlevnad
(Ethics and Compliance Office). Om
du föredrar att förbli anonym ska du
använda Bombardiers konfidentiella
rapporteringssystem.
Oavsett vilken metod du väljer
hanteras alla rapporter med största
konfidentialitet. När du lämnat in en
rapport eller förfrågan i god tro gällande
potentiella överträdelser av etikreglerna,
eller om du söker vägledning om hur
du ska hantera påstådda överträdelser,
kan du göra detta utan att vara rädd
för hämndaktioner.

Samarbete med
interna granskningar
och undersökningar
Bombardiers anställda såväl som alla
representanter som agerar å Bombardiers
vägnar måste till fullo samarbeta med
alla interna granskningar och utredningar,
när så krävs.

Straff för
överträdelser
Du måste följa lagar och bestämmelser
för alla juridiska system som gäller för dig
och ditt arbete; om du inte gör det kan du
hållas personligt ansvarig.
Anställda som inte följer lagen exponerar
både sig själva och Bombardier för
brottmåls- och civilrättsliga åtal. Om du
inte följer etikreglerna eller relevanta lagar
kan det leda till disciplinära åtgärder som
står i proportion till överträdelsen, upp till
och inklusive avsked från anställningen
förutom de straff som domstolen utdömer.
BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Who to contact
Avdelningen för Etik
och Efterlevnad

Bombardiers
rapporteringssystem

Du kan kontakta avdelningen för etik
och efterlevnad (Ethics and Compliance
Office) på ett av de följande sätten:

Du kan skriva en konfidentiell och
anonym rapport via Bombardiers
online-rapporteringssystem.
Systemet är tillgängligt dygnet runt,
7 dagar i veckan, 365 dagar om året!

Via fysisk post
Bombardier Ethics
and Compliance Office
400, Côte-Vertu Road West,
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9

O
 nline genom den säkra webbplatsen

Ambassadörer
Ambassadörer agerar som lokala etikoch efterlevnadsrepresentanter. De
står till förfogande för rådgivning och
vägledning eller hjälper dig vid frågor
beträffande etik och efterlevnad. De har
valts ut för sin motivation, trovärdighet
och engagemang för att främja en etisk
arbetsmiljö.

V
 ia telefon: avgiftsfria nummer
finns på webbsidan

Via telefon
+1 (514) 861-9481
Via e-post
compliance.office@bombardier.com
DU KAN HITTA DIN LOKALA
AMBASSADÖR VIA INTRANÄTET
ELLER GENOM ATT TITTA
EFTER MOTSVARANDE
INFORMATION PÅ AFFISCHER
PÅ DIN ARBETSPLATS.
14
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Lika
anställningsmöjligheter

Att främja
en Att främja en
hälsosam och
hållbar arbetsplats

Bombardiers mål är att främja en arbetsmiljö
som värdesätter en mångskiftande och
inkluderande arbetsstyrka. Bombardier
behandlar alla sina anställda rättvist, etiskt,
respektfullt och med värdighet. Bombardier
erbjuder lika anställningsmöjligheter utan
avseende på ålder, kön, sexuell läggning/
identitet, handikapp, ras, färg, religion, språk,
etnicitet, ursprungsland, familjesituation
eller civilstånd eller några andra grunder
som skyddas av lagen och följer lagar och
bestämmelser för varje land där vi bedriver
verksamhet i enlighet med detta.

Trakasserier
Bombardier är engagerat i att
tillhandahålla en hälsosam och hållbar
arbetsplats som är fri från trakasserier,
inklusive alla former av sexuella, fysiska
och psykologiska övergrepp. Som anställd
är du berättigad till, och förväntas
upprätthålla, en positiv, harmonisk och
professionell arbetsmiljö.
BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Vad ska jag göra?
F: M
 in kollega har talat nedlåtande mot mig
en hel del på sistone. Det är konstigt
för han är inte sådan mot någon
annan. Han ger sig på mig mer och
mer personligt och det börjar verkligen
påverka mig. Alla i mitt team gillar
honom och tycker att jag överreagerar.
Jag vet inte vad jag ska göra...
S: Om situationen börjar påverka din
arbetsmiljö och ditt välbefinnande
ska du definitivt säga ifrån. Prata
med din överordnade om vad som
pågår. Du kan även prata med din
HR-representant, kontakta avdelningen
för etik och efterlevnad (Ethics and
Compliance Office) eller använda
Bombardiers rapporteringssystem.
Alla fall hanteras med konfidentialitet
på högsta nivå. Du ska inte känna dig
bakbunden av rädsla för repressalier,
Bombardier har en nolltoleranspolicy
gällande hämndaktioner.
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TRAKASSERIER definieras som
allt uppförande och beteende,
oavsett om det uttrycks verbalt,
utan ord eller genom något
kommunikationsmedel som
baktalar eller visar fientlighet
mot en enskild person eller
persongrupper med syftet eller
effekten att:
Skapa en skrämmande, hotfull
eller fientlig arbetsmiljö eller

Hälsa och säkerhet
Bombardier anser att yrkesmässig
hälsa och säkerhet för sina anställda
tillsammans med miljöskydd (“HSE”) är ett
grundläggande socialt ansvar för företaget.
Vi kommer alltid att sträva mot att bli en
global ledare när det gäller att tillhandahålla
en HSE-preventiv kultur.
För att skydda din egen säkerhet såväl
som dina kollegors och allmänheten är du
skyldig att agera med avseende på att:

P
 å allvar och omotiverat
påverkar en individs
arbetsförmåga.

Förhindra yrkesrelaterade sjukdomar
och arbetsplatsolyckor och

Trakasserier inkluderar inte det
motiverade utövandet av en
chefs auktoritet.

Rapportera alla situationer som kan
vara fysiskt farliga eller skadliga.
Du måste också förbinda dig till att inte
arbeta när du är påverkad av någon
substans som kan försämra sitt omdöme
eller störa dig när du ska utföra dina plikter
på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Alla
måste uppföra sig på ett ansvarstagande
sätt när det gäller deras hälsa och
säkerhet, såväl som för deras kollegors och
allmänhetens hälsa och säkerhet.

Vad ska jag göra?

Miljö

Vad ska jag göra?

F: J ag är ny på Bombardier och kollegan
som visar runt mig berättade idag att jag
skulle kasta mycket giftiga substanser
i de vanliga soporna vid vår arbetsstation.
När jag frågade varför berättade han att
det är smidigare på det här sättet och att
det egentligen inte spelar någon roll. Jag
är rädd att detta kan vara farligt, inte bara
för mina kollegor utan även för miljön.

Vi strävar kontinuerligt mot att förbättra
miljöprestandan för våra aktiviteter,
produkter och tjänster genom att
applicera ett angreppssätt med “total
livscykel” som börjar med initial tanke
och designstegen för våra projekt.

F: Vi är under hårt tryck att leverera
produkten vi arbetar med enligt
tidsplanen. Mitt team och jag har
hittat ett sätt att klara deadline, men
det kräver att vi hoppar över några
säkerhetsförfaranden. Mitt team har stor
erfarenhet, så vi anser inte att det ska bli
några problem. Är det OK att snabba på
processen för Bombardiers skull?

S: Denna typ av beteende går definitivt
stick i stäv mot våra etiska regler och
kan även vara brott mot miljölagar
och bestämmelser. Du bör tala om för
din kollega att du inte är bekväm med
att göra som han sa och omedelbart
informera din förman och ditt lokala
HSE-team. Du kan även kontakta
avdelningen för etik och efterlevnad
(Ethics and Compliance Office)
eller använda Bombardiers
rapporteringssystem.

Bombardier har antagit standarder,
förfaranden, eventualitetsåtgärder
och hanteringssystem för att säkerställa
att våra operationer hanteras säkert,
ekologiskt och på ett hållbart sätt.
Vi följer alla relevanta miljölagar
i de länder där vi har lokal representation.

S: Nej, ni ska aldrig äventyra er eller andras
säkerhet för att klara en deadline, även
om uppgifterna det gäller är rutinmässiga.
Säkerhetsförfaranden finns på plats för
att skydda er, såväl som företaget och
våra kunder. Tveka inte att höra av dig till
ditt lokala HSE-team för att få stöd när ni
skapar en lösning som är både säker och
effektiv. Säkerheten kommer alltid
i första hand!

BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Skydda vår
egendom

18

Företagets egendom

Immaterialrätt

Du ska bara använda Bombardiers
egendom till legitima verksamhetssyften.
Bombardier förväntar sig att alla anställda
tar god hand om företagets egendom
och inte exponerar den för förlust,
skador, missbruk eller stöld.

Immateriell egendom består av
varumärken, domännamn, patent,
industridesign och branschhemligheter.
Du har en skyldighet att skydda
Bombardiers immateriella egendom,
precis som du är skyldig att respektera
andras. Enligt tillämpliga lagar så är alla
uppfinningar eller upptäckter som görs
av anställda under sitt arbete är
Bombardiers egendom. Immateriell
egendom anses vara konfidentiell
information; därmed ska den täckas
av de riktlinjer för sekretess som finns
i avsnittet “Skyddande av konfidentiella
data och information” i dessa etikregler.

BOMBARDIERS ETISKA REGLER

Skyddande av
konfidentiella data
och information
Konfidentiella data och information
är information som ägs av Bombardier
och som inte är allmänt känd. Konfidentiell
information inkluderar information som
produceras av Bombardier eller som
erhålls från en tredje part och täcks
av ett sekretessavtal.
Exempel på konfidentiell information
är finansiell data, strategiska planer,
immateriell egendom, information om
budgivning, anställdas personuppgifter,
juridiska dokument och information om

kunder och leverantörer. Avslöja inte konfidentiell information till någon annan
än den som den är avsedd för, om du inte är auktoriserad eller juridiskt bunden
att göra så. Detta inkluderar konfidentiell information som tillhandahålls av
leverantörer och kunder. Du måste alltid upprätthålla sådan sekretess, även efter
att du har avslutat din anställning på Bombardier. Du ska vidta försiktighet för att
undvika att missbruka eller oavsiktligen avslöja konfidentiell information.
Detta inkluderar:
Förvara elektroniska och

V
 ar försiktig när du diskuterar

pappersdokument och mappar som

konfidentiella ärenden på

innehåller konfidentiell information

mobiltelefoner eller andra

på ett säkert ställe och använda

mobila enheter;

lösenord och andra åtgärder för att

Skicka konfidentiella dokument

skydda denna information;

på elektroniskt vis, såsom med

Du ska inte diskutera ärenden där

e-post, endast när det är rimligt

någon kan råka höra er, till exempel
på allmänna platser såsom hissar,

att anta att detta kan göras under
säkra förhållanden och

korridorer, restauranger, flygplan

U
 ndvik onödig kopiering

och taxibilar;

av konfidentiella dokument.

Datasekretess
Datasekretessen skyddar personlig
information, detta är alla typer av
information som kan identifiera en individ
eller peka ut någon som en individ.
Du ska bara behandla denna typ av
data när det är nödvändigt för legitima
verksamhetssyften. Vi vill även att du ska
läsa Bombardiers Sekretesspolicy.
Som globalt företag har vi förbundit oss
att genomföra affärer på ett sätt som
följer alla tillämpliga dataskyddslagar och
bestämmelser i alla länder som vi bedriver
verksamhet i och att säkerställa att du är
skyddad när din personliga information
samlas in, bearbetas och lagras.
Om du har några frågor gällande
datasekretess, skicka ett
e-postmeddelande till:
dataprivacy@aero.bombardier.com

Då Bombardier alltid kommer att sträva mot att skydda sekretessen för all
affärskommunikation, oavsett om den är intern eller extern med tredje parter,
bör du alltid vara medveten om, särskilt när du kommunicerar skriftligen,
att det kan finnas tillfällen då din kommunikation kan behöva lämnas till tredje
parter såsom myndigheter eller polisen under utredningar och/eller rättstvister.
BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Professionellt
agerande i våra
kommunikationer

Sociala medier

Vad ska jag göra?

Du får aldrig öppet uttrycka en
personlig åsikt (oavsett om den är
positiv eller negativ) i Bombardiers
namn på någon social mediaplattform.
Endast auktoriserade talespersoner
från Bombardier har tillstånd att
officiellt representera företaget.
Dessutom ska du inte skapa någon
typ av blogg i Bombardiers namn om
du inte auktoriserats att göra detta av
Bombardiers kommunikationsavdelning.

F: M
 itt team och jag ska börja arbeta med en
ny produkt. Jag skulle vilja dokumentera
produktionen från start till mål och skapa
en mycket professionell “så här gör man”video som jag skulle vilja publicera på
min blogg. Jag gillar det vi gör, så videon
skulle bara innehålla positiva saker. Är
detta OK?

Eftersom Bombardier är officiellt
listade på aktiebörser styrs vi av strikta
sekretessregler. Sociala medier är inte bra
ställen att diskutera proprietär, icke-officiell
och konfidentiell företagsinformation.
Ha alltid sekretess i åtanke när du delar
något online.

Lägg aldrig upp eller dela innehåll som är
diskriminerande, stötande eller olämpligt
på sociala medier. Du ska alltid tänka på
verkligheten med att använda sociala
medier: allt som delas är permanent och
globalt i sin räckvidd.
För mer information, se Bombardiers
sociala mediaprinciper. Om du har några
frågor gällande sociala medier kan du
skicka e-post till:
social.media@bombardier.com

S: Du bör först kontrollera med ditt lokala
kommunikationsteam för innan du
går vidare med den här idén. Du kan
oavsiktligen dela konfidentiell eller
känslig information genom din video,
vilket är ett brott mot våra etiska regler.
Endast auktoriserade talespersoner
för Bombardier får dela information
och bilder på våra produkter i våra
anläggningar med allmänheten.

BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Vad ska jag göra?
F: J ag har nyligen upptäckt att folk på sociala
medier skriver om Bombardier. De skriver
stötande saker som jag vet inte är sanna.
Kan jag skriva att de har fel? Ska jag
identifiera mig som en anställd på
Bombardier för att bli mer trovärdig?
S: Om en sådan här situation uppstår kan
du på ett respektfullt sätt visa att du inte
håller med den här personen. En bra regel
är att bara svara en gång. Kom ihåg att vara
genomtänkt, artig och respektera andras

Kommunikationer
med andra
Du ska vara sanningsenlig, rak och etisk
i dina förbindelser med andra och aldrig
avsiktligen vilseleda kollegor eller tredje
parter som interagerar med Bombardier.
Alla anställda förväntas uppföra sig
på ett respektfullt och professionellt
sätt genom att använda lämpligt,
professionellt språk, både i skriftliga
och muntliga kommunikationer.
22
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Kommunikation
med allmänheten
Kommunikation med media, investerare
och beslutsfattare ska skötas av utsedda
talespersoner inom Bombardier.
Om du får en fråga från någon av dessa
grupper måste du hänvisa dem till en
auktoriserad talesperson.

åsikter, även om du inte håller med dem.
Du kan avslöja att du arbetar på Bombardier
men du måste vara tydlig med att dina
åsikter inte representerar företagets officiella
hållning. Och glöm inte att många av våra
projekt, kontrakt och metoder inte är allmän
information och inte ska delas online.
Det är allas ansvar att skydda konfidentiell
och proprietär information. Om du stöter
på en negativ kommentar om Bombardier
kan du alltid rapportera den till vårt
sociala mediateam.

Media
bombardier.com/en/media
Investerare
investors@bombardier.com

Om du har några frågor gällande cybersäkerhet kan du skicka e-post till: cybersecurity@bombardier.com

Cybersäkerhet
Du måste aktivt skydda Bombardiers

Vad ska jag göra?

information genom att säkerställa
cybersäkerhet över alla dina aktiviteter.
Du måste även förstå och följa alla
Bombardiers Information Services (IS)/
Information Technologies (IT)-standarder
och följa cybersäkerhetsprinciperna

F: J ag fick ett e-postmeddelande tidigare idag
som verkade lite konstigt. Jag vet att jag inte
borde ha gjort det, men jag klickade på länken
som fanns i brödtexten och nu är jag orolig för
att ha äventyrat säkerheten för vårt nätverk.
Vad ska jag göra?

S: Om du inte rapporterar problemet snabbt
kan du utsätta Bombardier för risk.
Du ska kontakta cybersäkerhetsteamet
omedelbart. Ju snabbare vi kan reagera
på dessa hot, desto större chans har vi att
förhindra allvarliga skador.

som läggs fram i vårt kännedoms- och
utbildningsprogram. Om du bevittnar en
cybersäkerhetsincident är du skyldig att
omedelbart rapportera den.
BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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Vad ska jag göra?
F: M
 in bror och jag ska starta ett litet
trädgårdsföretag. Jag ska ha hand om
bokföringen och publiciteten på min
fritid. Vi håller på att starta upp så vi
har inga datorer eller programvara
ännu. Är det OK för mig att använda min
Bombardier-dator utanför kontorstid för
att arbeta med mitt nya företag?
S: Även om du använder den utanför
kontorstid får inte Bombardiers
IT-resurser användas för personligt
bruk, särskilt inte för att arbeta med ett
personligt sidoföretag. När du är osäker
kan du alltid fråga din förman. IT
eller avdelningen för etik och
efterlevnad för vägledning.

Gör
Använd starka lösenord
(8–12 tecken) som inte
är lätta att gissa sig till.

Glöm inte att lösenord är
personliga och konfidentiella
och de ska inte delas.

Lås alltid din arbetsstation
(
+ L), när du lämnar
ditt skrivbord.

Lämna inte enheter utan uppsikt
så att de riskerar att förloras
eller bli stulna.

Var alltid medveten om din
omgivning och var försiktig
så att du inte oavsiktligt delar
konfidentiell information.

Installera inte ej auktoriserad
programvara eller modifiera
konfigurationen av Bombardiers
utrustning då detta kan
äventyra säkerheten.

RRapportera omedelbart
misstänkta meddelanden
eller aktiviteter till
cybersäkerhetsteamet.
 täll frågor. När du är
S
osäker ska du kontakta ditt
cybersäkerhetsteam.

24
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Gör inte

Avslöja inte personlig eller
Bombardier-information till
ej auktoriserade individer
eller parter.
 ppna inte e-post eller klicka
Ö
på länkar och starta bilagor
om du har minsta tvivel på
deras trovärdighet.

Användning av
Bombardiers ITresurser
Du får bara använda Bombardiers
IT-resurser, inklusive e-post
och internetsystem, i
verksamhetssyften som stöder
Bombardiers aktiviteter. All annan
användning av våra IT-resurser är
inte auktoriserad. Kom ihåg att
e-post är möjlig att snappa upp
och skapa ett permanent register.
Alla IT-resurser som används
i verksamhetssyften måste
ägas, leasas eller licensieras av
Bombardier om de inte på annat
sätt godkänts av Bombardier.
Endast godkända tredje
partsenheter får anslutas, direkt
eller indirekt, till Bombardiers
IT-resurser (såsom datorer
eller nätverkssegment).

Vad ska jag göra?
Q: I just bought a great software
program for my computer at home.
I love it and it would help me do my
job faster. Since I already purchased
the license, is it OK for me to install
it on my Bombardier computer?
A: Installing your personal software
would be against Bombardier
policy. In fact, you shouldn’t
install software from home
or from any other source on
your business computer without
getting Bombardier’s approval
first. We don’t allow it to prevent
the installation of viruses, but
also because software has strict
copyright rules that are different
for individual and corporate use.
Installing personal software on
your business computer could be
considered pirating, and pirating
software is equivalent to stealing,
which Bombardier is liable for.

Upprätthållande
av sunda
affärsför-faranden

Lagar för handel
med värdepapper
och insiderhandel
Det är, med några undantag, olagligt för någon
som har viktig, ej officiell information om ett
aktiemarknadsföretag, att köpa, sälja eller
handla med värdepapper från det företaget eller
att vidarebefordra ej officiell viktig information
till någon annan.
Viktig, ej officiell information definieras som
någon information, generellt sett okänd
för allmänheten, gällande ett företag som
om den avslöjades rimligen skulle kunna
förväntas påverka investerare eller påverka
marknadspriset på företagets aktier. Exempel på
denna typ av information inkluderar:
Ej publicerad finansiell information,
inklusive kvartalsvisa eller årliga
ekonomiska resultat som ännu inte
avslöjats för allmänheten;
Viktiga nya kontrakt, produkter, patent eller
tjänster, eller kännbara förluster av kontrakt
eller affärer;

Ändringar i bolagsstyrelsen eller
den verkställande ledningen,
inklusive avgång för företagets
VD, ekonomichef, operativa chef
eller ordförande (eller personer i
motsvarande roller) och

passerat. I enlighet med Bombardiers
avslöjandepolicy anses inte
informationen som “officiell” förrän två
hela handelsdagar har gått efter
att informationen har släppts
till allmänheten.

på Bombardier-värdepapper eller någon
annan form av derivat relaterade till
Bombardier-värdepapper, inklusive
“säljoptioner” och “köpoptioner”. Du får
aldrig sälja Bombardier-värdepapper som
du inte äger (en “blankningsaffär”).

Viktiga förvärv eller
disponeringar av tillgångar,
egendom eller samriskprojekt.

Under inga omständigheter ska du ägna
dig åt hedging eller i någon form av
transaktioner med allmänt köpta optioner

Eftersom det kan vara extremt svårt
att skilja mellan information som är
“viktig”, som definierades tidigare, och
information som inte är det och för att
undvika skenbara olämpligheter, som
anställd, måste du följa följande regler:

Därmed, om du har kunskap om viktig,
ej officiell information om företaget, är
det förbjudet för dig att handla med
Bombardiers värdepapper tills den
informationen har till fullo avslöjats för
allmänheten och en rimlig tidsperiod
har gått så att informationen har
kunnat spridas med hjälp av ett
pressmeddelande. Värdepapper
inkluderar vanliga aktier (såsom
Bombardiers B-aktier), preferensaktier
eller obligationer. På liknande sätt, om
du har kunskap om viktig, ej officiell
information om tredje parter, såsom
kunder, leverantörer och säljare, är
det förbjudet för dig att handla med
värdepapper från denna tredje part
tills informationen har avslöjats till
fullo och en rimlig tidsperiod har

Det är TOTALFÖRBJUDET FÖR
DIG ATT AVSLÖJA EJ OFFICIELL
VIKTIG INFORMATION
(känt som “tipsande”) om
Bombardier till någon annan,
inklusive utomstående
professionella rådgivare, andra
anställda på Bombardier eller
medlemmar i deras familjer, om
detta inte är nödvändigt för
Bombardiers verksamhet.

Undvik alltid att rekommendera köp
eller försäljning av värdepapper i
Bombardier Inc. till tredje parter.
Om du, som anställd vill köpa, sälja
eller handla med värdepapper i
Bombardier Inc. för din egen skull
eller på annat sätt föreslår Bombardier
att du endast gör detta under ett
“handelsfönster” (även om du
inte personligen eller faktiskt har
kännedom om någon viktig ej officiell
information), förutom handel som sker
i enlighet med en automatisk
inköpsplan för värdepapper eller
en automatisk dispositionsplan för
BOMBARDIERS ETISKA REGLER
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värdepapper (automatisk plan) som
redan har trätt i kraft. Bombardiers
bolagsstyrelse har för närvarande
bestämt att “handelsfönster” ska vara
en period om 25 kalenderdagar som
startar på den femte arbetsdagen efter
offentliggörande av en kvartals- eller
årsrapport från Bombardier Inc.
Inte vid något tillfälle, ens under
denna 25-dagarsperiod, får du handla
med Bombardiers värdepapper om
du känner till, eller har tillgång till,
viktig, ej officiell information som
tidigare definierats (och, i sådana
fall, endast efter utgången av en
period på två hela handelsdagar
efter att informationen har släppts till
allmänheten), eller om Bombardier
Inc. har meddelat dess anställda under
företagets avslöjandepolicy eller på
annat sätt att handel med Bombardiervärdepapper är förbjudet.
För att undvika möjlig oavsiktlig
konflikt med denna avslöjandepolicy
rekommenderar vi att, utanför
eventuella anställdas aktieköpsplaner
eller automatiska planer, anställda eller
konsulter lämnar alla utestående säljeller köpordrar till en mäklare.
28
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Anti-korruption
I alla jurisdiktioner anses korruption
vara ett brott och är straffbart via
relevanta nationella och internationella
anti-korruptionslagar, detta
inkluderar fängelsestraff. Under inga
omständigheter ska du eller någon tredje
part som agerar å Bombardiers vägnar
delta i någon form av korruption som
inbegriper myndighetstjänstemän eller
privata parter. Bombardier följer alla
tillämpliga anti-korruptionslagar och
bestämmelser i de länder där vi bedriver
verksamhet, inklusive Corruption of
Foreign Public Officials Act (Kanada),
Bribery Act (Storbritannien) och Foreign
Corrupt Practices Act (USA).

KORRUPTION är missbruk
av anförtrodd makt för egen
vinning. Korruption kan:
 ara passiv (acceptera eller kräva)
V
eller aktiv (erbjuda eller bevilja);
 örekomma i många olika former
F
såsom mutor, pengar under
bordet, hemliga eller olagliga
provisioner eller andra illegala
eller olämpliga betalningar och
Inbegripa diverse aktörer,
såsom individer, företag,
myndighetstjänstemän
eller agenter.

Presenter och underhållning
Du ska undvika att ge eller ta emot
presenter eller underhållning om de avser
att olämpligen påverka mottagarens
omdöme eller handlingar eller kan uppfattas
att göra detta. Dessutom får presenter och
underhållning aldrig accepteras eller ges
när det är förbjudet enligt lokala lagar eller
bestämmelser eller av mottagarens eller
givarens företagspolicys.

Du ska aldrig acceptera eller erbjuda
presenter, underhållning eller andra
fördelar från/till myndighetstjänstemän
om det strider mot tillämpliga lagar och
bestämmelser eller andra Bombardierpolicys. Dessutom måste alla försök av
tredje parter att olämpligen påverka
Bombardiers anställda genom att ge
presenter och förmåner till dem, deras
familjemedlemmar eller närmaste krets
rapportera omedelbart via Bombardiers
rapporteringssystem eller till någon av
de resurser som nämndes på sidan 14.

Vad ska jag göra?
F: J ag har precis fått en present från en
leverantör som jag vet att jag inte kan
acceptera. Vad ska jag göra?
S: Be om råd från din överordnade och, om
det är möjligt, returnera presenten till
leverantören och förklara vår policy på ett
artigt sätt. Om presenten är något som
inte går att returnera ska du placera den i
ett allmänt utrymme så att alla kan ta del
av den. Du kan även kontakta avdelningen
för etik och efterlevnad (Ethics and
Compliance Office) för att får råd.

EN PRESENT kan vara en betalning, drickspengar, gratifikation, gåva, förmån eller fördel (monetär
eller något annat) som erbjuds eller tas emot, såsom varor, utrustning, personliga rabatter, kontanter,
drickspengar, aktier eller värdepapper. Underhållning anses vara någon form av social tillställning,
inklusive resa, boende eller inbjudan som erbjuds eller tas emot såsom måltider, hotellvistelser,
flygbiljetter eller biljetter till sport-, kultur- eller sociala evenemang.
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Vad ska jag göra?
F: V
 i organiserar ett företagsevenemang där
vi ska servera en fullständig måltid och
ha underhållning för våra gäster. Jag vet
att vi håller på att förbereda ett bud på
ett lokalt statligt företag och jag tänkte
att det skulle vara en bra idé att bjuda in
några av deras representanter till vårt
evenemang. Är detta tillåtet?
S: I den här kontexten är det inte acceptabelt
att erbjuda presenter, måltider eller
underhållning till myndighetstjänstemän.
De flesta länder har lagar som förbjuder
eller begränsar myndighetstjänstemäns
möjligheter att ta emot presenter eller
underhållning. Din inbjudan skulle kunna
uppfattas som en muta. Att erbjuda en
muta kan utgöra en kriminell handling.

Donationer, sponsring
och förfrågningar om insamlingar
Du ska aldrig utlova, erbjuda eller
ta emot donationer eller sponsring
om de avser att olämpligen påverka
mottagarens omdöme eller handlingar
eller kan uppfattas att göra detta.
Inga donationer eller sponsring ska
bjudas ut, erbjudas eller ges direkt till
myndighetstjänstemän, deras makar,
familjer eller närmsta krets.

Det är strikt förbjudet att kommunicera
direkt med leverantörer, kunder eller
partners för att be om donationer,
sponsring, presenter eller några
former av finansiellt stöd för ett
evenemang som organiseras för att
gynna Bombardier eller dess anställda
utan föregående godkännande från
Head of Procurement för respektive
affärssegment eller funktion.

Bedrägeri
Bedrägeri är felaktig eller kriminell användning av företagstillgångar eller
kommunikationsenheter för att avsiktligen lura, inklusive genom att utelämna
viktiga fakta, tredje parter eller företag för ekonomisk eller annan personlig vinning.
Anställda eller tredje parter som gör affärer med Bombardier som sysslar med
bedräglig verksamhet kommer bli av med sin anställning eller affärsrelation med
Bombardier och exponeras för brottmåls- eller civilrättsliga åtal.

Vad ska jag göra?
Intressekonflikter

Penningtvätt

En intressekonflikt är en situation
eller ett arrangemang där dina
personliga aktiviteter eller intressen
kommer i konflikt med ditt ansvar
gentemot Bombardier. Du måste
undvika intressekonflikter, oavsett
om de är verkliga eller skenbara, när
du utför dina plikter.

Bombardier upprätthåller relationer
med tredje parter endast om deras
affärsaktiviteter ligger i linje med det
som lagen säger och deras finansiella
tillgångar och pengar kommer från
legitima källor. Vi har alla en skyldighet
att följa lagen strikt när det gäller att
bekämpa penningtvätt, inklusive att
rapportera misstänkt beteende hos tredje
parter som vi gör affärer med.
Du måste följa alla tillämpliga regler
gällande registrering och bokföring
av pengar och andra transaktioner
och kontrakt.

Om du hamnar i eller bevittnar en
potentiell eller faktisk intressekonflikt
har du en skyldighet att snabbt
avslöja problemet för ledningen,
representant från Legal Services eller
avdelningen för etik och efterlevnad
(Ethics and Compliance Office) så
snart som möjligt.

F: En position i mitt team har precis blivit
ledig och jag vet att min syster skulle
vara perfekt för jobbet. Hon är smart,
arbetar hårt och har stor erfarenhet av
just det området. Kan jag anlita henne?
S: A
 tt anlita din syster skulle vara en
intressekonflikt. Du bör inte lägga
dig i anställningsprocessen för en
nära släkting och en familjemedlem
ska aldrig rapportera till dig. Om din
syster är intresserad av en karriär på
Bombardier kan du hänvisa henne till
andra tjänster genom våra formella
ansökningsprocesser.

Bokföring och redovisning
Bombardiers bokföring och redovisning måste vid alla tillfällen vara fullständig,
rättvisande och korrekt och efterleva alla juridiska och rapporteringskrav.
Med stöd av Bombardiers system med interna kontroller ska de korrekt
och sanningsenligt reflektera alla tillgångar, skulder, transaktioner och händelser
och följa relevanta bokföringsprinciper. Du måste alltid hantera, förvara och arkivera
bokföring och redovisning, både i tryck och elektroniskt, i enlighet med etablerade
policys och lagstadgade krav.
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Ansvarsfullt hanterande
av redje parter

Vad ska jag göra?
Efterlevnad av
konkurrenslagar
Bombardier följer alla konkurrens- och
antitrustlagar överallt där vi bedriver
verksamhet. Du får aldrig använda eller
bidra till förfaranden som olagligen
begränsar konkurrensen, såsom:
P
 risreglering;
M
 arknadsallokering (t.ex. allokering
av produkter, tjänster, kunder
och/eller områden);
K
 ommunicera
prissättningsinformation (t.ex.
priserbjudanden för produkter och
tjänster);

F: I förra veckan var jag på en branschspecifik
konferens och en annan deltagare lämnade
konfidentiella dokument gällande en
budgivning som Bombardier också är med i
framme på bordet. Konferensen hölls i ett land
där det inte finns några konkurrenslagar.
Vad riskerar jag genom att titta på
dokumenten och använda innehållet för att
förbättra vårt erbjudande och öka våra chanser
att vinna budgivningen?
S: Informationen som fanns i dessa dokument
är inte allmän och erhölls inte genom någon
officiell kanal. Även om konkurrenslagar
inte upprätthålls i vissa jurisdiktioner
har konkurrenslagar och internationella
regler global räckvidd och gäller för

G
 ruppbojkotter av leverantörer eller
tjänsteleverantörer;
D
 eltagande i smädliga eller
hemligt avtalade uppsättningar
branschstandarder för att diskriminera
mot konkurrenter;
E
 xkludera tillgång till resurser
(inklusive icke-stöld eller ickeanbudsbegäran gällande HR);

A
 llt monopolistiskt, hemligt
eller konspirerande uppförande
som har som mål att minska
konkurrensen inklusive riggade
budgivningsaktiviteter eller
Industrispionage.

Bombardier eftersom vi är ett globalt
företag. Att ta dokumenten eller använda
informationen du upptäckte skulle anses
som konkurrenshämmande. Därför kan du
stå inför juridiska konsekvenser för detta
beslut, inklusive fängelsevistelse. Denna
typ av oetiskt uppförande och orättvisa
affärsförfaranden är mot våra etiska regler.
Förutom de personliga konsekvenserna bör
du alltid tänka på vilken inverkan ditt beslut
kan ha på Bombardier och vårt rykte.

Om du observerar
eller upplever något
konkurrenshämmande
beteende hos en anställd
på Bombardier eller en
tredje part som gör affärer
med Bombardier, måste
du omedelbart informera
avdelningen för etik och
efterlevnad (Ethics and
Compliance Office).
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Tull, exportkontroll
och följa embargon

Myndigheter
och lobbying

Bombardier följer alla tillämpliga
exportkontroll- och tullagar och
bestämmelser i de länder där vi bedriver
verksamhet, såväl som alla befintliga
ekonomiska sanktioner.

På grund av vår internationella
och mångfacetterade verksamhet
är Bombardier föremål för en stor
mängd nationella och lokala lagar och
bestämmelser. Bombardier och våra
anställda förväntas följa alla juridiska
och kontraktsmässiga skyldigheter när
vi har med diverse myndigheter och
tillsynsmyndigheter att göra.
Du och alla tredje parter som arbetar
mot myndighetstjänstemän eller
andra myndighetsrepresentanter
och förhandlar fram kontrakt å
Bombardiers vägnar har ansvar för att
känna till och följa alla tillämpliga lagar
och bestämmelser, inklusive de som
gäller för lobbying.

Under inga omständigheter får
försäljning eller andra överföringar
eller återöverföringar av produkter,
tjänster eller teknik göras som är
mot tillämpliga exportkontroller,
embargon, ekonomiska sanktioner
eller tullagar eller regler. Särskild
försiktighet måste vidtas för att undvika
transaktioner med eller avslöjanden till
utländska personer som belagts med
exportkontrollbegränsningar.
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Politiska aktiviteter
Som anställd på Bombardier får du,
enligt gällande lag, engagera dig i
legitim politisk aktivitet, så länge
den genomförs på din fritid och utan
att använda Bombardiers egendom
eller resurser. Du kan försöka bli vald
eller få ett politiskt uppdrag men du
måste informera din överordnade eller
avdelningen för etik och efterlevnad
(Ethics and Compliance Office) för att
diskutera hur det kan påverka dina
plikter på Bombardier. Du får fritt
uttrycka dina synpunkter i offentliga
frågor eller viktiga samhällsfrågor,
men det måste alltid stå klart att det
är dina åsikter, inte Bombardiers.
Bombardier och våra anställda följer
alla lagar och bestämmelser gällande
politiska bidrag i alla jurisdiktioner där
Bombardier bedriver verksamhet.

