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Un mesaj de la
directorul general

5

Mesaj de la Jonas
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Un mesaj de la directorul general
Electrolux are un cadru strategic care ne ghidează comportamentul, ne
oferă direcţie și ne inspiră comunicarea. Acest cadru constă în scopul nostru,
modelul de afaceri și drumul către o creștere profitabilă.
Codul de conduită Electrolux este o parte fundamentală a strategiei noastre.
Acesta servește ca o introducere în principalele noastre politici și principii
și este un ghid al modului în care Electrolux face afaceri.
Avem un angajament ferm să acţionăm întotdeauna în mod etic și să
respectăm drepturile omului. Aceasta este responsabilitatea tuturor, pornind
de la vârf. Cred cu tărie că o abordare etică este vitală pentru succesul
companiei noastre.
Comportamentul sau acţiunile ilegale sau lipsite de etică ale companiei
Electrolux sau ale oricărui reprezentant al Grupului pot submina reputaţia
noastră îndelungată de onestitate și integritate și nu vor fi tolerate.
Depinde de fiecare dintre noi să creăm o companie în care suntem mândri
să lucrăm, un loc în care tot ceea ce facem și toate deciziile pe care le luăm
sunt guvernate de principiile eticii, integrităţii și respectului pentru oameni și
planeta noastră.
Citiţi Codul de conduită pentru a înţelege ce se așteaptă de la dvs. Utilizaţi-l
pentru referinţă, în rol ghid. Reţineţi că Codul nu poate acoperi toate situaţiile
cu care vă puteţi confrunta și, uneori, modul corect de a acţiona nu este
evident. Ori de câte ori aveţi întrebări, nu ezitaţi să cereţi ajutor.
Jonas
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Codul de conduită
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Cine aplică Codul de conduită
și cum ar trebui să fie utilizat?
Acest Cod se aplică tuturor angajaţilor Electrolux și tuturor celorlalţi
reprezentanţi care acţionează în numele companiei, inclusiv angajaţi
permanenţi și temporari, consultanţi, contractori, conducerea și membrii
consiliului companiilor Grupului Electrolux.
Toţi angajaţii și alţi reprezentanţi sunt responsabili de respectarea prezentului
Cod. Angajaţii trebuie, de asemenea, să consulte politicile și directivele
Grupului Electrolux, deoarece oferă direcţii și detalii suplimentare. Acestea
pot fi găsite la eGate.

Parteneri de afaceri și furnizori
Electrolux are așteptări mari de la furnizori și de la alţi parteneri de afaceri.
Ne angajăm să respectăm standardele înalte privind drepturile omului,
drepturile muncii, responsabilitatea faţă de mediu și anticorupţie în toate
practicile noastre de afaceri, ceea ce înseamnă că avem nevoie de același
lucru de la partenerii noștri.
Ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte principiile Standardului
furnizorilor privind locul de muncă, care se bazează pe aceleași cerinţe care
se aplică în cazul propriilor operaţiuni (detaliate în Group Workplace Policy și
Group Workplace Directive).
Programul nostru de aprovizionare responsabilă sprijină deciziile
de aprovizionare prin evaluarea furnizorilor potenţiali, monitorizarea
performanţei furnizorilor și oferirea de instruire, atât în cadrul Electrolux,
cât și în rândul furnizorilor.
Politici similare:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy și Group
Purchasing Policy

Mesaj de la Jonas
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Se așteaptă ca managerii să fie modele
Dacă sunteţi manager la Electrolux, se așteaptă să fiţi un model și daţi un bun
exemplu prin comportamentul, acţiunile și deciziile proprii. Aceasta înseamnă
că trebuie să lucraţi în conformitate cu Codul de conduită. Sunteţi obligat
să vă asiguraţi că persoanele din echipa dvs. primesc pregătirea necesară
pentru a înţelege și a se angaja faţă de Cod, precum și politicile și directivele
aferente. De asemenea, sunteţi obligat să acţionaţi și să raportaţi toate
încălcările prezentului cod și ale politicilor grupului. În calitate de manager,
puteţi căuta îndrumări din partea departamentelor HR, Legal, Internal Audit,
Sustainability Affairs sau titularului procedurii sau politicy relevante.

Respectarea legislaţiei
Vom opera în deplină conformitate cu legile și reglementările aplicabile
operaţiunilor noastre. De asemenea, vom desfășura toate activităţile noastre
în conformitate cu acest Cod de conduită și cu politicile și directivele noastre.
Dacă Codul contravine legii locale, atunci trebuie să se aplice dispoziţia mai
strictă, cu condiţia ca Codul să nu încalce legea.

Când aveţi nelămuriri, solicitaţi consultanţă juridică
Consultările legale punctuale sunt esenţiale pentru protejarea intereselor
Electrolux și pentru a ne asigura că respectăm legile și reglementările
relevante. Probabil vă veţi confrunta cu situaţii în care Codul de Conduită
nu oferă un răspuns clar. În aceste situaţii, trebuie să discutaţi problema
cu managerul dvs. direct sau cu consilierul juridic local propriu. În absenţa
unui consilier local propriu, puteţi contacta întotdeauna Corporate Legal
Department din Stockholm.
Există o serie de probleme și situaţii în care trebuie să vă consultaţi
cu consilierul juridic intern. Pentru îndrumări suplimentare în acest sens,
a se vedea Group Directives on Matters requiring Legal Consultation.

Mesaj de la Jonas

Introducere în Codul de conduită

10

Când apare o încălcare
Angajaţii care nu acţionează etic sau care încalcă acest Cod sau politicile
grupului nostru pot face obiectul unor măsuri disciplinare. În funcţie de fapte
și circumstanţe, această acţiune ar putea include concedierea.
În multe cazuri, regulile din Codul de conduită și ale politicilor și directivelor
conexe se bazează pe cerinţele legii, ceea ce înseamnă că orice
nerespectare de către dvs. poate duce la acţiuni disciplinare și la sancţiuni
juridice împotriva dvs. și a companiei Electrolux.

Raportaţi îngrijorări – veţi avea parte de susţinere
Dacă descoperiţi încălcări ale Codului de conduită sau ale oricăror politici
ale grupului, trebui să comunicaţi acest lucru managerului dvs. sau altei
persoane sau funcţii potrivite din cadrul companiei, aceasta ar putea include
departamentul de HR, Legal, MA&SA, Sustainability Affairs, titularul politicii
relevante sau conducerea locală, sectorială sau de grup.
Ethics Helpline este o modalitate alternativă de raportare a abaterilor grave
în cazurile în care dvs., ca angajat, nu vă simţiţi confortabil cu raportarea
prin intermediul canalelor de mai sus. Prin intermediul Ethics Helpline, puteţi
raporta în orice moment, de oriunde din lume, fie prin formularele online
sau telefonic. Apelul sau formularul este primit de EthicsPoint, o entitate
terţă independentă pentru Electrolux Ethics Helpline dupa care este înaintat
persoanei respective din cadrul Electrolux pentru investigaţie. Puteţi rămâne
anonim.1
Se așteaptă ca toţi angajaţii să raporteze orice informaţie despre
potenţialele activităţi infracţionale ale oricărui angajat sau reprezentant
al Electrolux.
Oricine raportează o preocupare ar trebui să știe că Electrolux are o politică
strictă privind neaplicarea de represalii. Acest lucru asigură faptul că nu
există consecinţe negative asupra muncii pentru niciun angajat care, cu
bună-credinţă, avertizează conducerea asupra gestionării eventualelor
încălcări ale acestui Cod de conduită.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Reţineţi că în anumite ţări există restricţii legale atunci când raportaţi îngrijorări
prin Ethics Helpline

Codul de conduită Electrolux
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03

Respect pentru
oameni și drepturi
de bază

Electrolux se află într-o "călătorie" pentru a face viaţa
mai bună, acţionând sustenabil, creând experienţe
mai bune pentru angajaţi și clienţi și încercând mereu
să se îmbunătăţească. Această călătorie poate
fi realizată numai cu ajutorul celor mai importante
active ale companiei: oamenii săi.
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Drepturile omului

Declaraţia noastră privind
drepturile omului
Electrolux va căuta să câștige
încrederea tuturor celor afectaţi
de operaţiunile sale, demonstrând
angajamentul faţă de etică
și drepturile omului prin cuvintele
și faptele noastre. Vom acţiona
întotdeauna etic și vom respecta
drepturile omului, așa cum sunt
stipulate în Convenţiile de bază ale
Cartei Internaţionale a Drepturilor
Omului și ale Organizaţiei
Internaţionale a Muncii (OIM).
Suntem semnatari ai Pactului
mondial al ONU, susţinem
Orientările OCDE pentru companiile
multinaţionale și aplicăm principiile
directoare ale ONU privind afacerile
și drepturile omului în identificarea
și remedierea oricărui impact
negativ asupra oamenilor, rezultat
direct sau indirect din operaţiunilor
noastre.
Așteptările noastre sunt detaliate în
acest Cod de conduită, Electrolux
Workplace Policy, Electrolux Supplier
Work Standard și Electrolux Group
People Policy. Alte cerinţe obligatorii
sunt enumerate în Electrolux
Workplace Policy, Electrolux Supplier
Work Standard și Electrolux Group
People Policy.

Respect pentru oameni
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Impactul asupra oamenilor

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Trebuie să luăm întotdeauna în considerare ce impact au
activităţile și deciziile noastre asupra personalului nostru și
asupra celor din jurul nostru. Ne străduim să ne desfășurăm
afacerile într-un mod care nu dăunează oamenilor, indiferent
dacă este cauzat direct de noi sau indirect prin intermediul
partenerilor noștri de afaceri sau al furnizorilor noștri.

Respectarea drepturilor omului este
responsabilitatea fiecărui manager
și angajat al Electrolux. În domeniul
dvs. de activitate, luaţi în considerare
modul în care operaţiunile, acţiunile
și deciziile noastre pot avea impact
asupra oamenilor și lucraţi pentru
a minimiza orice impact negativ.

O parte esenţială a eforturilor noastre în domeniul
drepturilor omului se referă la drepturile muncii și la
condiţiile de muncă. Drepturile angajaţilor noștri și ale
celor care lucrează pentru furnizorii sau partenerii noștri
de afaceri sunt întotdeauna respectate și vom asigura
standarde ridicate de muncă.
Nu tolerăm exploatarea copiilor, munca forţată,
discriminarea, hărţuirea sau abuzul și ne angajăm să
asigurăm un program de lucru și compensaţii decente,
libertatea de asociere și negocierea colectivă. Sănătatea
și securitatea angajaţilor noștri reprezintă o prioritate
principală și ne străduim să identificăm, să gestionăm și să
atenuăm permanent orice riscuri pentru accidente și boli.
Politici și directive înrudite:
Group People Policy, Group Workplace Policy și Group
Human Rights Directive

Dacă observaţi riscuri referitoare
la drepturile omului, raportaţi-le
managerului dvs., unui alt manager
sau unei funcţii adecvate.
Preocupările pot fi raportate,
de asemenea, prin Ethics Helpline.
Pentru îndrumare, contactaţi
Sustainability Affairs.
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Programul de lucru și compensarea

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

La Electrolux trebuie promovat un echilibru între viaţa
profesională și cea privată.

Nu vi se va cere să lucraţi un număr
excesiv de ore suplimentare.

Ne propunem să avem o abordare responsabilă cu privire
la compensare. Cel puţin, angajaţii noștri trebuie să fie
compensaţi în conformitate cu sau peste nivelul minim
legal.

Cu excepţia cazurilor extraordinare,
aveţi dreptul la cel puţin o zi liberă
la fiecare perioadă de șapte zile.

Politici similare:
Group People Policy și Group Workplace Policy

Ar trebui să aveţi informaţii clare
cu privire la termenii și condiţiile de
lucru, inclusiv la compensare și la
orele de lucru.
Pentru îndrumare, contactaţi
departamentul de HR și Sustainability
Affairs.

Respect pentru oameni

Libertatea de asociere

Electrolux se dedică unei relaţii constructive cu angajaţii
noștri și se străduiește continuu să dezvolte un mediu de
lucru deschis. Ne propunem să avem un dialog deschis și
transparent care să implice direct angajaţii și, după caz,
reprezentanţii acestora. Aceasta include libertatea de
asociere și dreptul la negociere colectivă.
Politici similare:
Group People Policy și Group Workplace Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Sunteţi liberi să formaţi și să vă
alăturaţi organizaţiilor alese de dvs.,
sau să decideţi să nu faceţi acest
lucru.
Managerii nu trebuie să interzică
angajaţilor să exercite această
libertate.
Dialogul dintre reprezentanţii
sindicatelor/angajaţilor și conducere
trebuie să fie constructiv și
respectuos.
Pentru îndrumare, contactaţi
departamentul de HR și Sustainability
Affairs.

Respect pentru oameni

Discriminarea nu este acceptabilă

Discriminarea nu are loc în mediul nostru de lucru.
Nimeni nu trebuie să fie discriminat pe baza unor
caracteristici sau convingeri personale, cum ar fi sexul,
vârsta, religia, starea civilă, rasa, casta, mediul social,
boala, dizabilitatea, sarcina, originea etnică și naţională,
naţionalitatea, apartenenţa la organizaţiile muncitorilor,
inclusiv sindicate, afilierea politică, orientarea sexuală sau
altele similare. Toţi angajaţii trebuie trataţi întotdeauna
strict conform abilităţilor personale și a calificărilor în orice
decizie legată de angajare.
Politici similare:
Group People Policy și Group Workplace Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Indiferent de diferenţe, funcţii, vârste
sau alte tipuri de distincţii, trataţi-i
întotdeauna pe ceilalţi cu respect,
demnitate și politeţe profesională.
Asiguraţi-vă că deciziile de angajare
pe care le luaţi nu fac obiectul unor
criterii de discriminare.
Pentru îndrumare contactaţi
departamentul de HR.

Respect pentru oameni

Avem toleranţă zero
faţa de hărţuire.

Ca parte a angajamentului nostru de a avea un loc
de muncă divers și incluziv, avem toleranţă zero pentru
hărţuire și intimidare. Victimizarea la locul de muncă,
acţiunile negative repetate îndreptate împotriva unui
anumit angajat nu sunt permise. Toţi angajaţii trebuie
să se trateze reciproc cu respect, demnitate și politeţe.
Hărţuirea poate lua forma remarcilor scrise sau verbale,
bârfei, glumelor sau persiflării, comentariilor defăimătoare,
limbajului ofensiv sau intimidării de care persoanele cu
autoritate abuzează de poziţia lor prin insultă, intimidare
sau comportament maliţios.
Politici similare:
Group People Policy și Group Workplace Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Trataţi-i pe toţi cu respect
și curtoazie.
Nu trimiteţi e-mailuri explicite
sau sugestive sexual sau nu
faceţi comentarii peiorative sau
batjocoritoare despre etnia sau
religia unei persoane.
Nu puneţi întrebări intruzive despre
viaţa personală a cuiva și nu faceţi
invitaţii repetate, nedorite, sociale
sau sexuale.
Nu abuzaţi de poziţia dvs. faţă
de un angajat subordonat.
Anunţaţi dacă vă aflaţi într-o situaţie
în care cineva este hărţuit sau
intimidat.
Pentru îndrumare, contactaţi
departamentul de HR.

Respect pentru oameni

Nu există toleranţă faţă de exploatarea
minorilor și munca forţată

Electrolux nu tolerează sub nicio formă exploatarea
minorilor sau munca forţată, involuntară sau traficul
de forţă de muncă.
În plus, avem toleranţă zero la orice abuz, exploatare sau
activitate sexuală cu orice persoană împotriva voinţei lor
sau contra cost (prostituţie), atunci când călătoriţi în interes
de afaceri sau în orice alt mod reprezentând compania.
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Dacă observaţi orice lucru care
indică un risc de exploatare
a minorilor, muncă forţată sau trafic
legate de activităţile Electrolux sau
cele ale furnizorilor sau partenerilor
noștri de afaceri, contactaţi HR și
Sustainability Affairs.

Politici similare:
Group People Policy și Group Workplace Policy

Mediul nostru de lucru încurajează
bunăstarea și siguranţa

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Știind că angajaţii noștri sunt singurul cel mai important
factor în atingerea succesului pe termen lung, Electrolux
se angajează să dezvolte în permanenţă un mediu de
lucru care să permită o performanţă durabilă, în care
toţi angajaţii să poată obţine cele mai bune rezultate.
Angajamentul nostru faţă de sănătate și siguranţă este
mult peste asigurarea conformităţii cu regulile și legislaţia.

Siguranţa este rezultatul
angajamentului tuturor și putem
contribui la un mediu de lucru
sănătos și sigur.

Sănătatea și siguranţa reprezintă o prioritate cheie
în elaborarea și dezvoltarea proceselor noastre de lucru
și în modul în care ne organizăm activităţile. Electrolux
se străduiește întotdeauna să reducă sau să elimine
accidentele la locul de muncă și bolile profesionale.
Conducerea, la toate nivelurile, este direct responsabilă
să reducă la minim influenţele cu potenţial negativ asupra
individului.

Luaţi în considerare că există
riscuri pentru sănătate, siguranţă
și bunăstare în domeniul dvs.
de activitate și sugeraţi modul în
care acestea pot fi abordate.

Politici similare:
Group People Policy și Group Workplace Policy

Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă de la locul de muncă.

Pentru consiliere, contactaţi
departamentul de HR sau EHS
(Environment Health & Safety).
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Afaceri corecte
și legale

Încălcarea legii poate conduce
la reacţii negative, la cereri de
despăgubire și, în unele cazuri,
la anchete penale și sancţiuni atât
pentru companie, cât și pentru
persoane fizice.

Afaceri corecte și legale

Credem în concurenţă loială
și respectăm legislaţia antitrust

Legile antitrust sau legile concurenţei sunt puse în aplicare
în întreaga lume pentru a menţine concurenţa pe piaţă.
Aceste legi interzic acordurile anticoncurenţiale și abuzul
de poziţie dominantă pe piaţă.
Electrolux crede într-o piaţă echitabilă și competitivă și
concurează pe meritul produselor, mărcilor și serviciilor
sale. Nu luăm măsuri care sunt ilegale în conformitate
cu legile concurenţei și toţi angajaţii Electrolux trebuie
să respecte cu stricteţe legile privind concurenţa loială.
Există diferite tipuri de activităţi care nu sunt permise de
legislaţia concurenţei și aceste reguli se aplică atunci când
se adresează concurenţilor, clienţilor, furnizorilor și altor
parteneri de afaceri.
Politici similare:
Group Antitrust Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Nu încheiaţi vreun acord sau
înţelegere cu un concurent cu privire
la stabilirea preţurilor, condiţiile
de tranzacţionare, producţia,
dezvoltarea tehnică, ofertele, clienţii,
împărţirea pieţei sau alte activităţi
de piaţă.
Nu discutaţi niciodată cu concurenţii
preţurile, profiturile, costurile,
ofertele, clienţii, dezvoltarea pieţei,
dezvoltarea tehnică sau alte
informaţii sensibile care nu sunt
publice, fără aprobarea prealabilă
a consilierului juridic intern.
Respectaţi independenţa clienţilor.
Nu încercaţi niciodată să fixaţi
sau să dictaţi în alt fel preţul de
revânzare al clientului. Nu încercaţi
să limitaţi dreptul clienţilor de a vă
revinde produsele fără aprobarea
prealabilă din partea consilierului
juridic.
Nu aplicaţi condiţii diferite pentru
tranzacţii similare cu clienţii. Nu
aplicaţi tactici în scopul excluderii
concurenţilor de pe piaţă.
Pentru îndrumare, contactaţi
departamentul Group Legals.

Amintiţi-vă că amenzi substanţiale
se aplică pentru încălcarea
legilor și că încălcările conduc
în continuare la reacţii negative,
solicitarea de despăgubiri și în multe
ţări, investigaţii penale și sancţiuni,
atât pentru companie, cât și pentru
persoane fizice.

Afaceri corecte și legale

Cunoașterea regulilor comerciale
actuale este vitală pentru
afacerea noastră

A fi o companie globală înseamnă că trebuie să
respectăm regulile comerţului internaţional. Controlul
exporturilor și sancţiunile comerciale interzic sau
restricţionează exportul de bunuri specifice sau
desfășurarea de activităţi în anumite ţări și/sau
cu anumiţi indivizi, companii sau organizaţii.
Încălcările nu vor afecta doar reputaţia noastră, ci
pot conduce la urmărirea penală a companiei și
a persoanelor responsabile. Regulile comerciale sunt
complexe, deoarece regulile variază în funcţie de locaţie
și se pot schimba în urma evenimentelor mondiale.
Politici similare:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Angajaţii implicaţi în comerţ sau
export trebuie să respecte regulile
și procedurile aplicabile, de exemplu:
Să identifice când o activitate
comercială sau o relaţie de afaceri
poate duce la o situaţie în care
se aplică regulile privind controlul
exporturilor și sancţiunile comerciale.
Să efectueze o verificare adecvată
a pieţelor sau a situaţiilor cu risc
ridicat.
Să recunoască și să acţioneze
în baza unor semnale de alarmă
care pot apărea în activitatea
comercială.
Pentru îndrumare, contactaţi
departamentul Group Legal.
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Avem zero toleranţă
în faţa corupţiei

Corupţia este abuzul sau utilizarea
necorespunzătoare a puterii
încredinţate pentru câștigul
personal. Electrolux nu tolerează
corupţia sub nicio formă. Aceasta
se extinde asupra tuturor acordurilor
și tranzacţiilor de afaceri din
toate ţările în care ne desfășurăm
activitatea. Electrolux și oricine
reprezintă Electrolux (inclusiv o terţă
parte) nu trebuie să participe sau
să aprobe practici corupte.

Luarea de mita
Mita poate fi descrisă ca oferirea sau solicitarea/primirea
a ceva de valoare pentru a influenţa o tranzacţie sau
o decizie. Electrolux nu tolerează nici o formă de luare de
mită indiferent de natura sa, inclusiv luarea de mită publică
și comercială. Nu tolerăm partenerii de afaceri care oferă
mită sau alte beneficii nepotrivite și vom lua măsuri dacă
astfel de activităţi sunt dezvăluite.

Mita poate lua forma:
Bani, certificatelor cadou sau
voucherelor
Cadourilor de valoare semnificativă
Comisioanelor sau foloaselor
necuvenite
Plăţilor către organisme caritabile
Călătoriilor sau distracţiilor
Publicităţii favorabile

Afaceri corecte și legale
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Cadourilor și atenţii
Cadourile de afaceri și atenţiile trebuie să fie acte de
bunăvoinţă și nu recompense pentru a încheia contracte
cu noi. De asemenea, cadourile și atenţiile oferite sau
primite de la angajaţii clienţilor sau furnizorilor, inclusiv
clienţi și furnizori potenţiali, pot fi considerate mită și, prin
urmare, trebuie să îndeplinească anumite criterii, cum
ar fi respectarea practicilor de afaceri acceptate în mod
normal.
Pe scurt, orice cadou sau atenţie, fie ea dată sau primită,
trebuie să aibă o valoare moderată și niciodată să nu
influenţeze luarea deciziilor. În ceea ce privește valoarea,
ar trebui să se respecte pragurile locale/sectoriale
aplicabile.
Reţineţi că trebuie evitate cadouri pentru funcţionarii
publici, deoarece aceștia sunt în mod normal consideraţi
a fi într-o poziţie care ar putea influenţa în mod abuziv
luarea deciziilor acestora.
Politici similare:
Group Anti-Corruption Policy

Înţelegeţi și respectaţi Electrolux
Anti-Corruption Policy.
Înţelegeţi și respectaţi regulile
Electrolux referitoare la cadouri
și atenţii.
Participaţi în mod regulat
la formarea anticorupţie.
Nu daţi și nu acceptaţi mită în nici un
fel sau orice altceva care ar putea
fi considerat drept mită.
Nici dvs., compania, membrii familiei
și nici prietenii nu pot primi niciun
beneficiu necorespunzător ca
rezultat al calitaţii dvs. de angajat
sau reprezentant al Electrolux.
Nu veţi suferi retrogradarea,
pedeapsa sau alte consecinţe
negative pentru refuzul de a plăti
mită sau de a vă angaja în alte
practici corupte.
Dacă vi se oferă un cadou
neadecvat, o favoare sau un alt
beneficiu discutabil, comunicaţi
problema managerului dvs.,
departamentului Group Legal,
Internal Audit sau HR.
Pentru îndrumare, contactaţi Group
Legal.

Afaceri corecte și legale

Produsele noastre sunt fabricate
având la bază calitatea și siguranţa

Electrolux respectă cerinţele legale și standardele noastre
de calitate și siguranţă atunci când produsele noastre sunt
proiectate, dezvoltate, fabricate, comercializate și vândute.
Livrările de produse către clienţi nu ar trebui să aibă loc
până când cerinţele de calitate, standardele de siguranţă
și cerinţele de conformitate sunt pe deplin îndeplinite.
Prezentăm produsele și serviciile noastre in mod acurat
și ne fundamentăm afirmaţiile noastre.
Politici similare:
Group Quality Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Respectaţi întotdeauna toate
cerinţele legale, precum și politicile
Electrolux care se referă la
proiectarea, fabricarea, vânzarea,
performanţa și marketingul
produselor și serviciilor noastre.
Nu lucraţi niciodată superficial sau
luaţi decizii care pot compromite
conformitatea produsului.
Nu manipulaţi testele sau rezultatele
testelor.
Nu construiţi produse astfel încât
performanţa să se îmbunătăţească
pentru anumite zone numai în timpul
condiţiilor de testare.
Nu furnizaţi niciodată informaţii
incorecte despre calitatea, siguranţa
sau alte aspecte ale produselor sau
serviciilor noastre.
Pentru îndrumare, contactaţi
departamentul Group Quality sau
Group Legal.

Codul de conduită Electrolux
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Activităţi de afaceri
cu integritate

Integritatea trebuie să ghideze angajaţii să ia decizii
solide și să acţioneze întotdeauna în interesul companiei.
Angajaţii Electrolux nu amestecă chestiuni politice
și personale cu afacerile.

Activităţi de afaceri cu integritate

Atunci când chestiunile personale
pot influenţa deciziile de afaceri,
există un conflict de interese.

Situaţiile în care o preocupare particulară sau personală
pare să fie incompatibilă cu interesele Electrolux
trebuie evitate și raportate șefului dumneavoastră
și departamentului de HR.
Cel mai bun mod de a gestiona conflictele de interese
este de a le evita în totalitate. Dacă apar, trebuie să fiţi
deschis(ă) și transparent(ă) în privinţa situaţiei.
Aceste conflicte pot să apară într-o varietate
de feluri, de exemplu:

Pentru angajarea în afara locului de muncă,
în care interesele unui loc de muncă contravin
celuilalt.
Din cauza intereselor familiei, în care un membru
al familiei sau altă rudă este angajată sau
supravegheată de dvs.
Atunci când bunurile sau serviciile sunt cumpărate
de la o rudă sau de la un prieten sau de la o firmă
controlată de oricare dintre acestea.
Dacă dvs. sau un membru al familiei aveţi un
interes financiar care ar putea afecta judecata dvs.
De asemenea, atunci când dvs. sau un membru
al familiei aveţi un interes personal, direct sau
indirect, în orice furnizor sau client al Electrolux.

Politici similare:
Group Conflicts of Interest Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Dezvăluiţi orice conflict de
interese imediat managerului și
departamentului de HR.
Nu vă angajaţi în relaţii de muncă
externe sau activităţi care ar putea
intra în conflict sau par să fie în
conflict cu interesul Electrolux sau
care vă vor reduce eficienţa sau
dedicarea în îndeplinirea îndatoririlor
dvs. la Electrolux.
Pentru îndrumare, contactaţi
departamentul Group Legal sau HR.

Activităţi de afaceri cu integritate

Electrolux evită implicarea politică

Electrolux respectă neutralitatea în ceea ce privește
partidele politice și candidaţii politici. Numele Electrolux și
resursele controlate de orice companie din Grup nu vor
fi folosite pentru a promova interesele partidelor sau ale
candidaţilor politici.
Lobby-ul politic este o activitate legitimă realizată de
anumiţi angajaţi autorizaţi ai Electrolux, dar asemenea
activităţi trebuie realizate întotdeauna transparent și clar
în numele Electrolux.
Angajaţii care intră în dialog cu guvernele și alte
organisme publice pentru a informa sau influenţa politica
publică trebuie să o facă în mod responsabil și transparent,
în conformitate cu legile locale.
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Puteţi participa personal la
activităţile politice și puteţi face
contribuţii politice, însă această
participare va fi în timpul personal,
iar aceste contribuţii vor fi pe propria
cheltuială.
Nu faceţi nicio contribuţie politică
sau cheltuială de acest tip în numele
Electrolux.
Nu rambursaţi niciunui angajat astfel
de contribuţii sau cheltuieli.
Dacă vă implicaţi în activităţi politice
personale, nu trebuie să acţionaţi
sau să păreţi că sunteţi reprezentanţi
ai Electrolux.
Pentru îndrumare, contactaţi
Departamentul Corporate
Communication.

Codul de conduită Electrolux
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Suntem cu toţii
responsabili pentru
protejarea activelor
companiei noastre

Este esenţial pentru afacerea noastră să ne asigurăm și să
protejăm activele, inclusiv proprietatea fizică, proprietatea
intelectuală și activele financiare. Suntem cu toţii
responsabili pentru protejarea bunurilor noastre
și pentru utilizarea lor cu grijă și eficienţă.

Protejarea activelor companiei noastre

Evitaţi fraudele și folosirea activelor
companiei pentru activităţi care
ar dăuna reputaţiei noastre

Nu tolerăm frauda și utilizarea necorespunzătoare a
activelor companiei. Frauda include orice acţiune, precum
și omisiunea de a acţiona, cu scopul de a înșela pe alţii,
cum ar fi compania, publicul sau investitorii, să întreprindă
acţiuni care duc la daune economice acestora.
Proprietatea, echipamentele, resursele și fondurile trebuie
utilizate numai în scopuri comerciale și nu pentru câștig
personal.
Exemple de abuz de bunuri includ furtul, falsificarea
rapoartelor de cheltuieli sau de timp, utilizarea
necorespunzătoare a unui computer, telefon sau
echipament al companiei sau folosirea necorespunzătoare
a reducerilor pentru angajaţi.
Politici și directive înrudite:
Group Finance Policy și Group Global Travel Directive
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Respectaţi toate regulile locale de
călătorie și cheltuieli aplicabile.
Cheltuielile private, cum ar
fi călătoriile personale sau
divertismentul, nu pot fi rambursate
drept cheltuieli de afaceri.
Computerele companiei nu pot fi
folosite pentru activităţi ilegale sau
pentru vizualizarea unor materiale
necorespunzătoare, inclusiv site-uri
pornografice, site-uri care instigă la
ură sau alte site-uri care ar putea
dăuna reputaţiei noastre.
Utilizarea privată a resurselor
companiei, de exemplu computere
sau telefoane, ar trebui să fie redusă
la minimum.
Pentru îndrumare, contactaţi HR, IT,
Group Legal sau Internal Audit.

Protejarea activelor companiei noastre

Contabilitatea și raportarea trebuie
să fie corecte și complete

Integritatea rapoartelor financiare este esenţială pentru
menţinerea încrederii acţionarilor, clienţilor, furnizorilor și
a altor părţi interesate. Toate operaţiunile financiare trebuie
înregistrate și contabilizate în conformitate cu principiile
contabile aplicabile stabilite în Manualul contabil al Electrolux.
Introducerea de informaţii în evidenţele sau înregistrările
noastre care ascund sau induc în eroare cu privire
la natura reală a oricărei tranzacţii sau introducerea
de informaţii înșelătoare pentru a influenţa ţintele sau
indicatorii cheie de performanţă nu este permisă.
Frauda contabilă ar putea include denaturarea veniturilor,
a cheltuielilor, a activelor sau a datoriilor. De asemenea,
ar putea fi aplicarea incorectă intenţionată a Manualului
contabil pentru a influenţa ţintele sau indicatorii cheie de
performanţă (KPI).
Este interzisă manipularea sau modificarea regulilor
contabile pentru a atinge un obiectiv financiar.
Politici similare:
Group Finance Policy
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Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Respectaţi întotdeauna Manualul de
contabilitate Electrolux atunci când
raportaţi tranzacţiile financiare.
Atunci când raportaţi informaţii, nu
declaraţi incorect faptele și asiguraţivă că informaţiile reflectă cu precizie
tranzacţia în cauză.
Dacă observaţi o eroare într-o
înregistrare financiară sau suspectaţi
existenţa unei fraude, raportaţi-o
imediat.
Pentru îndrumare, contactaţi Group
Finance sau Internal Audit.

Protejarea activelor companiei noastre
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Ne protejăm proprietatea intelectuală

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Proprietatea intelectuală a Electrolux, cum ar fi knowhow-ul, ideile, secretele comerciale, brevetele, mărcile
comerciale, numele de domenii, designul și drepturile de
autor, sunt valoroase pentru companie. O astfel de valoare
poate fi pierdută sau compromisă dacă aceste bunuri sunt
utilizate în mod abuziv sau dezvăluite în mod incorect.

Contactaţi Group Patents sau IP
dacă consideraţi că Electrolux ar
putea obţine drepturi de proprietate
intelectuală utile sau că terţe
părţi încalcă sau par să încalce
proprietatea intelectuală.

Proprietatea intelectuală este protejată prin intermediul
aplicaţiilor, înregistrărilor și reînnoirilor dar și prin contestaţii,
invalidări sau litigii privind încălcarea dreptului comunitar
împotriva unor terţe părţi pentru a ne asigura că avem
cât mai multă libertate posibilă de a funcţiona.

Respectaţi drepturile valide de
proprietate intelectuală ale altora.

Politici similare:
Group Intellectual Property Policy

Nu vă angajaţi să dezvoltaţi o idee
sau invenţie cu terţe părţi fără a
consulta mai întâi Group Patents
privind drepturile de brevet sau
de design sau IP Legal în ceea ce
privește mărcile comerciale, numele
de domeniu sau problemele legate
de drepturile de autor.
Reţineţi că proprietatea intelectuală
pe care aţi dezvoltat-o în timpul
în care aţi fost angajat rămâne în
proprietatea Electrolux chiar și după
ce nu mai sunteţi angajat.
Pentru îndrumare, contactaţi Group
Legal sau Group Patents.

Codul de conduită Electrolux
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Protecţia informaţiilor
ca bun de valoare

Îi încurajăm pe angajaţi să comunice
despre mărcile, produsele și
companiile noastre, dar nu să
divulge sau să comunice informaţii
confidenţiale.

Protecţia informaţiilor
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Informaţii confidenţiale

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Informaţiile despre Electrolux sunt un bun de valoare.
Angajaţii pot avea din când în când informaţii
confidenţiale. Acestea ar putea include informaţii
financiare, secrete comerciale, preţuri, vânzări și profituri,
strategii și planuri, informaţii contractuale, liste de clienţi
și furnizori, informaţii despre produse noi sau orice
alte informaţii care nu sunt publice despre Electrolux.
Informaţiile confidenţiale ar putea constitui, de asemenea,
informaţii privilegiate în funcţie de circumstanţe (a se vedea
secţiunea despre informaţii privilegiate).

Asiguraţi-vă că toate informaţiile pe
care le distribuiţi despre Electrolux
îndeplinesc cerinţele formulate în
Group Information Policy.

Informaţiile confidenţiale despre Electrolux trebuie să fie
protejate, tratate cu grijă și să nu fie comunicate părţilor
terţe neautorizate sau publicului, cu excepţia cazului în
care aţi fost autorizat în mod specific să faceţi acest lucru.

Dacă este necesar să distribuiţi
informaţii confidenţiale unei terţe
părţi, asiguraţi-vă că există un acord
de confidenţialitate.

Obligaţia de a proteja informaţiile confidenţiale continuă și
după încetarea angajării. Acest lucru este valabil și pentru
informaţiile pe care ni le împărtășesc clienţii, furnizorii și alţi
parteneri de afaceri.

Ţineţi cont de faptul că obligaţia
dvs. de a proteja informaţiile
confidenţiale poate rămâne și după
ce aţi părăsit compania. Acest lucru
înseamnă, de asemenea, că noii
angajaţi nu pot împărtăși informaţii
confidenţiale cu privire la angajatorii
lor anteriori și nu ar trebui să li se
ceară să facă acest lucru.

Politici similare:
Group Information Policy

Aveţi grijă să nu postaţi informaţii
confidenţiale pe reţelele sociale sau
să discutaţi informaţii confidenţiale
sau sensibile în locuri în care alţii vă
pot auzi.

Când lucraţi cu informaţii de
la Electrolux, utilizaţi numai
echipamente și servicii aprobate
de companie.
Utilizaţi contul dvs. de e-mail
Electrolux sau alte canale
ale companiei pentru toate
comunicările legate de muncă.
Nu utilizaţi niciun cont personal de
e-mail, reţele sociale sau un mediu
similar.
Pentru îndrumare, contactaţi
Corporate Communications sau
Group Legal.

Protecţia informaţiilor
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Informaţii privilegiate

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Electrolux este o companie listată la bursă. În calitate
de salariat puteţi, la un moment dat, să veniţi în contact
cu informaţii privilegiate.

Solicitaţi sfatul Corporate Legal
Department dacă nu sunteţi sigur(ă)
dacă vă aflaţi sau nu în posesia unor
informaţii privilegiate.

Atunci când o persoană are acces la informaţii privilegiate,
acesta are obligaţii juridice și de regulament intern.
Tranzacţiile pe bază de informaţii privilegiate și divulgarea
ilegală a informaţiilor privilegiate sunt strict interzise.
Informaţiile privilegiate privesc o situaţie care nu este
publică și dacă ar fi făcută publică ar avea un impact
semnificativ asupra preţului acţiunilor sau al altor
instrumente financiare. De exemplu, rezultatele financiare și
achiziţiile și vânzările majore ar constitui, de obicei, informaţii
privilegiate. O persoană care deţine informaţii privilegiate
nu trebuie să divulge informaţiile, să utilizeze informaţii
privilegiate pentru cumpărarea sau vânzarea acţiunilor
Electrolux direct sau indirect, să recomande sau să îndemne
pe oricine altcineva să cumpere sau să vândă acţiuni.

Nu distribuiţi informaţii privilegiate
sau alte informaţii sensibile
referitoare la Electrolux unei terţe
părţi, inclusiv rudelor.
Nu utilizaţi informaţii privilegiate
prin cumpărarea sau vânzarea sau
solicitarea altcuiva să cumpere sau
să vândă acţiuni Electrolux sau alte
titluri conexe.
Pentru îndrumare, contactaţi Group
Legal.

Politici similare:
Group Insider Policy și Group Data Protection Policy

Cum protejăm datele personale

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Respectăm dreptul fundamental al fiecărui individ la
protecţia datelor cu caracter personal care îl privesc,
indiferent de naţionalitate sau de reședinţă. Necesitatea
de a proteja datele cu caracter personal crește odată cu
extinderea mediului online în care se transferă cantităţi
mari de date în întreaga lume. Aproape tot ceea ce facem
online și când folosim dispozitive sau aparate conectate
permite colectarea de date cu caracter personal.

Întotdeauna acţionaţi respectuos
și luaţi în considerare intimitatea
celorlalţi.

Prin urmare, este important să luăm măsurile
corespunzătoare pentru a proteja datele personale și să
respectăm regulile de confidenţialitate aplicabile privind
stocarea, colectarea și utilizarea datelor cu caracter
personal.

Puteţi accesa numai datele
personale în măsura necesară
pentru responsabilităţile dvs. de
serviciu. Dacă aveţi permisiunea
de a accesa date personale, sunteţi
obligat să protejaţi și să păstraţi
toate informaţiile confidenţiale.

Politici similare:
Group Data Protection Policy

Colectarea, stocarea sau utilizarea
datelor cu caracter personal trebuie
să fie în conformitate cu Group Data
Protection Policy.

Pentru îndrumare, contactaţi Group
Legal.

Codul de conduită Electrolux
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Respectul faţă
de mediu

Fiecare angajat trebuie să caute
modalităţi de îmbunătăţire a
performanţelor noastre ecologice.

Respectul faţă de mediu

36

Respectul faţă de mediu

Ce înseamnă aceasta pentru dvs.

Fiecare angajat al Electrolux joacă un rol în îmbunătăţirea
constantă a performanţelor noastre ecologice. Standardul
minim pentru a face acest lucru este stabilit de politica
grupului privind mediul, directiva grupului privind locul
de muncă și legislaţia locală. Trebuie să acţionăm cu toţii
în conformitate cu aceste angajamente. Dar aceasta nu
este totul. Căutând în mod constant îmbunătăţiri și lucruri
care se pot face mai bine, ne putem asigura că produsele
noastre contribuie la o societate mai durabilă.

Nu săriţi peste anumite etape pentru
că legea locală permite o acţiune
pe care noi, ca grup, o considerăm
lipsită de etică sau dăunătoare
mediului.

Legislaţia și reglementările locale pot fi diferite, iar în
unele cazuri pot fi mai puţin restrictive decât cerem noi
prin politica de mediu a grupului și prin directiva grupului
privind locul de muncă.
Exemple de încălcări de mediu sunt emisiile din fabrici
care depășesc limitele legale permise, tratarea
necorespunzătoare a deșeurilor periculoase sau
eliminarea necorespunzătoare a apelor reziduale.
Politici similare:
Group Environmental Policy

Gestionaţi și documentaţi impactul
nostru asupra mediului în mod
diligent și în conformitate cu cerinţele
legale, nu falsificaţi rapoartele sau
alte documente.
Asiguraţi-vă că există permise
de mediu corespunzătoare.
Luaţi în considerare modul în care
echipa sau domeniul dvs. de lucru
contribuie la imaginea mai amplă
a amprentei ecologice a companiei
Electrolux.
Folosiţi resursele cu înţelepciune,
de exemplu, energie, apă, substanţe
chimice și materiale.
Minimizaţi călătoriile prin utilizarea
facilităţilor de comunicare online sau
prin telefon.
Pentru îndrumare, contactaţi
Sustainability Affairs.

Codul de conduită Electrolux
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Codul nostru de
conduită: pentru
perioada următoare

Codul se aplică tuturor și ar trebui
să ne îndrume munca de zi cu zi.

Codul nostru de conduită:
pentru perioada următoare

Codul nostru de conduită:
pentru perioada
următoare

În calitate de angajat, este
responsabilitatea dvs. nu doar
să citiţi codul de conduită pentru
a înţelege ceea ce se așteaptă
de la dvs., ci și pentru al folosi în
mod regulat ca referinţă și ghid.
De asemenea, sunteţi responsabil
pentru cunoașterea oricărei politici
de grup relevante pentru poziţia și
activitatea dvs. Politicile, directivele și
alte orientări importante pot fi găsite
pe eGate.
Codul nu poate acoperi toate
situaţiile cu care vă puteţi confrunta
și, uneori, modul corect de a acţiona
nu este evident. Ori de câte ori aveţi
întrebări, nu ezitaţi să cereţi ajutor.
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Dacă aveţi dubii

Dacă aveţi nelămuriri cu privire la eventualele încălcări ale
acestui Cod de conduită, trebuie:

1

2

3

Să discutaţi cât de repede posibil preocuparea
cu managerul dvs. direct.
Dacă vă este incomod să faceţi acest lucru,
discutaţi cu un alt manager, HR, Internal
Audit sau Sustainability Affairs, titularul politicii
relevante sau managementul local, sectorial
sau de grup.
Dacă niciuna dintre aceste abordări nu este
adecvată sau doriţi să vă păstraţi anonimatul,
raportaţi preocuparea dvs. prin Ethics Helpline.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Cum să rezolvaţi o situaţie dificilă

Dacă vă aflaţi într-o situaţie în care nu sunteţi sigur(ă)
de ceea ce trebuie să faceţi, adresaţi-vă următoarele
întrebări:
Decizia sau acţiunea este considerată legală?
Decizia sau acţiunea este în conformitate cu
politicile grupului?
Dacă familia mea, prietenii și alte persoane din
exteriorul companiei Electrolux află despre aceasta,
m-aș simţi confortabil?
Dacă acţiunea mea a fost publicată pe pagina
întâi a unui ziar, m-aș simţi în continuare confortabil
cu decizia sau acţiunea mea?

Codul de conduită Electrolux
Versiunea 01.1
Reţineţi că aceasta este o traducere a
codului original de conduită în limba engleză.
Traducerea este numai pentru scopuri
informative. În caz de discrepanţă, versiunea
originală în limba engleză va prevala.

