Våre Etiske
Regler

Innholdsfortegnelse
Noen ord fra vår president & administrerende direktør

3

Hvordan håndteres regelverket?

5

Hvem må følge regelverket?

4

Regelverkets fundament

6

Respekt for regelverket

6

Lovverk må følges

7

Implementering av verdens største bærekraftstiltak

7

Vårt ansvar
Hva ansatte må gjøre

8
9

Hva ledelsen må gjøre

10

Andre retningslinjer og prosedyrer hos Bombardier

12

Rapportering av potensielle brudd mot regelverket

13

Samarbeid ved interne undersøkelser

13

Straff ved regelbrudd

13

Hvem en tar kontakt med

14

Ethics and Compliance Office

14

Bombardiers rapporteringssystem

14

Ambassadører

14

Fremme av et sunt og bærekraftig arbeidsmiljø

15

Like jobbmuligheter

15

Trakassering

15

HMS

16

Miljø

17

Sikring av vår eiendom

18

Selskapets eiendom

18

Selskapets eiendom

Beskyttelse av fortrolige data og informasjon
Personvern

Opptre profesjonelt ved våre kommunikasjoner
Sosiale medier

Kommunikasjon med andre
Offentlig kommunikasjon
Cybersikkerhet

18
18
19

20

21
22
22
23

Bruk av Bombardiers IT-ressurser

25

Verdipapirlovgivning og innsidehandel

26

Opprettholde god firmapraksis
Anti-korrupsjon

Gaver og underholdning

Donasjoner, sponsing eller pengeforespørsler
Svindel

Interessekonflikter
Pengevasking
Bokføring

Ansvarlig omgang med tredjeparter

Samsvar med konkurranselovgivningen

Toll, eksportkontroll og overholdelse av embargo
Myndigheter og lobbyvirksomhet
Politiske aktiviteter

26

28
29
30
30
31
31
31

32

33
34
34
34

Noen ord fra vår president
& administrerende direktør
Bombardier har omstilt seg som et rendyrket flyselskap med
klare målsetninger: å tilby våre kunder fremragende ytelse,
og forutsigbare økonomiske resultater til våre aksjonærer,
med en svært engasjert og inkluderende arbeidsstyrke.
Vårt fokus er at de unike egenskapene som har definert
våre fly skal prege alle aspekter ved vårt selskap og enhver
interaksjon med kunder.
For å oppnå dette etterstreber vi å skape en organisasjon
som er genuint person- og kundesentrert; som verdsetter
resultater, optimalisert drift og samhold. Et selskap som er
transparent og autentisk, til enhver tid og på ethvert nivå.
Disse etiske reglene (“regelverket”) er vårt veikart for
implementering av disse verdiene. Vår felles suksess beror
på at hver enkelt av oss treffer de riktige valgene hver eneste
dag. Bare en feilvurdering av en enkelt person kan ødelegge
vårt renommé som selskap. Derfor er det så viktig at vi alle
følger dette regelverket og bekrefter at vi ønsker å opptre i
samsvar med slike etiske prinsipper ved alt vi gjør.

Vi gjør oss fortjent til våre kunder ved å levere fremragende
opplevelser. Men vi oppnår deres respekt ved å gjøre
det med personlig og faglig integritet. Ved å etterleve
prinsippene som gjengis i regelverket fremmer vi en
suksesspreget kultur hvor talentfulle folk ønsker å jobbe;
hvor leverandører oppfatter det som en ære å bedrive
handel med oss og hvor våre kunder stoler på at vi holder
det vi lover.
Jeg stoler på at du deler og følger verdiene i regelverket
vårt, og at du dermed bidrar til å sikre vårt selskap
bærekraftig suksess.

Éric Martel
President & Administrerende direktør
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Hvem
må følge
regelverket?
VÅRT REGELVERK setter en global
standard for vår virksomhet og
våre aktiviteter, og gjelder for
samtlige hos Bombardier, inkludert
styremedlemmene, ledere og
ansatte på alle nivåer, i alle land og
fra alle rettslige organisasjoner hos
Bombardier (inkludert fellesforetak
hvor Bombardier sitter med
majoriteten/kontrollen).
Ledere og ansatte forventes også til
enhver tid å opptre i samsvar med alle
retningslinjer, direktiver og prosedyrer
hos Bombardier. Bombardier sine
leverandører, tjenesteytere og
konsulenter forventer tilsvarende å
opptre i samsvar med Bombardiers
handlingsregler for leverandører når de
opptrer sammen med eller på vegne
av Bombardier.
4
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Hvordan
håndteres
regelverket?
BOMBARDIERS ETIKK- OG
SAMSVARSAVDELING har
implementert en styringsstruktur for å
sikre at prinsippene i dette regelverket
følges, fremmes og administreres
effektivt i hele organisasjonen. Etikkog samsvarsavdelingen fører tilsyn med
Bombardiers innsats for å fremme et
etisk arbeidsmiljø og forretningspraksis
av svært høy etisk standard.

Alle ansatte i lederstillinger
hos Bombardier har et ansvar
for å påse at regelverket
distribueres aktivt,
forstås og følges av sine team.
BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Respekt for
regelverket
Som ansatt hos Bombardier
er du forpliktet til å følge
regelverket, uansett hvilken
stilling du har og hvor du
befinner deg.
Dersom du er nyansatt, må
du lese regelverket og signere
en bekreftelse på at du har
forstått innholdet og vil opptre
i samsvar med dette. Hvert
år må utvalgte ledere signere
en bekreftelse på at de har
lest og forstått regelverket,
og oppgi hvorvidt de er kjent
med noen regelbrudd mot
disse bestemmelsene.

Regelverkets
fundament

Vår kultur

Lovverk må følges

Som ansatte hos Bombardier veiledes vi av
fem viktige pilarer som utgjør fundamentet
for den kulturen vi sammen har etablert.

Som internasjonalt selskap bedriver Bombardier handel i en
rekke land over hele kloden. Det innebærer at vi er forpliktet til å
følge lover og reguleringer som er forbundet med en rekke ulike
jurisdiksjoner - inkludert nasjoner, provinser, stater, kommuner
og internasjonale organer - ved utførelsen av vår virksomhet.
Dersom det lokale lovverket tillater noe som er forbudt i vårt eget
regelverk, vil sistnevnte alltid ha forrang.

Grunnlaget for disse pilarene er integritet; det
er den røde tråden ved alt vi gjør, og sikrer
at vi har høye etiske standarder som gir vårt
selskap langsiktig og bærekraftig suksess:
 i er en person- og
V
kundesentrert organisasjon
 i verdsetter resultater og anerkjenner vår
V
forpliktelse ovenfor våre aksjonærer
 ptimalisert drift er vårt selskaps DNA og
O
utgjør en integrert del av alt vi gjør.
Vi jobber i fellesskap med samhold
 i er transparente og autentiske til enhver
V
tid og på alle nivåer i organisasjonen.

Dersom du opplever en konflikt mellom lovverket i et land hvor
Bombardier driver handel og dette regelverket, eller dersom du
ønsker å klargjøre det gjeldende lovverket, tar du kontakt med en
representant for vår rettsavdeling eller etikk- og samsvarsavdeling.

Implementering av verdens
største bærekraftstiltak
Bombardier har signert FNs Global Compact, og er dedikerte til å aktivt
fremme de 10 grunnleggende prinsippene om menneskerettigheter, arbeid,
miljø og anti-korrupsjon gjennom våre firmastrategier og vår virksomhet.
Regelverket vårt integrerer dette engasjementet og veileder alle våre
ansatte til å ivareta disse sentrale prinsippene.

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Vårt ansvar

Hva ansatte må gjøre
Som ansatt hos Bombardier stilles det forventninger til deg:
Opptre etisk forsvarlig;
Gjør det du kan for å nå Bombardier
sine målsetninger, mens det
treffes beslutninger i samsvar med
regelverket—uten unntak;
Gjør deg kjent med regelverket;
Be om råd: snakk med din
overordnede eller en av
kontaktpersonene til Bombardier
på side 14 dersom du har
noen spørsmål om regelverket
eller Bombardier sitt etikkog samsvarsprogram;

D
 elta ved enhver opplæring i etikk
og samsvar, enten det er online eller
i klasserommet;
S
 i fra: vær klar over hvordan du
kan rapportere inn potensielle
brudd på regelverket, rapporter alle
potensielle brudd og bistå ved en
eventuell intern undersøkelse; og
U
 nngå å opptre på en måte som er
i strid med regelverkets formål, og
som kan anses å være skadelig for
Bombardier sitt renommé.

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Hva ledelsen
må gjøre
Vi tror at modeller for etisk
adferd må starte med ledelsen.
I tillegg til den ansattes
ansvarsområder som ble
oppgitt over, må ledere hos
Bombardier også opptre som
rollemodeller og eksemplifisere
en høy etisk standard, i samsvar
med intensjonen bak dette
regelverket. Hver enkelt leder
er ansvarlig for å påse at det
ikke forekommer noen brudd
mot lover, interne retningslinjer
eller dette regelverket innenfor
vedkommendes ansvarsområde.

Som leder hos Bombardier stilles det forventninger til deg:
TA EIERSKAP; sørg for å ha
detaljert kjennskap til regelverket,
og bidra aktivt til å gjøre det
kjent på arbeidsplassen og hos
eget team;
FREMSTÅ SOM ET GODT
EKSEMPEL: opptre som en
rollemodell med etisk opptreden;
BIDRA til å skape et arbeidsmiljø
som gjenspeiler innholdet i og
formålet med regelverket;
SAMARBEID MED Bombardier sin
etikk- og samsvarsavdeling for å få
fordelt regelverket til dine ansatte,
og påser at de har lest og forstått
det, samt at de signerer en påkrevd
bekreftelse av dette;
BISTÅ Bombardier sin etikk- og
samsvarsavdeling aktivt med å
implementere tiltak og aktiviteter
forbundet med regelverket,
samt med Bombardier sitt etikkog samsvarsprogram;

PÅSE AT dine ansatte deltar
ved enhver opplæring i etikk og
samsvar, enten det er online eller
i klasserommet;
V
 ÆR PÅPASSELIG med å
forebygge, oppdage og respondere
på alle brudd mot regelverket;
BESKYTT de som rapporterer
overtramp mot represalier;
FASTSLÅ sammen med relevante
ressurspersoner hvilke disiplinære
tiltak som må anses passende ved
uønsket adferd, og påse at disse
implementeres for å ta hånd om
saken; og
S
 ØRG FOR Å INNHENTE
RELEVANT STØTTE fra etikk- og
samsvarsavdelingen, eller fra andre
relevante ressurspersoner, når
du blir kjent med brudd mot vårt
regelverk eller gjeldende lovverk.

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Andre retningslinjer
og prosedyrer
hos Bombardier
Alle retningslinjer utstedt av
Bombardier faller under dette
regelverket. Du er forpliktet til å
følge alle retningslinjer som gjelder
for deg, i tillegg til innholdet i dette
regelverket. Ved uoverensstemmelser
mellom regelverk og retningslinjer vil
regelverket alltid ha forrang.

Alle team eller avdelinger
som ønsker nye retningslinjer
eller direktiver utstedt,
må først ta kontakt med
policyavdelingen til Bombardier
(policy_office@bombardier.com)
for å motta skriftlig godkjenning
og sikre koordinering på
globalt plan.

12
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Rapportering av
potensielle brudd
mot regelverket
Som ansatt hos Bombardier er du
forpliktet til å rapportere potensielle
lovbrudd, brudd mot dette regelverket
eller mot andre retningslinjer hos
Bombardier til en av følgende
ressurser: din overordnede, en
servicepartner ved personalavdelingen,
en representant for rettsavdelingen, din
lokale ambassadør for etikk og samsvar
eller etikk- og samsvarsavdelingen.
Dersom du foretrekker å forbli
anonym, bør du benytte Bombardiers
fortrolige rapporteringssystem.
Uansett hvilken metode du velger, vil
alle rapporter bli behandlet ytterst
konfidensielt. Dersom du sender
inn en rapport eller henvender deg
i god tro om potensielle brudd mot
regelverket, eller søker veiledning om
hvordan du kan håndtere påståtte
brudd, kan du gjøre dette uten å måtte
frykte represalier.

Samarbeid ved
interne undersøkelser
Ansatte hos Bombardier og enhver
representant som opptrer på vegne
av Bombardier, må samarbeide fullt
ut ved enhver intern undersøkelse,
dersom påkrevd.

Straff ved regelbrudd
Du må følge lover og regler i ethvert
rettssystem som gjelder for deg og ditt
arbeid; dersom du ikke gjør det kan du
bli holdt personlig ansvarlig.
Ansatte som ikke følger lovverket
risikerer at både vedkommende selv
og Bombardier havner i en straffesak
eller et sivilt søksmål. Manglende
overholdelse av regelverket eller
gjeldende lovverk kan føre til
disiplinære tiltak som er tilpasset
alvorlighetsgraden, inkludert en mulig
oppsigelse i tillegg til eventuell straff
ved en domstol.

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Hvem en tar kontakt med
Ethics and
Compliance Office

Bombardiers
rapporteringssystem

Du kan ta kontakt med etikk- og
samsvarsavdelingen på en hvilken som
helst av følgende måter:

Du kan sende fortrolige og anonyme
rapporter gjennom Bombardiers
rapporteringssystem online. Systemet
er tilgjengelig 24 timer om dagen,
7 dager i uka, 365 dager i året!

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

Online via den sikre nettsiden

Ambassadører
Ambassadører fungerer som lokale
representanter for etikk og samsvar på
stedet. De står til din disposisjon for
råd og veiledning, og kan også hjelpe
deg med eventuelle spørsmål du måtte
ha om etikk og samsvar. De har blitt
valgt ut for sin motivasjon, pålitelighet
og sitt engasjement for å fremme et
etisk arbeidsmiljø.

Per telefon: gratisnumre er
tilgjengelige på nettsiden

Via telefon
+1 (514) 861-9481
Via e-post
compliance.office@bombardier.com

14
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DU KAN SE HVEM SOM ER DIN
LOKALE AMBASSADØR VED
Å BESØKE DITT INTRANETT
ELLER VED Å SE ETTER
POSTERE RUNDT OMKRING
PÅ DIN AVDELING.

Like jobbmuligheter
Bombardiers målsetning er å
fremme et arbeidsmiljø som
verdsetter en mangfoldig og
inkluderende arbeidsstyrke.
Bombardier behandler alle sine
ansatte rettferdig, etisk, respektfullt
og med verdighet. Bombardier tilbyr
like jobbmuligheter, uavhengig av
alder, kjønn, seksuell orientering/
identitet, funksjonshemming, rase,
hudfarge, religion, språk, etnisitet,
opprinnelsesland, familie- eller
ekteskapsstatus, eller enhver annen
grunn som beskyttes av lovverket, og
vil tilsvarende følge lover og regler i
alle land hvor det bedriver handel.

Fremme av et sunt
og bærekraftig
arbeidsmiljø

Trakassering
Bombardier ønsker å tilby en sunn
og bærekraftig arbeidsplass fri for
trakassering, inkludert enhver form
for seksuell, fysisk og psykologisk
mishandling. Som ansatt har du krav
på—og forventes å bidra til—et positivt,
harmonisk og profesjonelt arbeidsmiljø.
BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Hva bør jeg gjøre?
Sp:Min kollega har ofte snakket
nedlatende til meg i det siste. Det
føles rart, for han oppfører seg
ikke sånn ovenfor noen andre. Han
har kommet med personangrep
mot meg stadig oftere, og det
begynner nå virkelig å påvirke
meg. Alle i teamet mitt liker ham
og synes at jeg bare overreagerer.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre...
Sv:Dersom situasjonen begynner
å prege ditt arbeidsmiljø og din
velvære, bør du definitivt si fra.
Snakk med din overordnede om
hva som foregår. Du kan også
henvende deg til en servicepartner
ved personalavdelingen,
ta kontakt med etikk- og
samsvarsavdelingen eller benytte
rapporteringssystemet til
Bombardier. Alle saker behandles
med den ytterste fortrolighet.
Du bør ikke la deg bremse
av frykten for represalier, for
represalier er noe Bombardier har
nulltoleranse for.

16
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TRAKASSERING defineres som
enhver adferd, enten den
foretas verbalt, ikke-verbalt
eller gjennom enhver annen
form for kommunikasjon, som
er nedsettende eller viser
fiendtlighet eller motvilje mot
en person eller gruppe av
personer, hvor formålet eller
virkningen er å:
Skape et skremmende,
krenkende eller fiendtlig
arbeidsmiljø; eller
På urimelig vis forstyrre en
annen persons arbeid.
Trakassering inkluderer ikke
rimelig utøvelse av sin autoritet
som leder.

HMS
Bombardier anser helse og sikkerhet
for sine ansatte på jobb, sammen
med miljøvern (“HMS”), som et
grunnleggende sosialt ansvar for
selskapet. Vi kommer alltid til å jobbe
for å være globalt ledende innen
forebyggende HMS-kultur.
For å beskytte sikkerheten til deg og
dine kolleger og andre miljøer, forpliktes
du til å opptre med en målsetning om å:
F
 orhindre yrkessykdommer og
ulykker på arbeidsplassen; og
R
 apportere enhver situasjon som
kan være fysisk farlig eller skadelig.
Du må også påse at du ikke jobber
under innflytelse av noen som helst
substanser som kan påvirke din
dømmekraft, eller som forstyrrer din
effektive og ansvarlige utførelse av
egne arbeidsoppgaver. Alle må opptre
på en ansvarlig måte både når det
gjelder egen helse og sikkerhet, samt
helsen og sikkerheten til sine kolleger
og offentligheten.

Hva bør jeg gjøre?

Miljø

Hva bør jeg gjøre?

Sp: Jeg er ny hos Bombardier og
kollegaen min som gir meg
opplæring fortalte i dag at jeg bør
kaste svært giftige substanser
i den vanlige søppelkassen i
nærheten av arbeidsstasjonen vår.
Da jeg spurte ham om grunnen til
det, fortalte han meg at det er mer
praktisk på denne måten, og at
det egentlig ikke spiller noen rolle.
Jeg er bekymret, for dette kan
potensielt være farlig, ikke bare
for mine kolleger men også
for miljøet.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre
miljøytelsen for våre aktiviteter,
produkter og tjenester ved å benytte
en fremgangsmåte med en “samlet
livssyklus”, som for våre prosjekter
starter med den innledende
utformingen og ulike designtrinn.

Sp: V
 i er under sterkt press for å
levere det produktet vi arbeider
med innen tidsfristen. Mitt team
og jeg har funnet en måte å
klare tidsfristen på, men det
vil forutsette av vi hopper over
enkelte sikkerhetsprosedyrer. Mitt
team har veldig mye erfaring, så vi
tror ikke at det vil være et problem.
Er det OK å gjøre prosessen
raskere til fordel for Bombardier?

Sv: Slik adferd er definitivt i strid med
vårt regelverk og kan også være
i strid med miljølovgivning og
miljøreguleringer. Du bør fortelle
din kollega at du ikke føler deg
komfortabel med det han fortalte,
og du bør umiddelbart informere
din overordnede og ditt lokale
HMS-team. Du kan også
ta kontakt med etikk- og
samsvarsavdelingen eller
benytte rapporteringssystemet
til Bombardier.

Bombardier har implementert
normer, prosedyrer, nødtiltak og
styringssystemer for å sikre at våre
operasjoner håndteres på en sikker,
miljøvennlig og bærekraftig måte.
Vi overholder også all relevant
miljølovgining i land hvor vi har
lokale representanter.

Sv: Nei—du må aldri risikere din
egen eller andres sikkerhet for å
overholde en tidsfrist, selv om de
aktuelle arbeidsoppgavene har et
rutinepreg. Sikkerhetsprosedyrene
er der for å beskytte både deg
selv, selskapet og våre kunder.
Ikke nøl med å ta kontakt med ditt
lokale HMS-team for støtte når det
gjelder å finne en løsning som både
er sikker og effektiv. Sikkerheten
kommer alltid først!

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Sikring av
vår eiendom
Selskapets eiendom
Du bør kun benytte Bombardier sin
eiendom til legitime forretningsformål.
Bombardier forventer at alle ansatte
tar godt vare på selskapets eiendom,
og ikke utsetter det for tap, skade,
misbruk eller tyveri.

Intellektuell eiendom
Intellektuell eiendom omfatter
varemerker, domenenavn, patenter,
industridesign, opphavsrettigheter
og forretningshemmeligheter. Du er
forpliktet til å beskytte Bombardiers
intellektuelle eiendom, på lik linje
med at du er forpliktet til å respektere
18
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andres eiendom. I samsvar med
gjeldende lovverk er alle oppfinnelser
eller oppdagelser som ansatte
gjør under sitt arbeid å anse som
Bombardier sin eiendom. Intellektuell
eiendom anses om fortrolig
informasjon: den dekkes derfor av
retningslinjene for konfidensialitet
som utdypes i regelverkets avsnitt
“Beskyttelse av fortrolige data
og informasjon”.

Beskyttelse av fortrolige
data og informasjon
Fortrolige data og informasjon er
informasjon som tilhører Bombardier
og ikke er en del av den offentlige

sfæren. Fortrolig informasjon omfatter
informasjon som produseres av
Bombardier eller som innhentes i
fortrolighet fra en tredjepart og som
dekkes av en fortrolighetsavtale.
Eksempler på fortrolig
informasjon er finansdata,
strategiske planer, intellektuell
eiendom, anbudsinformasjon,
personopplysninger om ansatte,
rettsdokumenter og informasjon
om kunder og leverandører. Det må
aldri deles fortrolig informasjon med
noen andre enn den er ment for, med
mindre du er autorisert eller rettslig
pålagt å gjøre dette. Dette inkluderer
fortrolig informasjon som formidles

av leverandører og kunder. Du er pålagt å ivareta fortroligheten til enhver
tid, selv etter at ansettelsesforholdet ditt hos Bombardier avsluttes. Du
bør også opptre varsomt for å unngå misbruk eller utilsiktet avsløring av
fortrolig informasjon. Dette omfatter:
E
 lektroniske og papirbaserte
dokumenter og filer som
inneholder fortrolig informasjon
må lagres på et trygt sted,
og bruk av passord eller
andre tiltak som beskytter
fortrolig informasjon;
F
 ortrolige forhold må ikke
diskuteres dersom dette kan bli
overhørt av andre, for eksempel
på offentlige steder som heiser,
ganger, restauranter, fly eller
i taxi;

Opptre varsomt ved diskusjon
av fortrolige forhold på
mobiltelefoner eller andre
mobile enheter;
Elektronisk overføring av
fortrolige dokumenter, for
eksempel per e-post, må kun
foretas dersom det er rimelig å
tro at dette kan foretas under
sikre forhold; og
Unngå unødvendig kopiering av
fortrolige dokumenter.

Selv om Bombardier alltid vil forsøke å beskytte fortroligheten ved
all firmakommunikasjon, enten det skjer internt eller eksternt med en
tredjepart, bør du, fremfor alt ved skriftlig kommunikasjon, alltid være
oppmerksom på at det kan forekomme tilfeller hvor din kommunikasjon
kanskje må frigis til tredjepart, som for eksempel til tilsynsmyndigheter
eller politi- og tollmyndigheter, i forbindelse med undersøkelser og/
eller rettstvister.

Personvern
Personvernbestemmelser beskytter
personopplysninger, som er enhver
informasjon som kan benyttes
til personlig identifikasjon av
enkeltopplysninger eller til å utpeke
et individ. Du bør kun behandle
slike data dersom det er påkrevd
og til legitime forretningsformål.
Vi inviterer deg også til å lese
Bombardiers personvernerklæring.
Som en global organisasjon ønsker vi
også å utføre vår virksomhet på en
måte som er i samsvar med gjeldende
personvern-lovgivning og -reguleringer
i alle land hvor vi opptrer, og vi jobber
for å sikre at du er beskyttet når
dine personopplysninger innhentes,
behandles og lagres.
Dersom du har spørsmål om
personvern, send en e-post til
dataprivacy@aero.bombardier.com

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Opptre profesjonelt
ved våre kommunikasjoner

Sosiale medier

Hva bør jeg gjøre?

Du må aldri åpenlyst uttrykke
en personlig oppfatning (enten
den er positiv eller negativ) på
vegne av Bombardier på en sosial
medieplattform. Kun autoriserte
talspersoner hos Bombardier har rett
til å representere selskapet offentlig.
Dessuten bør du ikke lage noen slags
blogg i Bombardiers navn, med mindre
du er autorisert til å gjøre det av
Bombardiers kommunikasjonsavdeling.

Sp: M
 itt team og jeg har begynt
å jobbe med et nytt produkt.
Jeg ønsker å dokumentere
produksjonen fra begynnelse til
slutt ved å lage en profesjonell
video som viser hvordan vi gikk
frem, og denne ønsker jeg å poste
på min egen blogg. Jeg er en stor
fan av det vi holder på med, så
videoen vil kun inneholde positive
ting. Er det OK?

Som en offentlig utsteder med aksjer
notert på en børs er Bombardier
underlagt strenge fortrolighetsregler.
Sosiale medier er intet sted for
diskusjon av konfidensiell, ikke-offentlig
og fortrolig selskapsinformasjon. Vær
alltid oppmerksom på fortroligheten
når noe deles online.

Du må aldri poste eller dele
innhold eller kommentarer som er
diskriminerende, krenkende eller
upassende på sosiale medier. Vær alltid
oppmerksom på realitetene ved bruk
av sosiale medier: alt som deles er
permanent og globalt i sin rekkevidde.
For mer informasjon, les Bombardiers
prinsipper for sosiale medier. Dersom
du har spørsmål forbundet med sosiale
medier, send en e-post til
social.media@bombardier.com.

Sv: Du bør først snakke med din lokale
kommunikasjonsavdeling for å få
rad før du går videre med et slikt
forslag. Du kan utilsiktet komme
til å dele fortrolig eller sensitiv
informasjon gjennom din video,
noe som vil være i strid med
våre regelverk. Kun autoriserte
talspersoner hos Bombardier
tillates å dele informasjon og bilder
om våre produkter fra våre lokaler
med offentligheten.

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Hva bør jeg gjøre?
Sp: Jeg la nylig merke til at noen skrev på
sosiale medier om Bombardier. Det som
skriver er krenkende og jeg vet at det ikke
er sant. Kan jeg fortelle dem at de tar feil?
Bør jeg identifisere meg selv som ansatt
hos Bombardier for økt kredibilitet?
Sv: D
 ersom en slik situasjon skulle
oppstå, kan du uttrykke respektfylt
uenighet med denne personen. En god
tommelfingerregel er å svare kun en
gang. Husk å opptre hensynsfullt, høflig
og vise respekt for andres meninger, selv

Kommunikasjon
med andre
Du bør opptre sannferdig, ukomplisert
og etisk i din kontakt med andre, og du
må aldri bevisst villede kolleger eller
tredjepart som kommer i kontakt med
Bombardier. Alle ansatte forventes
å behandle andre på en respektfull
og profesjonell måte ved å benytte
passende og formelt språk, både ved
skriftlig og muntlig kommunikasjon.
22
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Offentlig
kommunikasjon
Kommunikasjon med medier, investorer
og myndigheter er ansvarsområdet til
utpekte talspersoner hos Bombardier.
Dersom du mottar en henvendelse fra
en slik gruppe, må de henvises av deg
til en autorisert talsperson.

om du skulle være uenig. Du kan avsløre
ditt forhold til Bombardier, men gjør det
i så fall klart at ditt syn og dine meninger
ikke representerer firmaets offisielle
syn. Glem heller ikke at mange av våre
prosjekter, kontrakter og metoder ikke er
offentlig informasjon, og at disse derfor
ikke bør deles online. Enhver er ansvarlig
for å beskytte fortrolig og konfidensiell
informasjon. Dersom du oppdager en
negativ kommentar om Bombardier,
kan du også alltid rapportere den til
avdelingen for sosiale medier.

Medier
bombardier.com/en/media
Investorer
investors@bombardier.com

Dersom du har spørsmål eller uro knyttet til cybersikkerhet, send en e-post til : cybersecurity@bombardier.com

Cybersikkerhet
Du må aktivt beskytte Bombardiers
informasjon gjennom å ivareta
cybersikkerheten ved alle dine
aktiviteter. Du må også forstå og
overholde Bombardiers standarder
for informasjonstjenester (IS)/
informasjonsteknologier (IT), samt
følge prinsippene for cybersikkerhet
som er nedfelt i vårt informasjon- og
utdanningsprogram. Dersom du
oppdager en hendelse som truer
cybersikkerheten, er du forpliktet til
å rapportere dette kjapt.

Hva bør jeg gjøre?
Sp: Tidligere i dag mottok jeg en e-post
som jeg synes var litt rar. Jeg vet at jeg
ikke burde gjøre det, men jeg klikket på
lenken i e-posten, og nå er jeg usikker
på om jeg har svekket sikkerheten til
nettverket vårt. Hva bør jeg gjøre?

Sv: D
 ersom man ikke rapporterer en
hendelse kjapt nok, kan det utgjøre
en risiko for Bombardier. Du bør
derfor ta kontakt med cybersikkerhetteamet umiddelbart. Jo raskere vi
kan reagere på slike trusler, desto
større er sjansen for at vi kan hindre
alvorlige konsekvenser.

BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Hva bør jeg gjøre?
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Må gjøres

Må ikke gjøres

Sp: Broren min og jeg starter et lite
foretak innen landskapspleie. Jeg
kommer til å ta hånd om regnskap
og markedsføring i fritiden min.
Vi har nettopp startet opp, så vi
har fremdeles ingen PCer eller
programvare. Er det OK at jeg
benytter min Bombardier-PC
utenfor arbeidstiden til å jobbe
med vår nye virksomhet?

L
 ag sterke passord
(8–12 tegn) som ikke lar seg
gjette så lett.

Glem ikke: passord er personlige
og fortrolige, og de må
ikke deles.

L
 ås alltid arbeidsstasjonen
din (
+ L) når du forlater
skrivebordet ditt.

Du må ikke la enheter være uten
tilsyn, slik at de risikerer å gå
tapt eller bli stjålet.

Sv: Selv om du benytter Bombardiers
IT-ressurser utenfor arbeidstiden,
så skal disse ikke benyttes til
personlige formål, fremfor alt
ikke for å jobbe med personlige
sideforetak. Dersom du er i tvil
kan du alltids be din overordnede,
IT-avdelingen eller etikk- og
samsvarsavdelingen om råd.

V
 ær alltid oppmerksom på
omgivelsene dine, og påse
at du ikke utilsiktet deler
fortrolig informasjon.
M
 istenkelige meldinger
eller aktivitet må
rapporteres umiddelbart til
cybersikkerhet-teamet.

 u må ikke installere
D
uautoriserte programmer
eller endre konfigurasjonen til
Bombardier-utstyr, for det kan
gå på bekostning av sikkerheten.
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S
 till spørsmål. Dersom du
er i tvil, ta kontakt med ditt
cybersikkerhet-team.

 u må ikke avsløre personlig
D
informasjon eller informasjon
om Bombardier til uautoriserte
individer eller parter.
Du må ikke åpne e-poster, klikke
på lenker eller åpne vedlegg
dersom du er det minste i tvil
om deres pålitelighet.

Bruk av
Bombardiers
IT-ressurser
Du må kun benytte Bombardiers
IT-ressurser, inkludert e-post
og internettsystemer, til
forretningsformål som støtter
Bombardiers aktiviteter. Enhver
annen bruk av våre IT-ressurser er
ikke autorisert. Husk at e-poster er
mottagelige for å bli fanget opp og
kan sette permanente spor.
Alle IT-ressurser som benyttes til
forretningsformål må eies, leies
eller lisensieres av Bombardier,
med mindre annet er godkjent av
Bombardier. Kun godkjente enheter
fra tredjepart kan kobles til, direkte
eller indirekte, til Bombardiers
IT-ressurser (slik som PCer eller
nettverkssegmenter).

Hva bør jeg gjøre?
Sp: Jeg kjøpte nettopp et fantastisk
program til min egen PC hjemme.
Jeg er kjempefornøyd og det vil hjelpe
meg med å gjøre jobben min raskere.
Ettersom jeg allerede har skaffet meg
en lisens, er det da greit å installere det
på min Bombardier-PC?
Sv: D
 et å installere egen programvare
vil være i strid med Bombardiers
retningslinjer. Du bør faktisk aldri
installere programvare fra ditt eget
hjem, eller fra enhver annen kilde
enn din egen firma-PC, uten først å
innhente samtykke fra Bombardier.
Vi tillater ikke dette for å hindre
at virus installeres, men også
fordi programvarer har strenge
opphavsrettslige regler som er ulike for
privat og forretningsmessig bruk. Det
å installere personlige programmer
på din firma-PC kan bli oppfattet som
piratkopiering, og dette er på linje med
tyveri, noe Bombardier kan bli holdt
ansvarlig for.

Opprettholde
god firmapraksis

Verdipapirlovgivning
og innsidehandel
For den som besitter ikke-offentlig informasjon av
vesentlig betydning om et offentlig selskap er det, med
forbehold for avgrensede unntak, forbudt å kjøpe, selge
eller bedrive handel med dette selskapets verdipapirer,
samt å formidle slik vesentlig informasjon til andre.
Ikke-offentlig informasjon av vesentlig betydning
defineres som enhver informasjon som generelt er ukjent
for offentligheten, og som, dersom den blir kjent, med
rimelighet kan forventes å påvirke investorene eller
markedsprisen på selskapets aksjer. Eksempler på denne
typen informasjon vil være:
U
 publisert økonomisk informasjon, inkludert
kvartalsrapporter eller årsrapporter som ennå ikke har
blitt formidlet til offentligheten;
B
 etydningsfulle nye kontrakter, produkter, patenter
eller tjenester, eller betydelige tap av kontrakter
eller virksomheter;
E
 ndringer i styret eller ledelsen, inkludert at
selskapets administrerende direktør, økonimisjef,
driftsleder eller president (eller personer i tilsvarende
posisjoner) trekker seg fra stillingen; og

B
 etydningsfulle nyanskaffelser eller
forvaltninger av ressurser, eiendom
eller interessene til fellesforetak.
Dersom du derfor skulle ha noen form
for kjennskap til vesentlig, ikke-offentlig
informasjon om selskapet, er det
forbudt for deg å bedrive handel med
verdipapirer fra Bombardier inntil
informasjonen har blitt gjort kjent i
sin helhet for offentligheten, og et
rimelig tidsrom har forløpt slik at en
pressemelding har gjort det mulig å spre
informasjonen. Verdipapirer inkluderer
ordinære aksjer (som Bombardier
klasse B-aksjer), preferanseaksjer eller
obligasjoner. Dersom du har kjennskap
til vesentlig, ikke-offentlig informasjon
om tredjeparter, slik som kunder, selgere
og leverandører, er det tilsvarende
forbudt for deg å bedrive handel med
verdipapirer fra slik tredjepart inntil
informasjonen har blitt gjort kjent i
sin helhet og et rimelig tidsrom har
utløpt. I samsvar med Bombardiers
fortrolighetsregler vil informasjon ikke
anses å være “offentlig” før utløpet av to
fulle handelsdager etter at informasjonen
har blitt presentert for offentligheten.

Ikke under noen omstendigheter
skal du involvere deg i handel
med derivater, eller noen form for
transaksjoner med opsjoner på
offentlig tilgjengelige verdipapirer
fra Bombardier, eller enhver annen
form for derivater forbundet med
verdipapirer fra Bombardier, inkludert
såkalte “puts” og “calls”. Du må heller
aldri selge verdipapirer fra Bombardier
som du ikke eier selv (“shortsalg”).
Ettersom det kan være ekstremt
vanskelig å skille mellom informasjon
som er “vesentlig”, slik det ble definert
DET ER FULLSTENDIG
FORBUDT FOR DEG Å AVSLØRE
VESENTLIG IKKE-OFFENTLIG
INFORMASJON (komme med
“innsidetips”) om Bombardier
til noen som helst, inkludert
eksterne rådgivere, andre
ansatte hos Bombardier eller
medlemmer av deres familier,
med mindre dette er påkrevd
som ledd i utøvelsen av
Bombardiers virksomhet.

over, og informasjon som ikke er
det, og for å unngå at du som ansatt
opptrer upassende, er du pålagt å
overholde følgende regler:
D
 u skal til enhver tid avstå fra
å anbefale kjøp eller salg av
verdipapirer hos Bombardier Inc.
til tredjepart.
D
 ersom du som ansatt ønsker
å kjøpe, selge eller bedrive
handel med verdipapirer hos
Bombardier Inc. for din egen
del eller på annet vis, anbefaler
Bombardier sterkt at dette kun
gjøres innenfor en “handelsfrist”
(selv om du ikke personlig eller
faktisk kjenner til noen vesentlig
ikke-offentlig informasjon),
med unntak for handler som
foretas i forbindelse med, og i
samsvar med, en standardplan
for kjøp av verdipapirer eller en
standardplan for disposisjoner med
verdipapirer (automatisk plan)
som da er trådd i kraft. Styret hos
Bombardier har for tiden fastslått
at en “handelsfrist” vil være enhver
periode på 25 kalenderdager
BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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som løper fra den femte
arbeidsdagen etter publisering av
kvartalsrapporter eller årsrapporter
fra Bombardier Inc.
 il enhver tid, også under denne
T
25-dagersperioden, kan du ikke
bedriver handel med verdipapirer fra
Bombardier Inc. dersom du er kjent
med, eller har tilgang til, enhver
vesentlig ikke-offentlig informasjon
som definert over (og i slike
tilfeller kun etter utløpet av to fulle
handelsdager etter at informasjonen
gjøres kjent for offentligheten), eller
dersom Bombardier Inc. har gitt
melding til sine ansatte forbundet
med sine fortrolighetsregler, eller
dersom handel med verdipapirer
fra Bombardier på annet vis skulle
være forbudt.
For å unngå en mulig og utilsiktet
konflikt med våre fortrolighetsregler,
anbefales det at ingen insider, ansatt
eller konsulent får foreta noen
fordringer om salg eller kjøp hos
en aksjemegler, med unntak av en
eventuell kjøpsplan for ansatteaksjer
eller en automatisk plan.
28
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Anti-korrupsjon
Innenfor alle jurisdiksjoner anses
korrupsjon som et lovbrudd, og kan
derfor straffes i henhold til relevant
nasjonal og internasjonal antikorrupsjonslovgivning, herunder
også fengselsstraff. Ikke under noen
omstendigheter bør du, eller enhver
tredjepart som opptrer på vegne av
Bombardier, involveres i noen form for
korrupsjon med myndighetspersoner
eller privat part. Bombardier opptrer
i samsvar med gjeldende antikorrupsjonslovgivning og -reguleringer
i land hvor vi er aktive, herunder
Foreign Public Officials Act (Canada),
Bribery Act (Storbritannia) og Foreign
Corrupt Practices Act (USA).

KORRUPSJON er misbruk av
tildelt makt for privat nytte.
Korrupsjon kan:
V
 ære passiv (godta eller
kreve) eller aktiv (tilby
eller tildele);
T
 a mange ulike former, som
bestikkelser, smørepenger,
hemmelige eller andre
illegale kommisjoner,
eller andre illegale eller
upassende betalinger; og
Involvere ulike aktører, som
enkeltpersoner, selskaper,
myndighetspersoner
eller representanter.

Gaver og underholdning
Du må unngå å gi eller motta gaver
eller underholdning, dersom dette
foretas som ledd i en upassende
påvirkning av mottakerens dømmekraft
og handlinger, eller kan bli oppfattet
slik. Videre må gaver og underholdning
aldri mottas eller tilbys dersom
dette forbys av lokale lover eller
reguleringer, eller av mottakerens eller
donororganisasjonens retningslinjer.

Du bør aldri godta eller tilby gaver,
underholdning eller noen som helst
fordeler fra/til myndighetspersoner
i strid med gjeldende lover og
reguleringer eller med andre
retningslinjer hos Bombardier.
Videre må ethvert upassende forsøk
fra tredjepart på å påvirke ansatte
hos Bombardier ved å tilby gaver
og fordeler til dem, deres familie
eller deres nærmeste rapporteres
umiddelbart via Bombardiers
rapporteringssystem eller til en hvilken
som helst annen ressurs som nevnt på
side 14.

Hva bør jeg gjøre?
Sp: J eg mottok nettopp en gave fra en
leverandør som jeg vet at jeg ikke
kan motta. Hva bør jeg gjøre?
Sv: Gi beskjed til din overordnede og
gi gaven tilbake til leverandøren,
såfremt mulig, og forklar høflig
våre retningslinjer. Dersom
gaven er noe som det ikke er
mulig å returnere, plasser den i et
fellesområde hvor den kan nytes
av alle. Du kan også ta kontakt
med etikk- og samsvarsavdelingen
for råd.

EN GAVE kan være enhver betaling, driks, belønning, gave, fordel eller gevinst (økonomisk
eller på annet vis) som tilbys eller mottas, slik som varer, utstyr, rabatter, penger, driks, aksjer
eller andeler. Underholdning anses som enhver form for sosiale bekvemmeligheter, inkluder
reiser, innkvartering eller invitasjoner som tilbys eller mottas, slik som måltider, hotellopphold,
flyreiser eller billetter til sportsarrangementer, kulturelle eller sosiale arrangementer.
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Hva bør jeg gjøre?
Sp: Vi organiserer et firmaarrangement
hvor vi kommer til å servere et fullt
måltid og tilby underholdning til
våre gjester. Jeg vet at vi kommer
til å delta i en anbudsrunde for
et lokalt statlig selskap, og jeg
tenkte at det ville være en god
idé å invitere noen av deres
representanter til arrangementet
vårt. Er dette tillatt?
Sv: I denne konteksten vil det ikke være
akseptabelt å tilby noen som helst
gaver, måltider eller underholdning
til myndighetspersoner. De fleste
land har lover som forbyr eller
begrenser myndighetspersoner fra
å motta noen som helst gaver eller
underholdning. Din invitasjon kan
oppfattes som en bestikkelse. Det
å tilby en bestikkelse kan utgjøre et
straffbart forhold.

Donasjoner, sponsing eller
pengeforespørsler
Du må aldri love, tilby eller motta
donasjoner eller sponsing, dersom
dette foretas som ledd i en
upassende påvirkning av mottakerens
dømmekraft, eller kan bli oppfattet
slik. Ingen donasjoner eller sponsing
bør etterspørres, tilbys eller gis
direkte til myndighetspersoner, deres
partner, familie eller nærmeste.

Det er strengt forbudt å kommunisere
direkte med leverandører, kunder
eller partnere for å be om donasjoner,
sponsing, gaver eller enhver annen
form for økonomisk støtte til et
arrangement som organiseres på
vegne av Bombardier eller deres
ansatte uten forutgående samtykke
fra lederen for innkjøpsavdelingen.

Svindel
Svindel er urettmessig eller kriminell bruk av firmaressurser eller
kommunikasjonsutstyr for forsettlig bedrageri, inkludert vesentlige
forsømmelser, mot tredjeparter eller selskapet for økonomisk eller annen
personlig gevinst. Ansatte eller tredjeparter som bedriver handel med
Bombardier og involverer seg i svindel vil få sitt ansettelsesforhold eller
forretningsforbindelse med Bombardier oppsagt, og vil bli gjenstand for
straffesak og/eller sivilt søksmål.

Interessekonflikter

Pengevasking

Hva bør jeg gjøre?

En interessekonflikt vil være enhver
situasjon eller ordning hvor dine
personlige aktiviteter eller interesser
havner i konflikt med ditt ansvar
ovenfor Bombardier. Du må unngå
interessekonflikter, enten de er reelle
eller kan oppfattes slik, ved utøvelsen
av dine forpliktelser.

Bombardier opprettholder kun
relasjoner til tredjeparter dersom
deres firmavirksomhet er i tråd med
det lovverket foreskriver, og dersom
deres økonomiske ressurser og verdier
stammer fra legitime kilder. Vi er alle
forpliktet til strikt overholdelse av
rettslige regler mot pengevasking,
herunder rapportering av mistenkelig
adferd hos tredjeparter som vi bedriver
handel med. Du må følge alle gjeldende
regler om registrering og bokføring
av penger og andre transaksjoner
og kontrakter.

Sp: Det har nettopp blitt en ledig
stilling på mitt team, og jeg vet
at min søster vil være perfekt
for denne jobben. Hun er smart,
hardtarbeidende og har masse
erfaring på nettopp dette området.
Kan jeg ansette henne?

Dersom du havner i eller observerer en
potensiell eller reell interessekonflikt,
er du forpliktet til å formidle saken
så snart som mulig til ledelsen, en
representant for rettsavdelingen eller
etikk- og samsvarsavdelingen.

Sv: Det å ansette din søster vil utgjøre
en interessekonflikt. Du bør ikke
involvere deg i ansettelsesprosessen
til en nær slektning, og et
familiemedlem må aldri rapportere
til deg. Dersom søsteren din ønsker
en karrière hos Bombardier, må
du gjerne henvise henne til våre
andre stillinger gjennom vår
formelle henvisningsprosess.

Bokføring
Bombardiers bokføring må til enhver tid være fullstendig, rimelig og presis, og den
må være i samsvar med alle rettslige krav og kravene til regnskapsrapportering.
Med støtte av Bombardiers interne kontrollsystemer bør den presist og sannferdig
gjenspeile alle ressurser, forpliktelser, transaksjoner og hendelser, og være i
samsvar med relevante regnskapsprinsipper. Du må alltid administrere, lagre og
arkivere bokføringen—både med utskrifter og elektronisk—i henhold til etablerte
retningslinjer og rettslige krav.
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Ansvarlig omgang
med tredjeparter

Hva bør jeg gjøre?
Samsvar med
konkurranselovgivningen
Bombardier opptrer i samsvar med
konkurranse- og antitrustlovgivningen
overalt hvor vi bedriver handel. Du
må aldri benytte deg av eller bidra til
praksiser som urettmessig begrenser
konkurransen, slik som:
P
 risfiksing;
M
 arkedsdeling (f.eks. inndeling av
produkter, tjenester, kunder og/
eller områder);
 ormidling av prisdata (f.eks.
F
pristilbud for produkter og tjenester);
G
 ruppeboikotter av leverandører
eller tjenesteytere;
D
 eltakelse i misbruk eller
sammensvergelser ved etablering av
industristandarder for å diskriminere
mot konkurrenter;
H
 indre tilgangen til ressurser
(inkludert forbud mot verving
av ansatte);

Sp: Forrige uke deltok jeg ved en
bransjekonferanse og en annen
deltaker etterlot fortrolige
dokumenter om en anbudsprosess
som også Bombardier deltar i.
Denne konferansen ble avholdt i
et land hvor det ikke finnes noen
konkurranselovgivning. Hva vil jeg
risikere dersom jeg tar en titt på
dokumentene og benytter innholdet til
å bedre vårt tilbud og øke våre sjanser
til å vinne anbudet?
Sv: I nformasjonen som befinner
seg i disse dokumentene er ikke
offentlig og ble ikke innhentet
gjennom en offentlig kanal. Selv
om konkurranselovgivningen
ikke kan implementeres
innenfor alle jurisdiksjoner,
har konkurranselovgivningen
og internasjonale reguleringer

Enhver monopolistisk, bedragerisk
eller konspiratorisk adferd med det
formål å redusere konkurransen,
inkludert prissamarbeid ved
anbud; eller

global gyldighet, og gjelder
også for Bombardier som en
global organisasjon. Ved å ta
med dokumentene eller benytte
informasjonen du oppdaget,
vil det anses å være i strid med
konkurranselovgivningen. Derfor
kan du risikere rettslige sanksjoner
for denne beslutningen, inkludert en
mulig fengselsstraff. Denne formen for
uetisk adferd og urimelig firmapraksis
er i strid med vårt regelverk. I tillegg
til de personlige konsekvensene,
bør du også tenke over hvordan din
beslutning kan påvirke Bombardier og
deres renommé.

Dersom du observerer eller
opplever noen form for
konkurransestridig adferd fra
en ansatt hos Bombardier eller
enhver tredjepart som bedriver
handel med Bombardier,
må du informere etikkog samsvarsavdelingen
umiddelbart.

Industrispionasje.
BOMBARDIER VÅRE ETISKE REGLER
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Toll, eksportkontroll
og overholdelse
av embargo
Bombardier opptrer i samsvar med
alle gjeldende eksportkontroller,
tollrelaterte lover og reguleringer
i landene hvor de bedriver sin
virksomhet, såvel som med aktuelle
økonomiske sanksjoner.
Ikke under noen omstendigheter
kan det foretas salg eller andre
overføringer eller tilbakeføringer av
produkter, tjenester eller teknologi
som er i strid med gjeldende
eksportkontroll, embargo, økonomiske
sanksjoner eller tollrelaterte lover og
reguleringer. Man må være ekstra
påpasselig med å unngå transaksjoner
med eller avsløringer til utenlandske
personer eller enheter som er
gjenstand for restriksjoner med hensyn
til eksportkontroll.
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Myndigheter og
lobbyvirksomhet
På bakgrunn av sin internasjonale og
mangfoldige natur er Bombardier
gjenstand for et bredt spekter
av nasjonale og lokale lover og
reguleringer. Bombardier og deres
ansatte forventes å opptre i samsvar
med alle rettslige og avtalebaserte
forpliktelser ved omgang med ulike
myndigheter og tilsynsorganer. Du
og enhver tredjepart som kommer
i kontakt med myndighetspersoner
eller andre representanter for
myndighetene, og som deltar i
avtaleforhandlinger på vegne av
Bombardier, er ansvarlige for å ha
kjennskap til gjeldende lover og
reguleringer, inkludert slike som gjelder
for lobbyvirksomhet, og opptre i
samsvar med disse.

Politiske aktiviteter
Som ansatt hos Bombardier kan
du, avhengig av gjeldende lovverk,
involvere deg i legitime politiske
aktiviteter, så lenge dette gjøres i
din egen fritid og uten å benytte
deg av Bombardiers eiendom og
ressurser. Du kan stille til valg eller
andre politiske embeder, men du må
informere din overordnede eller etikkog samsvarsavdelingen for å diskutere
hvordan ditt engasjement kan påvirke
dine oppgaver hos Bombardier.
Du kan uttrykke dine synspunkter
om offentlige eller lokale saker av
betydning, men det må til enhver
tid tydeliggjøres at synspunktene
som kommer til uttrykk ikke kan
tilskrives Bombardier.
Bombardier og deres ansatte opptrer i
samsvar med alle lover og reguleringer
som regulerer politiske bidrag innenfor
enhver jurisdiksjon hvor Bombardier
utfører sin virksomhet.

