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Et ord fra vores Præsident & CEO
Bombardier har omplaceret sig som et rent-play
business-luftfartsselskab med klare mål: at levere enestående
værdi til vores kunder og forudsigelig økonomisk præstation
til vores aktionærer gennem en meget engageret og
inkluderende arbejdsstyrke. Vi fokuserer vores indsats på
at bringe den samme ekstraordinære ydeevne, som har
defineret vores fly til alle aspekter af vores virksomhed og
hver kundeinteraktion.
For at opnå dette skal vi stræbe efter at være en organisation,
der virkelig er menneske- og kundeorienteret; der sætter
pris på ydeevne, operationel ekspertise og holdånd. En
virksomhed, der er transparent og autentisk til enhver tid og
på alle niveauer.
Denne etiske kodeks (“koden”) er vores køreplan for at
gennemføre disse værdier. Vores gensidige succes afhænger
af, at hver enkelt af os træffer de rigtige individuelle valg
hver dag. Et enkelt dårligt valg foretaget af kun en person
kan skade hele vores virksomheds omdømme. Derfor er
det så vigtigt, at vi alle strengt overholder denne kodeks
og bekræfter vores forpligtelse til at handle med de højeste
etiske principper i alt, hvad vi gør.

Vi tjener vores kunders forretning ved at levere exceptionelle
oplevelser. Men vi tjener deres respekt ved at gøre det
med personlig og faglig integritet. Ved at eksemplificere
de principper, der er skitseret i koden, vil vi fremme en
vinderkultur, hvor talentfulde mennesker ønsker at arbejde;
hvor leverandører er beærede over at have vores forretning,
og hvor kunder stoler på os til at opfylde vores forpligtelser.
Jeg stoler på, at I deler og efterlever værdierne i vores
etiske kodeks og hjælper vores virksomhed med at opnå
bæredygtig succes.

Éric Martel
Præsident & CEO

BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Hvem skal
overholde
kodekset?
Vores ETISKE KODEKS, som
sætter globale standarder for vores
virksomhed og aktiviteter, gælder for
alle medarbejdere hos Bombardier,
herunder bestyrelsen, ledelsen og
medarbejdere på alle niveauer i alle
lande og for enhver Bombardier
juridisk enhed (herunder joint ventures,
hvor Bombardier har majoritet/
kontrollerende indflydelse).
Ledelsen og medarbejderne forventes
også til hver en tid at overholde
samtlige af Bombardiers politikker,
retningslinjer og procedurer. Bombardier
leverandører, serviceudbydere og
konsulenter forventes at overholde
Bombardiers adfærdskodeks for
leverandører, når de handler med eller
på vegne af Bombardier.
4
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Hvordan
styres
kodekset?
BOMBARDIERS AFDELING FOR
ETIK OG COMPLIANCE (Ethics and
Compliance Office) har implementeret
en styringsstruktur for at sikre,
at principperne for dette kodeks
overholdes, fremmes og administreres
effektivt i hele organisationen.
Afdelingen for etik og compliance fører
tilsyn med Bombardiers bestræbelser
på at fremme et etisk arbejdsmiljø og
god forretningsførelse i henhold til de
højeste etiske standarder.

Alle medarbejdere
i ledende stillinger
hos Bombardier er ansvarlige
for at sikre, at kodekset
implementeres, forstås
og overholdes
af deres medarbejdere.
BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Forpligtelse over
for kodekset
Som medarbejder hos
Bombardier er du forpligtet til
at overholde kodekset, uanset
din stilling og lokalitet.
Hvis du er nyansat, skal du
gennemlæse kodekset og
underskrive en erklæring om,
at du har forstået det og at
du samtykker til at overholde
kodekset. Hvert år bliver
medlemmer af ledelsen bedt
om at underskrive en erklæring
om, at de har læst og forstået
kodekset og angive, om de
har kendskab til noget brud på
bestemmelserne i kodekset.

Grundlag
for kodekset

Vores kultur

Overholdelse af loven

Som ansatte i Bombardier styres vi af fem
vigtige søjler, som er grundlaget for den
kultur, vi skaber sammen.

Bombardier er en international virksomhed, der driver forretning
i mange lande over hele verden. Det betyder, at vi og vores
forretningsområder og aktiviteter er underlagt gældende love og
forskrifter i mange jurisdiktioner, herunder nationer, provinser,
stater, kommuner og internationale organer. Hvis en lokal
lovgivning tillader en aktivitet, som er forbudt ifølge kodekset,
vil vores kodeks altid gælde forud for den lokale lovgivning.

Bundlinjen i disse søjler er integritet;
det er den fælles tråd mellem alt, hvad vi
fokuserer på, hvilket sikrer, at vi har det
højeste niveau af etiske standarder, der
fører til vores virksomheds langsigtede og
bæredygtige succes:
 i er en medarbejder- og
V
kundeorienteret organisation

Hvis der opstår en konflikt mellem gældende love i et land,
hvor Bombardier driver virksomhed, og dette kodeks, eller er
du i tvivl om noget mht. den gældende lovgivning, bedes du
kontakte en repræsentant fra Bombardiers juridiske afdeling
eller afdelingen for etik og compliance.

 i værdsætter præstation og respekterer
V
vores forpligtelser over for aktionærerne
 perationel ekspertise er grundlæggende
O
for vores virksomheds DNA og en
integreret del af alt, hvad vi gør
Vi arbejder sammen med en holdånd
 i er gennemsigtige og autentiske til enhver
V
tid og på alle niveauer i organisationen

Opretholdelse af verdens største
bæredygtighedsinitiativ
Som underskriver af FNs Global Compact har Bombardier forpligtet sig til
at arbejde aktivt for at fremme de 10 grundlæggende principper inden for
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption
igennem vores strategier og på tværs af vores globale aktiviteter.
Kodekset inkorporerer disse forpligtelser og hjælper vores medarbejdere
med at opretholde disse kerneværdier.
BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Vores ansvar

Medarbejdernes forpligtelser
Som medarbejder hos Bombardier forventes det, at du:
Handler etisk
 ør en indsats for at nå Bombardiers
G
mål og træffe beslutninger i
overensstemmelse med kodekset uden at gå på kompromis
Gør dig bekendt med kodekset;
 ådfører dig med din overordnede
R
eller en af Bombardiers
kontaktpersoner, som er anført på
side 14, hvis du har spørgsmål til
kodekset eller Bombardiers program
for etik og compliance

 eltager i obligatoriske onlineD
eller fysiske kurser vedrørende
etik og compliance
 iger fra: du skal vide, hvordan
S
man rapporterer en eventuel
overtrædelse af kodekset, rapportér
alle eventuelle overtrædelser og
bidrag ved interne gennemgange
 ndlader at handle på en måde, der
U
er i modstrid med indholdet i dette
kodeks, og som kan være til skade
for Bombardiers omdømme.

BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Ledelsens forpligtelse
Vi mener, at modeller for etisk
adfærd begynder hos ledelsen. Ud
over de nævnte forpligtelser for
medarbejderne skal Bombardiers
ledere også være rollemodeller og
eksemplificere høje etiske standarder
i tråd med kodekset. Enhver leder
er ansvarlig for at sikre overholdelse
af alle love, interne retningslinjer
og dette kodeks inden for deres
pågældende ansvarsområde.

Som leder hos Bombardier forventes det, at du:
 AGER ANSVAR: er bekendt
T
med kodekset i detaljer og aktivt
fremmer det på arbejdspladsen og i
dit team

 IKRER at dine medarbejdere deltager
S
i obligatoriske onlineeller fysiske kurser vedrørende
etik og compliance

 R ET GODT EKSEMPEL: agerer som
E
rollemodel for etisk adfærd

 R ÅRVÅGEN med hensyn til at
E
forhindre, opdage og reagere over
for enhver overtrædelse af kodekset

 KABER et arbejdsmiljø i tråd med
S
kodeksets indhold
 AMARBEJDER MED Bombardiers
S
afdeling for etik og compliance
for at distribuere kodekset til
dine medarbejdere og sikre, at de
har forstået det og afgivet deres
underskrevne erklæring
 KTIVT STØTTER Bombardiers
A
afdeling for etik og compliance
ved at implementere metoder
og aktiviteter i forbindelse med
kodekset og Bombardiers program
for etik og compliance

 ESKYTTER dem, som rapporterer
B
overtrædelser
 AMMEN omed de pågældende
S
afdelinger træffer passende
disciplinære foranstaltninger i
tilfælde af forsømmelser og sikrer, at
foranstaltningerne gennemføres for
at løse problemet, og
 ØGER STØTTE fra afdelingen for
S
etik og compliance, eller enhver
anden relevant afdeling, hvis du
bliver opmærksom på enhver form
for overtrædelse af kodekset eller
gældende lovgivning.

BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Andre Bombardier
politikker og
procedurer
Alle politikker udstedt
af Bombardier er underlagt denne
kode. Du er forpligtet til at følge alle
politikker, der gælder for dig, ud over
indholdet af denne kode. Hvis der
er uoverensstemmelse mellem koden
og en politik, har koden altid forrang.

Enhvert hold eller afdeling,
som ønsker at udfærdige
en ny politik eller retningslinje,
skal først kontakte Bombardiers
kontor for politik
(policy_office@bombardier.com)
for at modtage en skriftlig
godkendelse og sikre
international koordination.

12
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Indberetning
af eventuelle
overtrædelser
af kodekset
Som medarbejder hos Bombardier er
du forpligtet til at indberette eventuelle
lovovertrædelser, overtrædelse
af kodekset eller enhver anden
virksomhedspolitik til en af følgende:
din chef, en HR-forretningspartner, en
medarbejder fra den juridiske afdeling,
din lokale Ethics and Compliance
Ambassador eller hovedkontoret
for etik og compliance. Hvis du
foretrækker at være anonym, kan
du anvende Bombardiers fortrolige
rapporteringssystem.
Uanset hvilket metode du vælger, bliver
alle indberetninger behandlet fortroligt.
Når du rapporterer en overtrædelse, eller
i god tro vil informere dig om eventuelle
overtrædelser af kodekset eller søger
vejledning om, hvordan påståede
overtrædelser skal håndteres, kan du roligt
gøre dette uden frygt for repressalier.

Samarbejde
ved interne revisioner
og undersøgelser
Bombardiers medarbejdere, så vel som
enhver repræsentant for Bombardier,
skal fuldt ud samarbejde ved alle interne
undersøgelser, når dette er nødvendigt.

Sanktioner
for overtrædelser
Du skal overholde alle love og forskrifter
i ethvert retssystem, der gælder for dig
og dit arbejde. Manglende overholdelse
kan medførepersonlig hæftelse.
Medarbejdere, der ikke overholder loven,
udsætter sig selv og Bombardier for
strafferetlige eller civile konsekvenser.
Manglende overholdelse af kodekset
eller gældende lovgivning kan medføre
disciplinære foranstaltninger i forhold
til tilsidesættelsen, og endda ophør
af arbejdsforholdet ud over enhver
retmæssig straf.

BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Hvem skal
man kontakte
Afdelingen for etik og Bombardiers
compliance
rapporteringssystem
Du kan kontakte afdelingen
for etik og compliance (Ethics
and Compliance Office):
Per post
Bombardier Ethics
and Compliance Office
400, Côte-Vertu Road West,
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9

Du kan indberette fortroligt og
anonymt gennem Bombardiers online
rapporteringssystem. Systemet er til
rådighed døgnet rundt 7 dage om
ugen, 365 dage om året!
Online via den sikre hjemmeside

Ambassadører
Ambassadører fungerer som lokale
repræsentanter for etik og compliance.
De står til rådighed for rådgivning og
vejledning, eller hjælp med ethvert
spørgsmål du måtte have omkring etik og
compliance. De er blevet udvalgt for deres
motivation, pålidelighed og engagement i
at fremme et etisk arbejdsmiljø.

 elefonnumre for gratis opkald er
T
tilgængelige på hjemmesiden.

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

14
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DU KAN FINDE UD AF,
HVEM DER ER DIN LOKALE
AMBASSADØR VED AT
BESØGE VORES INTRANET
ELLER PÅ OPSLAG PÅ
DIN ARBEJDSPLADS.

Lige
ansættelsesmuligheder

Fremme en
at sund og
bæredygtig
arbejdsplads

Bombardiers mål er at fremme et
arbejdsmiljø, der værdsætter en
mangfoldig og harmonisk arbejdsstyrke.
Bombardier behandler alle medarbejdere
retfærdigt, etisk korrekt, med respekt
og med værdighed. Bombardier tilbyder
lige ansættelsesmuligheder for alle
uanset alder, køn, seksuel orientering,
handicap, race, religion, statsborgerskab,
ægteskabelig status, familiesituation,
oprindelsesland eller andre faktorer, i
overensstemmelse med love og regler i alle
lande, hvor vi driver virksomhed.

Chikane
Bombardier forpligter sig til at fremme
et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø
uden chikane af nogen art, herunder alle
former for seksuelle, fysiske og psykiske
overgreb. Som medarbejder har du ret
til og forventes at opretholde et positivt,
harmonisk og professionelt arbejdsmiljø.

BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Hvad skal jeg gøre?
Sp: Min kollega har talt ned til mig på
det seneste. Det er mærkeligt, for
han opfører sig ikke sådan over for
andre. Han angriber mig personligt
mere og mere, og det er begyndt
at påvirke mig. Alle i mit team kan
rigtig godt li’ ham og synes, at jeg
overreagerer. Jeg ved ikke, hvad
jeg skal gøre...
Sv: Hvis situationen begynder at
påvirke dit arbejdsmiljø og dit
velbefindende, skal du uden
tvivl sige fra. Tal med din
tilsynsførende om, hvad der
foregår. Du kan også kontakte din
HR-forretningspartner, kontoret for
etik og compliance eller benytte
Bombardiers rapporteringssystem.
Alle sager behandles med højeste
fortrolighedsniveau. Du har ingen
grund til at frygte repressalier, da
Bombardier har nultolerancepolitik
over for repressalier.

16
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Sundhed og sikkerhed
CHIKANE defineres som enhver
adfærd, enten verbal, ikke-verbal
eller gennem enhver anden form
for kommunikation, der nedgører
eller udviser fjendtlighed over
for en person eller en gruppe af
personer med det formål eller
den konsekvens at:
 kabe et truende,
S
fjendtligt eller ubehageligt
arbejdsmiljø, eller
 å utilbørlig vis at
P
indblande sig i en persons
arbejdsindsats.
Chikane omfatter ikke en rimelige
udøvelse af ledelsesretten.

Bombardier considers the occupational
Bombardier anser sundhed på
arbejdspladsen, medarbejdernes
sikkerhed og beskyttelse af miljøet
som en del af virksomhedens
grundlæggende sociale ansvar. Vi
tilstræber at være en global leder i
fremmelsen af en forebyggelseskultur
på arbejdspladsen.
For at beskytte din egen sikkerhed,
såvel som dine kollegers og andre
fællesskabers sikkerhed, forventes det
at du handler med henblik på at:
 orebygge arbejdsulykker og
F
erhvervssygdomme, og
Indberette enhver situation, der kan
være fysisk farlig eller skadelig.
Du forpligter dig også til ikke at
arbejde under indflydelse af nogen
form for stoffer, der kan påvirke din
dømmekraft eller effektiv og ansvarlig
udførelse af dit arbejde. Alle skal
opføre sig ansvarligt med hensyn til
egen sundhed og sikkerhed, såvel som
kollegers og andre personers sundhed
og sikkerhed.

Hvad skal jeg gøre?

Miljøet

Hvad skal jeg gøre?

Sp: Jeg er ny hos Bombardier
og kollegaen, der viser mig
procedurerne, sagde til mig i dag, at
jeg skal smide stærkt giftige stoffer
i den almindelige affaldscontainer
ved vores arbejdsstation. Da jeg
spurgte hvorfor, sagde han, at det er
nemmere på den måde, og at det ikke
har nogen betydning. Jeg er bange
for, at det kan være potentielt farligt,
ikke kun for mine kolleger, men også
for miljøet.

Vi tilstræber en løbende forbedinge af
vores miljøpræstation i forbindelse med
vores aktiviteter, produkter og service,
baseret på en livscyklustilgang lige fra
tilblivelsesfasen af vores projekter.

Sp: V
 i er under stort pres for at kunne
levere det produkt, vi arbejder
på, til tiden. Mit team og jeg
har fundet en måde, så vi kan
overholde deadline, men det
kræver at vi tilsidesætter et par
sikkerhedsprocedurer. Mit team har
meget erfaring, så vi mener ikke
det vil være noget problem. Er det
OK at fremskynde processen til
fordel for Bombardier?

Sv: Denne form for adfærd er ubetinget
i modstrid med vores etiske kodeks
og kan også være en overtrædelse
af miljølove og -forskrifter. Du skal
sige til din kollega, at du ikke bryder
dig om at gøre det han siger, og
straks underrette din tilsynsførende
og dit lokale forebyggelses- og
sikkerhedsteam. Du kan også
kontakte afdelingen for etik og
compliance eller benytte Bombardiers
rapporteringssystem.

Bombardier har indført standarder,
procedurer, beredskabsforanstaltninger
og styringssystemer for at sikre, at
vores aktiviteter ledes på en sikker,
økologisk og bæredygtig måde.
Ligeledes overholder vi al relevant
miljølovgivning i de lande, hvor vi er
lokalt repræsenteret.

Sv: Nej—man må aldrig sætte sin
egen eller andres sikkerhed i fare
for at overholde en deadline, selv
om arbejdet er rutinemæssigt.
Sikkerhedsprocedurerne er
udarbejdet for at beskytte
medarbejderne, virksomheden
og vores kunder. Tøv ikke med at
kontakte dit lokale forebyggelsesog sikkerhedsteam vedrørende
støtte til en løsning, der er både
sikker og effektiv. Sikkerhed
kommer altid først!

BOMBARDIER ETISKE KODEKS

17

Sikring
af vores ejendom
Virksomhedens
ejendom
Virksomhedens ejendom må kun
benyttes til lovlige virksomhedsformål.
Det forventes, at Bombardiers
medarbejdere passer godt på
virksomhedens ejendom og ikke
udsætter den for tab, skade, misbrug
eller tyveri.

Intellektuel
ejendomsret
Intellektuel ejendomsret omfatter
varemærker, domænenavne, patenter,
18
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industrielt design, ophavsrettigheder og
forretningshemmeligheder. Du har pligt
til at beskytte Bombardiers intellektuelle
ejendomrettigheder, ligesom du har
pligt til at respektere andres. Med
forbehold for gældende love, er alle
opfindelser eller opdagelser, som gøres
af medarbejdere i forbindelse med
deres arbejde, Bombardiers ejendom.
Intellektuel ejendomsret betragtes som
fortrolig information. Den er derfor
dækket af retningslinjer vedrørende
tavshedspligt, som er anført i afsnittet
“Beskyttelse af fortrolige oplysninger” i
dette kodeks.

Beskyttelse af
fortrolige oplysninger
Fortrolige oplysninger er oplysninger,
der tilhører Bombardier, og som ikke
er offentlig tilgængelige. Fortrolige
oplysninger omfatter oplysninger
fra Bombardier eller som opnås i
fortrolighed fra en tredjepart, og som
dækkes af tavshedspligten.
Eksempler på fortrolige oplysninger
er finansielle data, strategiske
planer, ophavsrettigheder,
oplysninger om tilbud, personlige
medarbejderoplysninger, juridiske
dokumenter og oplysninger om
kunder og leverandører. Du må ikke

videregive fortrolige oplysninger til nogen, bortset fra den eller de personer,
oplysningerne er tiltænkt, medmindre du er bemyndiget hertil, eller
det kræves ifølge lov. Dette omfatter fortrolige oplysninger tilvejebragt
af leverandører og kunder. Du er forpligtet til altid at bevare en sådan
fortrolighed, selv efter at du ikke længere er ansat hos Bombardier. Du skal
endvidere udvise forsigtighed for at undgå at misbruge eller utilsigtet at
røbe fortrolige oplysninger. Dette omfatter:
 ikker opbevaring af
S
såvel elektroniske som
papirdokumenter og arkiver, som
indeholder fortrolige oplysninger.
 ndlade at drøfte fortrolige
U
sager, hvor det kan overhøres,
f.eks. på offentlige steder, såsom
elevatorer, gange, restauranter,
fly og i taxier.
Udvise forsigtighed ved

drøftelse af fortrolige sager
via mobiltelefoner eller andre
trådløse anordninger.
 ortrolige dokumenter må kun
F
sendes elektronisk, f.eks. via
e-mail, når der er rimeligt grund
til at mene, at dette kan gøres
under sikre forhold.
 ndgå unødvendig kopiering af
U
fortrolige dokumenter.

Selvom Bombardier til enhver en tid tilstræber at beskytte fortroligheden
i forbindelse med al form for forretningsmæssig kommunikation, både
intern og ekstern med tredje parter, skal du altid være opmærksom på,
specielt ved skriftlig kommunikation, at der kan forekomme situationer,
hvor din kommunikation skal videregives til tredje parter, såsom
tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse
med undersøgelser og/eller retstvister.

Databeskyttelse
Databeskyttelsesloven beskytter
personlige data, som er hvilken som
helst form for oplysninger, der kan
identificere en person eller udvælge
nogen som en enkeltperson. Du
må kun behandle disse former for
data, når det er nødvendigt i lovligt
forretningshenseende. Vi opfordrer dig til
også at læse Bombardiers Erklæring om
databeskyttelse.
Som en international organisation er vi
også forpligtet til at føre forretning på
en måde, der overholde alle gældende
databeskyttelseslove og forskrifter i alle
lande, hvor vi driver virksomhed, og sikre,
at du er beskyttet, når dine personlige
data indhentes, behandles og lagres.
Hvis du har spørgsmål vedrørende
databeskyttelse, kan du sende
en e-mail til:
dataprivacy@aero.bombardier.com
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Udvise professionalisme
i vores kommunikation

Sociale medier

Hvad skal jeg gøre?

Du må aldrig åbent udtrykke en personlig
mening (være positiv eller negativ)
på nogen sociale medieplatforme i
Bombardiers navn. Kun autoriserede
Bombardier talspersoner har tilladelse til
at repræsentere virksomheden officielt.
Du må heller ikke oprette nogen form
for blog i Bombardiers navn, medmindre
du er blevet autoriseret til det af
Bombardiers kommunikationsafdeling.

Sp: M
 it team og jeg skal til at arbejde
på et nyt produkt. Jeg vil gerne
dokumentere produktionen fra
start til slut og skabe en meget
professionel “sådan gøres
det” video, som jeg gerne vil
udlægge på min blog. Jeg er en
stor tilhænger af det, vi laver, så
videoen vil kun indeholde positive
ting. Vil det være OK?

Som børsnoteret selskab , er
Bombardier underlagt strenge
regler om offentliggørelse. Sociale
medier er ikke steder til at drøfte
retsbeskyttede, uofficielle og fortrolige
virksomhedsoplysninger. Vær altid
opmærksom på fortrolighed, når du deler
noget online.

Undgå at udlægge eller dele
diskriminerende, krænkende eller
upassende indhold eller kommentarer ud
på sociale medier. Vær altid opmærksom
på realiteten ved brug af sociale medier:
alt, hvad der deles er permanent og
har global rækkevidde.
For nærmere oplysninger henvises til
Bombardiers principper for sociale
medier. Hvis du har spørgsmål i
forbindelse med sociale meder, kan du
sende en e-mail til
social.media@bombardier.com.

Sv: Du skal først rådføre med dit
lokale kommunikationsteam,
inden du går videre med denne
idé. Du kan utilsigtet komme til
at dele fortrolige eller følsomme
oplysninger via din video, som
kan være i modstrid med vores
etiske kodeks. Kun autoriserede
Bombardier talspersoner har
tilladelse til at dele oplysninger
om og billeder af vores produkter
i vores faciliteter
med offentligheden.
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Hvad skal jeg gøre?
Sp: IJeg har for nylig bemærket, at folk
skriver om Bombardier på sociale
medier. Det, de siger er krænkende
og jeg ved, at det ikke passer.
Kan jeg fortælle dem, at det er forkert?
Bør jeg identificere mig selv som
en Bombardier medarbejder for
mere troværdighed?
Sv: I en sådan situation kan du med
respekt tillade dig at være uenig med
personen. En god tommelfingerregel
er kun at svare én gang. Husk at være
velovervejet, høflig og udvise respekt
for andres mening, selv om du ikke

Kommunikation
med andre
Du skal være ærlig, oprigtig og etisk,
når du kommunikerer med andre, og
aldrig forsætligt vildlede kollegaer
eller tredje parter, der interagerer
med Bombardier. Alle medarbejdere
forventes at udvise en respektfuld og
professionel adfærd og anvendelse
af et passende, fagligt sprog, både til
skriftlig og mundtlig kommunikation.
22
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er enig. Du kan oplyse om dit forhold
til Bombardier, men sørg for at gøre
opmærksom på, at dine synspunkter
og meninger ikke repræsenterer
virksomhedens officielle synspunkter.
Og husk, at mange af vores projekter,
kontrakter og metoder ikke er
offentlig information og ikke må deles
online. Enhver er ansvarlig for at
beskytte fortrolige og retsbeskyttede
oplysninger. Hvis du bliver opmærksom
på negative kommentarer om
Bombardier, kan du også rapportere
det til vores team for sociale medier.

Offentlig
kommunikation
Bombardiers udpegede talspersoner
er ansvarlige for kommunikation
med medierne, investorer og
tilsynsmyndigheder. Hvis du modtager
en forespørgsel fra nogen af disse
grupper, skal du henvise dem til en
autoriseret talsperson.

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

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget mht. cybersikkerhed, kan du sende en e-mail til cybersecurity@bombardier.com

Cybersikkerhed
Du skal aktivt beskytte Bombardiers
oplysninger ved at sikre cybersikkerhed
i forbindelse med alle dine
aktiviteter. Du skal også forstå og
overholde Bombardiers standarder
for informationsservice (IS) og
informationsteknologi (IT), og følge
principperne for cybersikkerhed i
vores informationsformidlings- og
uddannelsesprogram. Hvis du bliver
opmærksom på en sikkerhedsrelateret
hændelse, har du pligt til at rapportere
det omgående.

Hvad skal jeg gøre?
Sp: Jeg modtog en e-mail i dag, som
virkede lidt underlig. Jeg ved jeg ikke
burde have gjort det, men jeg klikkede
på linket i bunden af e-mailen, og
nu er jeg bange for at have sat vores
netværks sikkerhed i fare. Hvad skal
jeg gøre?

Sv : H
 vis det ikke indberettes hurtigt nok,
kan det være til fare for Bombardier.
Du skal omgående kontakte
cybersikkerhedsteamet. Jo hurtigere vi
kan reagere over for sådanne trusler, jo
bedre mulighed har vi for at forebygge
alvorlige skader.

BOMBARDIER ETISKE KODEKS

23

Hvad skal jeg gøre?
Sp: Min bror og jeg er ved at starte et
lille landskabsfirma. Jeg tager mig
af bogføringen og annoncering i
min fritid. Vi er stadig i opstarten,
så vi har endnu ingen computere
eller software. Er det OK, hvis
jeg anvender min Bombardier
computer uden for arbejdstiden til
at arbejde på vores nye firma?
Sv: Selv om du anvender dem uden for
arbejdstiden, må Bombardier ITudstyr ikke anvendes til personlige
formål, særligt ikke til arbejde for
en privat sidevirksomhed. I tilfælde
af tvivl kan du altid rådføre med din
tilsynsførende, IT-afdelingen eller
afdelingen for etik og compliance.

Undgå
 prette sikre adgangskoder
O
(8–12 tegn), der nemt kan
gennemskues.

 usk: adgangskoder er
H
personlige og fortrolige og må
aldrig deles med andre.

Lås altid din arbejdsstation
+ L), når du forlader den.

 fterlad aldrig enheder uden
E
opsyn og med risiko for at gå
tabt eller blive stjålet.

(

 ag altid hensyn til dine
T
omgivelser og sørg for ikke
utilsigtet at dele fortrolige
oplysninger.
 istænkelige meddelelser
M
eller aktiviteter skal
straks meddeles
cybersikkerhedsteamet.
 til spørgsmål. Kontakt dit
S
cybersikkerhedsteam, hvis du
er i tvivl om noget.
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At

 ndgå installation af
U
uautoriseret software eller
ændring af konfigurationen af
Bombardiers udstyr, da dette
kan bringe sikkerheden i fare.
 ndgå at røbe personlige eller
U
Bombardier oplysninger til
uautoriserede personer eller
parter.
 ndlad at åbne e-mails eller
U
klikke på links og starte
vedhæftede filer, hvis du har
den mindste mistanke om deres

Brug af Bombardier
IT-udstyr
Du må kun bruge Bombardier IT-udstyr,
inklusive e-mail og internetsystemer,
til forretningsformål til understøttelse af
Bombardiers aktiviteter. Enhver anden
anvendelse af vores IT-udstyr er ikke
tilladt. Husk, at e-mails kan overvåges
og registreres permanent.
Al IT-udstyr, der anvendes til
forretningsformål, skal være ejet,
leaset eller registreret af Bombardier,
medmindre andet er godkendt af
Bombardier. Kun godkendte tredje
parts enheder må tilsluttes, direkte
eller indirekte, til Bombardiers ITudstyr (såsom computere eller
netværkssegmenter).

Hvad skal jeg gøre?
Sp: Jeg har lige købt et
softwareprogram til min computer
hjemme. Det er virkelig et godt
program og det vil hjælpe mig med
at udføre mit arbejde hurtigere.
Jeg har allerede har købt licensen,
men er det OK at installere det på
min Bombardier computer?
Sv: Installering af personlig software er
imod Bombardiers politik. Faktisk
må du ikke installere personlig
software eller software fra nogen
anden kilde på din firmacomputer
uden forudgående godkendelse
fra Bombardier. Det er ikke
tilladt pga. risikoen for vira, men
også fordi software er underlagt
strenge regler om ophavsret,
som afviger for privatpersoner
og virksomhedsbrug. Installering
af personlig software på din
firmacomputer kan betragtes som
piratkopiering, og piratkopiering
er det samme som at stjæle, som
Bombardier er ansvarlig for.

Opretholdelse
af sund
forretningspraksis

Love vedrørende
værdipapirer og
insiderhandel
Med få undtagelser er det ulovligt for enhver,
som har væsentlige, ikke offentliggjorte
oplysninger om et børsnoteret selskab, at
købe, sælge eller handle med selskabets
værdipapirer, eller at videregive væsentlige, ikke
offentliggjorte oplysninger.
Væsentlige, ikke-offentlige oplysninger
defineres som al information, der vedrører en
virksomhed, som hvis de røbes, med rimelighed
må kunne forventes at påvirke investorer eller
kursen af virksomhedens aktier. Eksempler på
denne type information omfatter:
Ikke offentliggjorte finansielle oplysninger,
herunder kvartals- eller årsregnskaber,
som endnu ikke er offentliggjort
 igtige nye kontrakter, produkter, patenter
V
eller serviceydelser, eller tab af vigtige
kontrakter eller handler;
 ndringer af bestyrelsen eller den
Æ
øverste ledelse, herunder afdelingerne for
virksomhedens administrerende direktør,

økonomidirektør, driftsdirektør eller
formand (eller personer i lignende
stillinger);
 tørre virksomhedsovertagelser,
S
afhændelse af aktiver, ejendom eller
interesser i joint ventures.
Hvis du har kendskab til nogen form
for væsentlige, ikke offentliggjorte
oplysninger om virksomheden, må
du ikke handle med Bombardier
værdipapirer før oplysningerne
er fuldt offentliggjorte og efter
at der er gået et vist tidsrum, så
oplysningerne kan spredes via en
pressemeddelelse. Værdipapirer
omfatter almindelige aktier (såsom
Bombardier klasse B-aktier),
præferenceaktier eller obligationer.
Ligeledes, hvis du har kendskab
til væsentlige, ikke offentliggjorte
oplysninger om tredjeparter, såsom
kunder, sælgere og leverandører, må
du ikke handle med denne tredjeparts
værdipapirer, før oplysningerne
er fuldt offentliggjort efter der er
forløbet en vis tidsperiode. I henhold
til Bombardiers offentliggørelsespolitik
betragtes oplysninger ikke for at være

“offentlige”, indtil der er forløbet
en periode på to handelsdage efter
oplysningerne er er gjort tilgængelige
for offentligheden.
Ingen medarbejdere må under
nogen omstændigheder deltage i
kurssikringsaktivitet eller i nogen form
for transaktioner med offentligt
handlede optioner på Bombardiers
værdipapirer, eller i nogen andre
former for derivater af Bombardiers

DET ER ABSOLUT FORBUDT
FOR ALLE MEDARBEJDERE AT
VIDEREBRINGE VÆSENTLIGE,
IKKE OFFENTLIGGJORTE
OPLYSNINGER (kendt som
“tipping”) om Bombardier
til nogen, herunder
udenforstående professionelle
rådgivere, andre medarbejdere
hos Bombardier eller deres
familiemedlemmer, medmindre
dette gøres i forbindelse
med nødvendige afvikling af
Bombardiers forretning.

værdipapirer, herunder “put”- og
“call”-optioner. Ingen medarbejdere må
under nogen omstændigheder sælge
Bombardier værdipapirer, som du ikke
ejer (“shortselling”).
Da det kan være yderst vanskeligt
at skelne mellem oplysninger, der er
“væsentlige”, som defineret ovenfor,
og oplysninger, som ikke er det, og
for at undgå forekomst af eventuelle
uregelmæssigheder, forlanges det af
dig som medarbejder, at du overholder
følgende regler:
 u skal til enhver tid undgå at anbefale
D
køb eller salg af værdipapirer i
Bombardier Inc.til tredjeparter.
Hvis du som medarbejder ønsker
at købe, sælge eller handle med
værdipapirer i Bombardier Inc. for dig
selv eller andre, anbefaler Bombardier
på det kraftigste, at du kun gør det i
løbet af et “handelsvindue” (selv om
du ikke personligt har kendskab til
nogen væsentlige, ikke offentliggjorte
oplysninger), undtagen handler i
henhold til og i overensstemmelse
med en automatisk ordning for
BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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erhvervelse af værdipapirer eller en
automatisk ordning eller afhændelse
af værdipapirer (automatisk
ordning) som gælder på netop det
tidspunkt. Bombardiers bestyrelse
har fastsat, at en handelsperiode
udgør en periode på 25 kalenderdage,
begyndende med den femte
arbejdsdag efter offentliggørelsen af
Bombardier Inc.’s kvartals- eller årlige
regnskabsaflæggelse.

offentliggørelsespolitik, anbefales
det, at ingen insider, medarbejder
eller konsulent, ud over en
medarbejderaktieordning eller automatisk
ordning, videregiver nogen udestående
salgs- eller købsordre til en mægler.

Til enhver tid, selv i løbet af denne
25-dages periode, må du ikke handle
med værdipapirer i Bombardier Inc.,
hvis du har kendskab til eller adgang til
nogen væsentlige, ikke offentliggjorte
oplysninger som defineret ovenfor (og
i så fald kun efter der er forløbet to
handelsdage efter oplysningerne er er
gjort tilgængelige for offentligheden),
eller hvis Bombardier Inc. i henhold til
sin forretningsmæssige tavshedspligt
har meddelt sine medarbejdere, at
handel med Bombardier værdipapirer
er forbudt.

I alle jurisdiktioner betragtes korruption
som en lovovertrædelse og er strafbart
i henhold til de pågældende nationale
og internationale antikorruptionslove,
herunder fængselsstraf. Under ingen
omstændigheder må Bombardiers
medarbejder eller nogen tredjepart,
der handler på vegne af Bombardier,
engagere sig i nogen form for
korruption, der involverer offentlige eller
private aktører. Bombardier overholder
alle gældende antikorruptionslove og
forskrifter i alle lande, hvor vi driver
virksomhed, herunder Corruption of
Foreign Public Officials Act of (Canada),
Bribery Act (UK) og Foreign Corrupt
Practices Act (USA).

For at undgå en eventuel
utilsigtet konflikt med denne
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Antikorruption

KORRUPTION er misbrug af
beføjelser med henblik på
personlig vinding. Korruption kan:
 ære passiv (acceptere eller
V
kræve) eller aktiv (tilbyde
eller love),
 ntage flere forskellige
A
former, såsom bestikkelse,
returkommission (kickbacks),
hemmelige eller anden
ulovlig kommission eller
upassende betalinger, og
Involvere forskellige aktører,
såsom privatpersoner,
virksomheder, embedsmænd
eller regeringsrepræsentanter.

Gaver og underholdning
Du må aldrig give eller modtage
gaver eller underholdning, hvis
hensigten hermed er på utilbørlig vis
at påvirke modtagerens dømmekraft
og handlinger, eller dette kan opfattes
på den måde. Ydermere må gaver
og underholdning aldrig accepteres
eller gives, når dette er forbudt
iht. lokale love eller forskrifter eller
iht. modtagerens eller donorens
organisations politikker.

Tag aldrig imod eller tilbyd gaver,
underholdning eller nogen former
for fordele fra/til offentlige ansatte
i strid med gældende love og
bestemmelser eller andre Bombardier
politikker. Ydermere skal alle forsøg
fra tredje parter på utilbørlig vis at
påvirke Bombardiers medarbejdere
i form af gaver og fordele for dem,
deres familiemedlemmer eller
nære omgangskreds ligeledes
straks indberettes via Bombardiers
rapporteringssystem eller til en af
afdelingerne angivet på side 14.

Hvad skal jeg gøre?
Sp: Jeg har lige modtaget en gave fra
en leverandør, som jeg ved jeg ikke
kan acceptere. Hvad skal jeg gøre?
Sv: Underret din tilsynsførende og
returner gaven til leverandøren, hvis
det er muligt, og forklar vores politik
på en høflig måde. Hvis gaven er
noget, der ikke kan returneres, kan
du placere den i et fælles område,
hvor alle kan få glæde af den. Du
kan også rådfør med afdelingen for
etik og compliance.

EN GAVE kan være enhver form for betaling, belønning, gave, modydelse eller fordel
(pengebeløb eller andre goder), som tilbydes eller modtages, såsom varer, udstyr, personlige
rabatter, kontanter, ydelser eller aktier. Underholdning kan være enhver form for sociale
tjenesteydelser, herunder rejser, indlogering eller invitationer som måltider, hotelophold,
flyrejser eller billetter til sports-, kultur- eller sociale arrangementer.
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Hvad skal jeg gøre?
Sp: Vi er i gang med at arrangere et
virksomhedsevent, hvor der vil
blive serveret et måltid og der
vil være underholdning for vores
gæster. Jeg ved, at vi har til hensigt
at afgive et bud til en lokal offentlig
virksomhed, og jeg har tænkt på, at
det vil være en god idé at invitere
nogle af deres repræsentanter til
vores event. Er det tilladt?
Sv: I denne sammenhæng vil det,
at tilbyde gaver, måltider eller
underholdning til offentlige
ansatte, ikke være acceptabelt. De
fleste lande har lovgivninger, der
begrænser offentlige ansatte i at
modtage gaver og underholdning.
Din invitation kan opfattes som
bestikkelse. Forsøg på bestikkelse
kan udgøre en strafbar handling.

Donationer, sponsorater
og anmodninger om finansiel støtte
Du må aldrig love, give eller modtage
nogen former for donationer eller
sponsorater, hvis hensigten hermed er
på utilbørlig vis at påvirke modtagerens
dømmekraft, eller dette kan opfattes
på den måde. Ingen donationer eller
sponsorater må anmodes fra eller
gives direkte offentlige ansatte, deres
ægtefæller, familiemedlemmer eller
nære omgangskreds.

Det er strengt forbudt at kommunikere
direkte med leverandører, kunder eller
partnere for at anmode om donationer,
sponsorater, gaver eller nogen form
for finansiel støtte til en event
arrangeret til fordel for Bombardier
eller virksomhedens medarbejdere,
uden forudgående skriftlig godkendelse
fra indkøbschefen.

Bedrageri
Bedrageri er misbrug eller kriminel brug af virksomhedens aktiver eller
kommunikationsenheder med hensigten forsætligt at vildlede, herunder
gennem væsentlige udeladelser, tredje parter eller virksomheden for at opnå
finansiel eller personlig vinding. For medarbejdere eller tredje parter, der
samarbejder med Bombardier, som deltager i bedrageriske aktiviteter, vil
arbejdsforholdet eller forretningsforholdet ophøre og de vil blive retsforfulgt.

Interessekonflikter
En interessekonflikt anses for at
være enhver situation eller aftale,
hvor dine personlige aktiviteter
eller interesser er i konflikt med dit
ansvar over for Bombardier. Undgå
interessekonflikter, hvad enten
de er virkelige eller opfattede, i
udførelsen af dit arbejde.
Hvis du bliver involveret i eller
vidne til en eventuel eller faktisk
interessekonflikt, er du forpligtet til
umiddelbart at indberette dette til
ledelsen, en repræsentant fra den
juridiske afdeling eller afdelingen
for etik og compliance.

Hvidvaskning
af penge
Bombardier opretholder kun
forhold til tredje parter, hvis
deres forretningsaktiviteter er i
overensstemmelse med det, der
er fastsat ved lovgivning, og deres
finansielle aktiver og likviditeter hidrører
fra lovlige kilder. Vi er alle forpligtet til
at overholde de lovmæssige regler om
bekæmpelse af hvidvaskning af penge,
inklusive indberetning af mistænksom
adfærd hos tredje parter, som vi
samarbejder med. Alle medarbejder
skal overholde alle gældende regler
vedrørende likvide beholdninger og
andre transaktioner og kontrakter.

Hvad skal jeg gøre?
Sp: E n stilling er lige blevet ledig inden
for mit team og jeg ved, at min
søster vil være perfekt til jobbet.
Hun er intelligent, effektiv og har
meget erfaring inden for netop det
felt. Må jeg ansætte hende?
Sv: At ansætte din søster ville være
en interessekonflikt. Du bør ikke
blande dig i ansættelsesproceduren
for et nært familiemedlem, og et
familiemedlem bør aldrig rapportere
til dig. Hvis din søster er interesseret
i en karriere hos Bombardier, er du
velkommen til at henvise hende
til andre stillinger gennem vores
formelle henvisningsordning.

Regnskaber og bilag
Bombardiers regnskaber og bilag skal til enhver tid være komplette, retvisende
og nøjagtige i overensstemmelse med alle juridiske rapporteringskrav.
Understøttet af Bombardiers systemer for intern kontrol, skal de afspejle alle
aktiver, passiver, transaktioner og hændelser i overensstemmelse med relevante
regnskabsprincipper. Bombardiers medarbejdere skal altid håndtere, opbevare,
arkivere regnskaber og bilag – både trykte og elektroniske – i overensstemmelse
med fastlagte politikker og juridiske krav.
BOMBARDIER ETISKE KODEKS
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Ansvarsfuld omgang
med tredjeparter

Hvad skal jeg gøre?
Overholdelse
af konkurrenceregler
og lovgivninger
Bombardier overholder konkurrenceog kartelreglerne i alle lande, hvor
vi driver virksomhed. Du må aldrig
gøre brug af eller bidrage til praksis,
der ulovligt begrænser konkurrence,
såsom:
Prisaftaler
 arkedsdeling (f.eks. fordeling af
M
produkter, serviceydelser, kunder
og/eller markedsområder)
 ommunikere prissætninger
K
(f.eks. pristilbud på produkter
og serviceydelser)

Sp: Sidste uge deltog jeg i en
branchespecifik konference, og
en anden deltager efterlod nogle
fortrolige dokumenter vedrørende
et udbud, som Bombardier også
har interesse for. Konferencen blev
afholdt i et land, der ikke har nogen
konkurrencelovgivning. Hvad risikerer
jeg, hvis jeg kiggede i dokumenterne
og brugte indholdet til at forbedre
vores tilbud og øge vores muligheder
for at vinde udbuddet.
Sv: I nformationen i de pågældende
dokumenter er ikke offentlig og blev
ikke opnået gennem en offentlig
kanal. Selvom konkurrencelovgivning
ikke håndhæves i visse jurisdiktioner,
har konkurrencelovgivninger og
internationale bestemmelser global
rækkevidde og er gældende for

 ruppeboykot af leverandører
G
eller serviceudbydere
 eltage i misbrug eller hemmelig
D
samordning i forbindelse med
industristandarder med hensigten at
diskriminere over for konkurrenter
 delukke adgang til ressourcer
U
(inklusive non-poaching
eller non-solicitation af
menneskelige ressourcer)

 nhver form for monopolistisk,
E
hemmelig samordnet eller
konspiratorisk praksis med
hensigten at begrænse konkurrence,
herunder tilbudsmanipulation

Bombardier som en international
organisation. Det, at tage
dokumenterne eller gøre brug af den
information du har opdaget, anses
for at være konkurrenceskadeligt.
Derfor kan en sådan handling
medføre retmæssige konsekvenser
for dig, endda fængselsstraf. Denne
form for uetisk adfærd og urimelig
handelspraksis er i modstrid med
vores etiske kodeks. Ud over
personlige konsekvenser skal du også
altid overveje den indvirkning, din
beslutning kan have på Bombardier og
virksomhedens omdømme.

Hvis du observerer eller
oplever nogen form for
konkurrenceskadeligt
adfærd hos en Bombardier
medarbejder eller tredjepart,
der samarbejder med
Bombardier, skal du omgående
underrette afdelingen for etik
og compliance.

Industrispionage
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Told, eksportkontrol
og embargo

Regeringer og
lobbyvirksomhed

Bombardier overholder alle gældende
bestemmelser om eksportkontrol,
toldlovgivninger og -bestemmelser i de
lande, hvor vi driver virksomhed, såvel
som eksisterende økonomiske sanktioner.

Som følge af sin internationale og
omfattende spændvidde er Bombardier
underlagt en lang række nationale
og lokale love og bestemmelser.
Bombardier og virksomhedens
medarbejdere forventes at overholde
alle juridiske og kontraktmæssige
forpligtelser ved forhandling
med forskellige regeringer og
myndighedsorganer. Du og tredje parter,
som samarbejder med embedsmænd
eller andre regeringsrepræsentanter
og forhandler kontrakter på vegne af
Bombardier, har ansvar for at kende
og overholde alle gældende love og
bestemmelser, herunder dem, der
vedrører lobby-virksomhed.

Under ingen omstændigheder må der
udføres salg eller andre overførsler
eller videreoverførsler af produkter,
tjenesteydelser eller teknologi,
som er i modstrid med gældende
eksportkontroller, embargoer,
økonomiske sanktioner eller
toldlovgivninger og -bestemmelser.
Der skal specielt sørges for at undgå
transaktioner med eller videregivelse af
oplysninger til udenlandske personer
eller virksomheder, der er underlagt
særlige restriktioner for eksport.
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Politiske aktiviteter
Som medarbejder hos Bombardier kan
du, med forbehold for gældende love,
deltage i lovlig politisk aktivitet, så
længe det udføres i din fritid og uden
anvendelse af Bombardiers ejendom
og ressourcer. Du kan opstille til valg
eller andet politisk embede, men du
skal underrette din overordnede eller
afdelingen for etik og compliance
for at drøfte den påvirkning dit
engagement kan have på dit arbejde
hos Bombardier. Du kan udtrykke
dine synspunkter om offentlige og
samfundsmæssige spørgsmål af
betydning, men det skal til enhver
tid fremgå klart, at de udtrykte
synspunkter ikke er Bombardiers.
Bombardier og virksomhedens
medarbejdere overholder alle love og
regler vedrørende politiske bidrag i
alle retskredse, hvor virksomheden
driver virksomhed.

