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de CEO
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Een bericht van de CEO
Bij Electrolux hebben we een strategisch kader om ons te sturen in ons gedrag,
richting te geven en onze communicatie te inspireren. Dit kader bestaat uit ons
doel, ons bedrijfsmodel en ons bedrijfsmodel en de weg naar winstgevende
groei.
De Electrolux Gedragscode is een fundamenteel onderdeel van onze
strategie. Ze vormt een inleiding op onze belangrijkste beleidslijnen en
principes en is een gids voor de manier waarop Electrolux zakendoet.
We zijn vastbesloten om altijd ethisch te handelen en de mensenrechten
te respecteren. Dat is eenieders verantwoordelijkheid, beginnend vanaf de
top. Ik ben ervan overtuigd dat een ethische benadering essentieel is voor
het succes van ons bedrijf.
Illegaal of onethisch gedrag of handelingen door Electrolux of een vertegenwoordiger van de Groep kunnen onze aloude reputatie van eerlijkheid
en integriteit ondermijnen en worden niet getolereerd.
Het is aan ieder van ons om een bedrijf te creëren waar we trots zijn om
in te werken, een plek waar alles wat we doen en alle beslissingen die we
nemen worden beheerst door de principes van ethiek, integriteit en respect
voor mensen en onze planeet.
Lees de Gedragscode om te begrijpen wat van u wordt verwacht. Gebruik
hem als referentie en als gids. Houd er rekening mee dat de code niet alle
situaties kan dekken waar u mee te maken kunt krijgen en dat de juiste manier
van handelen niet altijd voor de hand ligt. Als u vragen heeft, aarzel dan niet
om hulp te vragen.
Jonas

Electrolux Gedragscode
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Inleiding tot
de gedragscode
van Electrolux
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Bericht van Jonas

Inleiding tot de gedragscode

Op wie is de Gedragscode van toepassing
en hoe moet ze worden gebruikt?
Deze Code is van toepassing op alle Electrolux-werknemers en alle
andere vertegenwoordigers die namens het bedrijf optreden, inclusief
vaste en tijdelijke werknemers, consultants, aannemers, senior management
en bestuursleden van Electrolux Group-bedrijven.
Alle werknemers en andere vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor
het volgen van deze Code. Medewerkers moeten ook het beleid en de
richtlijnen van Electrolux Group raadplegen, aangezien ze aanvullende
richtlijnen en details geven. Deze zijn te vinden op eGate.

Businesspartners en leveranciers
Electrolux heeft hoge verwachtingen van leveranciers en andere zakelijke
partners.
We zetten ons in om hoge normen te handhaven voor mensenrechten,
arbeidsrechten, verantwoordelijkheid voor het milieu en anticorruptie
in al onze zakelijke praktijken, wat betekent dat we hetzelfde verlangen
van onze partners.
We verwachten van onze leveranciers dat ze zich houden aan de principes in onze Supplier Workplace Standard, die gebaseerd zijn op dezelfde
vereisten die van toepassing zijn op onze eigen activiteiten (gedetailleerd
in ons Group Workplace Policy en Group Workplace Directive).
Ons Responsible Sourcing-programma ondersteunt inkoopbeslissingen
door kandidaat-leveranciers te beoordelen, de prestaties van leveranciers
te volgen en opleidingen te verzorgen binnen Electrolux en bij leveranciers.
Gerelateerd beleid:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy en Group Purchasing Policy
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Van managers wordt verwacht dat zij
optreden als rolmodel
Als u een manager bent bij Electrolux, wordt van u verwacht dat u een rolmodel
bent en een goed voorbeeld geeft door uw eigen gedrag, acties en beslissingen. Dit betekent dat u in overeenstemming met de Gedragscode moet handelen. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat de mensen in uw team de nodige
training krijgen om de Code te begrijpen en zich eraan te houden, evenals het
beleid en de richtlijnen die ermee samenhangen. U bent ook verplicht om alle
schendingen van deze Code en het Groepsbeleid op te volgen en te rapporteren. Als manager kunt u advies inwinnen bij HR, Legal, Internal Audit, Sustainability Affairs of de relevante polishouder.

Wettelijke naleving
Wij zullen handelen in volledige overeenstemming met de wetten en
voorschriften die van toepassing zijn op onze activiteiten. We zullen ook al
onze activiteiten uitvoeren in overeenstemming met deze Gedragscode en
ons beleid en onze richtlijnen. Als de code in strijd is met de lokale wetgeving,
dan moet de strengere van beide van toepassing zijn, op voorwaarde dat
de code de wet niet schendt.

Zoek in geval van twijfel juridisch advies
Een tijdig juridisch consult is essentieel om de belangen van Electrolux te
beschermen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de relevante weten regelgeving. U zult waarschijnlijk te maken krijgen met situaties waarin
de Gedragscode geen duidelijk antwoord geeft. In dergelijke situaties dient
u de kwestie te bespreken met uw lijnmanager of de plaatselijke bedrijfsjurist.
Bij afwezigheid van lokale bedrijfsjuristen kunt u altijd contact opnemen met
de juridische afdeling van Corporate in Stockholm.
Er zijn een aantal zaken en situaties waarin u verplicht bent een bedrijfsjurist
te raadplegen. Raadpleeg de Group Directive on Matters requiring Legal
Consultation voor verdere richtlijnen.

Bericht van Jonas
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Wanneer er een overtreding plaatsvindt
Werknemers die niet ethisch handelen of deze Code of ons Groepsbeleid
schenden, kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen.
Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan deze actie ontslag omvatten.
In veel gevallen zijn de regels in de Gedragscode en aanverwant beleid en
richtlijnen gebaseerd op wettelijke vereisten, wat betekent dat, als u nalaat
ze te volgen, dit zowel disciplinaire maatregelen als juridische sancties
tegen u en Electrolux tot gevolg kan hebben.

Problemen melden - u wordt ondersteund
Als u wordt geconfronteerd met schendingen van de Gedragscode of het
Groepsbeleid dient u uw bezorgdheid bij uw manager of een andere geschikte persoon of functie binnen het bedrijf aan te kaarten - waaronder HR,
Legal, Internal Audit, Sustainability Affairs, relevante polishouder of locale,
sector of group management.
De Ethics Hulplijn is een alternatieve manier om ernstig wangedrag te
melden in gevallen waarin u als medewerker zich niet op uw gemak voelt
om via de bovengenoemde kanalen te rapporteren. Via de Ethics Helpline
kunt u altijd en overal ter wereld een melding doen via online formulieren
of de telefoon. Het formulier of de oproep wordt ontvangen door een
onafhankelijke externe host voor de Electrolux Ethics Helpline en vervolgens
doorgestuurd naar de juiste persoon bij Electrolux voor een onderzoek.
U mag anoniem blijven.1
Van alle werknemers wordt verwacht dat zij alle kennis melden die zij
mogelijk hebben over crimineel gedrag door een werknemer of vertegenwoordiger van Electrolux.
Iedereen die een probleem meldt, moet weten dat Electrolux een strikt
niet-vergeldingsbeleid voert. Dit zorgt ervoor dat er geen nadelige werkgerelateerde gevolgen zijn voor werknemers die te goeder trouw het management op de hoogte brengen van mogelijke overtredingen van deze
Gedragscode.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Merk op dat in sommige landen wettelijke beperkingen gelden bij het melden van
problemen via de Ethiek Hulplijn
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Respect voor
mensen en hun fundamentele rechten

Electrolux stelt alles in het werk om het leven ten goede
te verbeteren door duurzaam te handelen, betere ervaringen te creëren voor werknemers en klanten en altijd te
streven naar verbetering. Dat kan alleen worden bereikt
dankzij de grootste troeven van het bedrijf: de mensen.

12

Mensenrechten

Onze Mensenrechtenverklaring
Electrolux streeft ernaar het vertrouwen te winnen van iedereen die
wordt beïnvloed door onze activiteiten, door onze inzet voor ethiek en
mensenrechten te laten zien door
middel van onze woorden en daden.
We zullen altijd ethisch handelen
en de mensenrechten respecteren,
zoals uiteengezet in het Internationaal Statuut van de Mensenrechten
en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
We hebben het UN Global Compact ondertekend, ondersteunen
de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en passen de
leidende beginselen van de VN voor
zakendoen en mensenrechten toe
bij ons werk om eventuele negatieve
gevolgen voor mensen te identificeren en op te lossen, die een direct
of indirect resultaat zijn van onze
operaties.
Onze verwachtingen zijn uiteengezet
in deze Gedragscode, het Electrolux
Workplace Policy, de Electrolux
Supplier Workplace Standard en
het Electrolux Group People Policy.
Verdere dwingende vereisten staan 
vermeld in onze Group Workplace
Directive en Group Human Rights
Directive.

Respect voor mensen
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Gevolgen voor mensen

Wat betekent dit voor u

We moeten altijd overwegen welke impact onze activiteiten
en beslissingen hebben op onze mensen en op degenen
om ons heen. We streven ernaar zodanig zaken te doen
dat het geen schade aan mensen toebrengt, of dit nu direct
door ons wordt veroorzaakt dan wel indirect via onze zakelijke partners of leveranciers.

Het handhaven van mensenrechten is de verantwoordelijkheid van
elke manager en medewerker van
Electrolux. Overweeg binnen uw
werkgebied hoe onze activiteiten,
acties en beslissingen van invloed
kunnen zijn op mensen en werk
eraan om eventuele negatieve
gevolgen te minimaliseren.

Een essentieel onderdeel van onze inspanningen op het
gebied van mensenrechten heeft betrekking op arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden. De rechten van
onze werknemers en die van onze leveranciers of zakenpartners worden altijd gerespecteerd en we zullen ons
inspannen om hoge arbeidsnormen te garanderen.
We tolereren geen kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, intimidatie of misbruik, en streven naar correcte
werktijden en compensatie, vrijheid van vereniging
en collectieve onderhandelingen. De gezondheid en
veiligheid van onze medewerkers is een topprioriteit en
we werken voortdurend aan het identificeren, beheren
en beperken van risico's voor ongevallen en ziekten.
Aanverwant beleid en richtlijnen:
Group People Policy, Group Workplace Policy
en Group Human Rights Directive

Als u mensenrechtenrisico's voor
mensen waarneemt, meld dit
dan bij uw manager, een andere
manager of een gepaste functie.
Bezorgdheid kan ook worden
gemeld via de Ethics Hulplijn.
Neem voor begeleiding contact
op met Sustainability Affairs.
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Werktijden en compensatie

Wat betekent dit voor u

Bij Electrolux dient een balans tussen werk en privé
te worden bevorderd.

U wordt niet geacht schadelijke
hoeveelheden overuren te maken.

We streven naar een verantwoorde benadering met
betrekking tot compensatie. Onze werknemers moeten
ten minste worden gecompenseerd in overeenstemming
met of boven het wettelijke minimum.

Behalve in buitengewone zakelijke
omstandigheden, hebt u recht op
ten minste één vrije dag per periode van zeven dagen.

Gerelateerd beleid:
Group People Policy en Group Workplace Policy

U moet duidelijke informatie hebben over uw arbeidsvoorwaarden,
inclusief compensatie en werktijden.
Neem voor begeleiding contact
op met HR of Sustainability Affairs.

Respect voor mensen

Vrijheid van vereniging

Electrolux streeft naar een constructieve relatie met onze
medewerkers en streeft er voortdurend naar om een
open werkomgeving te ontwikkelen. We streven naar
een open en transparante dialoog om medewerkers
direct en, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers
te betrekken. Dit omvat de vrijheid van vereniging en
het recht om gezamenlijk te onderhandelen.
Gerelateerd beleid:
Group People Policy en Group Workplace Policy

15

Wat betekent dit voor u

U bent vrij om organisaties naar
eigen keuze te vormen en er lid van
te worden, of besluiten om dat niet
te doen.
Managers mogen werknemers
niet verbieden deze vrijheid uit
te oefenen.
De dialoog tussen vakbonden /
werknemersvertegenwoordigers en
het management moet constructief
en respectvol zijn.
Neem voor begeleiding contact
op met HR of Sustainability Affairs.

Respect voor mensen

Discriminatie is niet aanvaardbaar

Discriminatie hoort niet thuis in onze werkomgeving.
Niemand zal worden gediscrimineerd op basis van persoonlijke kenmerken of overtuigingen zoals geslacht, leeftijd,
religie, burgerlijke staat, ras, kaste, sociale achtergrond,
ziekte, handicap, zwangerschap, etnische en nationale
afkomst, nationaliteit, lidmaatschap van werknemersorganisaties inclusief vakbonden, politieke overtuiging, seksuele
geaardheid of soortgelijke. Alle werknemers moeten altijd
strikt worden behandeld volgens hun capaciteiten en kwalificaties bij elke werkbeslissing.
Gerelateerd beleid:
Group People Policy en Group Workplace Policy
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Wat betekent dit voor u

Ongeacht verschillen, posities, leeftijden of andere vormen van onderscheid, behandelt u iedereen met
respect, waardigheid en hoffelijkheid.
Zorg ervoor dat de beslissingen
die u neemt over het werk vrij zijn
van discriminatie.
Voor begeleiding neem contact
op met HR.

Respect voor mensen

We hebben geen enkele
tolerantie voor intimidatie

Als onderdeel van ons engagement voor een gevarieerde
en inclusieve werkplek, tolereren we intimidatie en pesten niet. Victimisering op het werk, zoals terugkerende
negatieve acties die zijn gericht tegen individuele werknemers, is niet toegestaan. Alle medewerkers dienen elkaar
met respect, waardigheid en algemene hoffelijkheid te
behandelen.
Intimidatie kan de vorm aannemen van schriftelijke
en mondelinge opmerkingen, roddels, moppen en
scheldwoorden, lasterlijke of aanstootgevende taal en
opmerkingen of pesterijen waarbij gezaghebbers hun
positie misbruiken door beledigend, intimiderend of
boosaardig gedrag.
Gerelateerd beleid:
Group People Policy en Group Workplace Policy
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Wat betekent dit voor u

Behandel iedereen met respect
en hoffelijkheid.
Stuur nooit expliciete of seksueel
suggestieve e-mails, of maak geen
denigrerende opmerkingen of beschimpingen over iemands etniciteit
of religie.
Stel geen opdringerige vragen
over iemands privéleven en uit
geen herhaaldelijke, niet gewenste
sociale of seksuele uitnodigingen.
Misbruik uw positie tegenover een
lager geplaatste medewerker niet.
Zeg het als u uzelf in een situatie
bevindt waar iemand wordt gepest
of lastig wordt gevallen.
Voor begeleiding neem contact op
met HR.

Respect voor mensen

Er is geen tolerantie voor
kinderarbeid en dwangarbeid

Electrolux tolereert geen kinderarbeid of dwangarbeid,
onvrijwillige arbeid of arbeid door mensenhandel.
Bovendien hebben we geen enkele tolerantie voor
misbruik, uitbuiting of seksuele activiteit met een persoon
tegen hun wil of tegen betaling (prostitutie), door eenieder die op zakenreis is of op een andere manier het bedrijf
vertegenwoordigt.
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Wat betekent dit voor u

Neem contact op met 'Sustainability Affairs' of HR als u iets opmerkt
dat een risico levert met betrekking
tot kinderarbeid, dwangarbeid of
mensenhandel in samenwerking
met Electrolux-activiteiten of die
van onze leveranciers of zakenpartners.

Gerelateerd beleid:
Group People Policy en Group Workplace Policy

Onze werkomgeving
stimuleert welzijn en veiligheid

In Wetende dat onze werknemers een van de meest
belangrijke factoren zijn in het bereiken van succes op de
lange termijn, verbindt Electrolux zich ertoe permanent een
werkomgeving te ontwikkelen die duurzame prestaties mogelijk maakt en waar alle werknemers op hun best kunnen
presteren. Onze inzet voor gezondheid en veiligheid gaat
verder dan alleen het waarborgen van de naleving van
regels en wetgeving.
Gezondheid en veiligheid is een belangrijke prioriteit bij
het ontwerpen en ontwikkelen van onze werkprocessen
en het organiseren van onze activiteiten. Electrolux streeft
er altijd naar om arbeidsongevallen en beroepsziekten
te voorkomen of te elimineren. Het management, op alle
niveaus, is er direct verantwoordelijk voor om mogelijke
negatieve gevolgen voor het individu tot een minimum
te beperken.
Gerelateerd beleid:
Group People Policy en Group Workplace Policy

Wat betekent dit voor u

Veiligheid is het resultaat van
eenieders inzet en we kunnen
allemaal bijdragen aan een
gezonde en veilige werkomgeving.
Volg altijd de veiligheidsinstructies
op uw werkplek.
Overweeg of er risico's zijn voor
de gezondheid, veiligheid en
welzijn binnen uw werkgebied en
stel voor hoe deze kunnen worden
aangepakt.
Neem voor richtlijnen contact
op met HR of EHS (Environment,
Health & Safety).
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Eerlijk en
legaal zakendoen

Overtredingen van de wet kunnen
leiden tot slechte wil, schadeclaims
en in sommige gevallen strafrechtelijke onderzoeken en sancties voor zowel het bedrijf alsmede
voor individuen.

Eerlijk en wettelijk zakendoen

Wij geloven in eerlijke
concurrentie en voldoen
aan de antitrustwetgeving

Antitrustwetten of concurrentiewetten worden overal
ter wereld toegepast om de concurrentie op de markt
te behouden. Deze wetten verbieden concurrentiebeperkende overeenkomsten en misbruik van een machtspositie op de markt.
Bij Electrolux geloven we in een eerlijke en concurrerende
markt en concurreren we dankzij de verdienste van onze
producten, merken en diensten. Wij ondernemen geen
acties die onwettig zijn onder het mededingingsrecht en
van alle werknemers van Electrolux wordt verwacht dat zij
zich strikt aan de wetten inzake eerlijke concurrentie houden.
Er zijn verschillende soorten activiteiten die niet worden
toegestaan op grond van de mededingingswetgeving
en deze regels zijn van toepassing op concurrenten,
klanten, leveranciers en andere zakelijke partners.
Gerelateerd beleid:
Group Antitrust Policy
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Wat betekent dit voor u

Ga nooit een overeenkomst aan
met een concurrent over prijzen,
handelsvoorwaarden, productie,
technische ontwikkeling, biedingen,
klanten, marktverdeling of andere
marktactiviteiten.
Bespreek nooit prijzen, winst,
kosten, biedingen, klanten, marktontwikkeling, technische ontwikkeling of andere niet-openbare, gevoelige informatie met concurrenten
zonder voorafgaande toestemming
van de bedrijfsjurist.
Respecteer de onafhankelijkheid
van de klant. Probeer nooit de
doorverkoopprijs van onze klant
aan te passen of anderszins te dicteren. Probeer niet het recht van de
klant om onze producten vrij door
te verkopen te beperken zonder
voorafgaande toestemming van
de bedrijfsjurist.
Gebruik geen ongelijke voorwaarden voor vergelijkbare
transacties met klanten. Voer geen
tactieken uit om concurrenten buiten de markt te sluiten.
Neem voor hulp contact op met
Group Legal.

Vergeet niet dat er zware boetes
gelden voor schendingen van de
wetten en dat schendingen verder
leiden tot slechte wil, schadeclaims
en in veel landen ook strafrechtelijke
onderzoeken en sancties voor zowel
het bedrijf alsmede voor individuen.

Eerlijk en wettelijk zakendoen

Het kennen van huidige handelsregels is essentieel voor ons bedrijf

Als internationaal bedrijf dienen wij ons te houden aan
internationale handelsregels. Exportcontrole en handelssancties verbieden of beperken de uitvoer van specifieke
goederen of zakendoen in bepaalde landen en/of met
bepaalde personen, bedrijven of organisaties.
Overtredingen zouden niet alleen onze reputatie schaden,
maar kunnen ook leiden tot strafrechtelijke vervolging voor
het bedrijf en de verantwoordelijke personen. Handelsregels zijn complex, omdat de regels per locatie verschillen
en na gebeurtenissen wereldwijd kunnen veranderen.
Gerelateerd beleid:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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Wat betekent dit voor u

Medewerkers die zijn betrokken
bij handel of export moeten de
toepasselijke regels en procedures
volgen, bijvoorbeeld:
Geef aan wanneer een handelsactiviteit of zakelijke transactie kan
leiden tot een situatie waarin de
regels over exportcontrole en handelssancties van toepassing zijn.
Voer passende 'due diligence' uit
in risicovolle markten of risicovolle
situaties.
Herken en reageer naar aanleiding
van bepaalde rode vlaggen die
kunnen verschijnen wanneer
u zakendoet.
Neem voor hulp contact op met
Group Legal.
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We hebben geen tolerantie voor corruptie

Corruptie is het misbruik of misgebruik van toevertrouwde macht
voor persoonlijk gewin. Electrolux
tolereert geen enkele vorm van
corruptie. Dit geldt voor alle zakelijke transacties en transacties in alle
landen waar wij actief zijn. Electrolux en iedereen die Electrolux
vertegenwoordigt (inclusief een
derde partij) mag niet deelnemen
aan of instemmen met corrupte
praktijken.

Omkoperij
Omkoperij kan worden omschreven als het aanbieden
van/afgeven of eisen/ontvangen van iets van waarde
om een transactie of beslissing te beïnvloeden. Electrolux
tolereert geen enkele vorm van omkoperij, ongeacht de
aard ervan, inclusief openbare en commerciële omkoperij. We tolereren geen zakelijke partners die steekpenningen of andere ongepaste voordelen aanbieden en
zullen gepaste actie ondernemen als dergelijke activiteiten worden onthuld.

Steekpenningen kunnen de volgende vormen aannemen:
Contanten, geschenkbonnen of
vouchers
Geschenken van aanzienlijke waarde
Commissies of smeergeld
Donaties aan goede doelen
Reisjes of amusement
Gunstige publiciteit

Eerlijk en wettelijk zakendoen
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Wat betekent dit voor u

Geschenken & gastvrijheid
Relatiegeschenken en gastvrijheid moeten vrijwillig zijn en
mogen geen beloning vormen voor het zakendoen met
ons. Ook geschenken en gastvrijheid, aangeboden aan of
ontvangen door werknemers van klanten of leveranciers waaronder potentiële klanten en leveranciers - kunnen als
steekpenningen worden beschouwd en moeten daarom
beantwoorden aan bepaalde criteria, zoals het voldoen
aan normaal geaccepteerde zakelijke praktijken.
Kortom, elk geschenk of elke daad van gastvrijheid,
ongeacht of deze wordt gegeven of ontvangen, moet van
gemiddelde waarde zijn en mag nooit de besluitvorming
beïnvloeden. In termen van waarde moeten er toepasselijke lokale/sectordrempels worden aangehouden.
Houd er rekening mee dat giften aan openbare functionarissen moeten worden vermeden, omdat er doorgaans
wordt gesteld dat ze zich in een dergelijke positie bevinden dat het hun besluitvorming kan beïnvloeden.
Gerelateerd beleid:
Group Anti-Corruption Policy

Begrijp en volg het Electrolux Group
Anti-Corruption Policy.
Begrijp en volg de toepasselijke
Electrolux regels voor geschenken
en gastvrijheid.
Neem regelmatig deel aan de
anti-corruptietraining.
Geef of accepteer geen steekpenningen in welke vorm dan ook,
of iets wat als steekpenning kan
worden beschouwd.
Noch u, het bedrijf, familieleden
of vrienden mogen een ongepast
voordeel ontvangen in uw positie
als werknemer of vertegenwoordiger van Electrolux.
U zult geen degradatie, straf of
andere nadelige gevolgen ondervinden voor het weigeren steekpenningen te betalen of op een andere
manier betrokken te zijn bij corrupte
praktijken.
Als u een ongepast geschenk, gunst
of ander dubieus voordeel wordt
aangeboden, moet u dit bespreken met uw manager, Group Legal,
Internal Audit of HR.
Neem voor hulp contact op met
Group Legal.

Eerlijk en wettelijk zakendoen

Onze producten worden met kwaliteit
en veiligheid in gedachten gemaakt.

Electrolux voldoet aan de wettelijke vereisten en onze
eigen normen voor kwaliteit en veiligheid wanneer onze
producten worden ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd,
op de markt gebracht en verkocht. Leveringen van producten aan klanten mogen niet plaatsvinden voordat er
volledig aan de kwaliteitsvereisten, veiligheidsnormen en
nalevingsvereisten is voldaan. We presenteren onze producten en diensten nauwkeurig en vereisen onderbouwing
van onze verklaringen.
Gerelateerd beleid:
Group Quality Policy
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Wat betekent dit voor u

Volg altijd alle wettelijke vereisten
en het beleid van Electrolux op met
betrekking tot het ontwerp, de fabricage, de verkoop, de prestaties
en de marketing van onze producten en diensten.
Neem nooit de kortere weg of neem
geen beslissingen die de naleving
van het product in gevaar kunnen
brengen.
Manipuleer nooit tests of testresultaten.
Bouw geen producten op een
dusdanige manier dat de prestaties
alleen voor specifieke gebieden verbeteren tijdens testomstandigheden.
Geef nooit onnauwkeurige informatie
over de kwaliteit, veiligheid of andere
aspecten van onze producten of
diensten.
Neem voor hulp contact op
met Group Quality of Group Legal.

Electrolux Gedragscode
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Zakelijke activiteiten
met integriteit

Integriteit moet werknemers leiden om de juiste beslissingen te nemen en altijd te handelen in het belang van
het bedrijf. Electrolux-medewerkers mogen politieke en
persoonlijke zaken niet combineren met het bedrijfsleven.

Zakelijke activiteiten met integriteit
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Wanneer persoonlijke aangelegenheden zakelijke beslissingen kunnen
beïnvloeden, is er sprake van een
belangenconflict.

Wat betekent dit voor u

Situaties waarin een privé of persoonlijk belang onverenigbaar blijkt te zijn met de belangen van Electrolux moeten
worden vermeden en aan uw manager gemeld worden.

Meld eventuele belangenconflicten onmiddellijk aan uw manager
en HR.

De beste manier om met belangenverstrengeling om
te gaan is deze helemaal te vermijden. Mocht het toch
voorkomen, dan moet u open en transparant over de
situatie zijn.

Neem geen deel aan externe werkgelegenheid of activiteiten die in
conflict kunnen zijn of lijken te staan
met het belang van Electrolux of
die uw efficiëntie of toewijding kunnen verminderen bij het uitvoeren
van uw taken bij Electrolux.

Deze conflicten kunnen op verschillende
manieren voorkomen, bijvoorbeeld:

Met werk buiten uw baan, waarbij de belangen
van de ene baan de andere tegenspreken.
Vanwege familiebelangen, waarbij een familielid
of andere verwant wordt ingehuurd of onder
toezicht staat van u.
Wanneer goederen of diensten worden gekocht
van een familielid of een vriend of een bedrijf
dat wordt gecontroleerd door een van hen.
Als u of een familielid een financieel belang heeft
dat uw oordeel zou kunnen beïnvloeden.
En ook wanneer u of een familielid een persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij een leverancier of klant van Electrolux.
Gerelateerd beleid:
Group Conflicts of Interest Policy

Neem voor hulp contact op met HR
of Group Legal.

Zakelijke activiteiten met integriteit
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Electrolux vermijdt
politieke betrokkenheid

Wat betekent dit voor u

Electrolux neemt neutraliteit in acht met betrekking tot
politieke partijen en kandidaten. Noch de naam Electrolux,
noch enig middel gecontroleerd door een bedrijf van de
Groep mag worden gebruikt om de belangen van politieke
partijen of kandidaten te bevorderen.

U mag persoonlijk deelnemen aan
politieke activiteiten en politieke
bijdragen leveren, maar die deelname is in uw eigen tijd en deze bijdragen zijn voor uw eigen rekening.

Politiek lobbyen is een legitieme activiteit die wordt uitgevoerd door bepaalde geautoriseerde werknemers van
Electrolux, maar dergelijke activiteiten moeten altijd transparant en duidelijk worden uitgevoerd namens Electrolux.

Doe geen politieke bijdragen of
uitgaven van dien aard namens
Electrolux.

Medewerkers die een dialoog aangaan met overheden
en andere openbare instanties om het overheidsbeleid
te informeren of te beïnvloeden, moeten dit op verantwoorde en transparante wijze doen in overeenstemming
met lokale wetgeving.

Vergoed de werknemer niet voor
een dergelijke bijdrage of uitgave.
Als u zich bezighoudt met persoonlijke politieke activiteiten, mag u niet
handelen of lijken te handelen als
vertegenwoordiger van Electrolux.
Neem voor richtlijnen contact op
met Corporate Communications.

Electrolux Gedragscode
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We zijn allemaal
verantwoordelijk
voor het beschermen
van de activa van
ons bedrijf
Het is essentieel voor ons bedrijf om onze activa, inclusief
fysieke eigendommen, intellectuele eigendommen en
financiële activa te beveiligen en te beschermen. We zijn
allemaal verantwoordelijk voor het beschermen van onze
bezittingen en voor het zorgvuldig en efficiënt gebruik
ervan.

Bescherming van de activa van ons bedrijf

Blijf fraude vermijden
evenals het gebruik van
bedrijfsmiddelen voor activiteiten
die onze reputatie schaden

We tolereren geen fraude en misbruik van de activa van
het bedrijf. Onder fraude vallen alle handelingen, zowel
als nalaten om te handelen, met als doel anderen te
misleiden - zoals het bedrijf, het publiek of investeerders om acties te ondernemen die hen economische schade
berokkenen.
Eigendom, uitrusting, middelen en fondsen mogen alleen
worden gebruikt voor zakelijke doeleinden en niet voor
persoonlijk gewin.
Voorbeelden van misbruik van activa zijn diefstal, vervalsing van uitgaven- of tijdrapporten, ongepast gebruik
van een bedrijfscomputer, telefoon of faciliteiten of oneigenlijk gebruik van werknemerskortingen.
Aanverwant beleid en richtlijnen:
Group Finance Policy en Group Global Travel Directive
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Wat betekent dit voor u

Volg alle geldende lokale reisen onkostenregels.
Privéuitgaven zoals persoonlijke
reizen of vermaak kunnen niet
worden geclaimd als zakelijke
uitgaven.
Bedrijfcomputers mogen niet
worden gebruikt voor illegale activiteiten of voor het bekijken van ongepast materiaal, zoals pornografische
sites, haatsites of andere sites die
onze reputatie kunnen schaden.
Het privégebruik van bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld computers of
telefoons, moet tot een minimum
worden beperkt.
Neem voor hulp contact op met HR,
IT, Group Legal of Internal Audit.

Bescherming van de activa van ons bedrijf

Boekhouding en rapportage
moeten correct en volledig zijn

De integriteit van onze financiële overzichten is essentieel om
het vertrouwen van onze aandeelhouders, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden te behouden. Alle financiële
transacties moeten worden geregistreerd en verwerkt volgens
de toepasselijke boekhoudkundige principes die uiteen
zijn gezet in de Electrolux Accounting Manual.
Het invoeren van informatie in onze boeken of archieven
die opzettelijk de ware aard van een transactie verbergt
of misleidt of misleidende informatie invoeren om doelen
of KPI's te beïnvloeden, is niet toegestaan.
Boekhoudfraude kan de onjuiste weergave van inkomsten, uitgaven, activa of verplichtingen bevatten. Het kan
ook bestaan uit de opzettelijke onjuiste toepassing van
de Boekhoudhandleiding om doelstellingen of KPI's te
beïnvloeden.
Het is verboden om boekhoudregels te manipuleren
of te wijzigen om een financieel doel te bereiken.
Gerelateerd beleid:
Group Finance Policy
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Wat betekent dit voor u

Volg altijd de Electrolux Accounting Manual bij het melden van
financiële transacties.
Verspreid geen onjuiste feiten bij
het vermelden van informatie en
zorg ervoor dat de informatie de
onderliggende transactie accuraat
weergeeft.
Als u een fout in een financieel
record opmerkt, of vermoedt dat er
fraude heeft plaatsgevonden, meld
dit dan onmiddellijk.
Neem voor hulp contact op met
Group Finance of Internal Audit.

Bescherming van de activa van ons bedrijf

We beschermen onze
intellectuele eigendommen

Intellectuele eigendommen van Electrolux, zoals knowhow,
ideeën, handelsgeheimen, octrooien, handelsmerken,
domeinnamen, ontwerp en auteursrechten, zijn waardevolle troeven voor het bedrijf. Een dergelijke waarde kan
verloren gaan of in gevaar komen als deze activa worden
misbruikt of ten onrechte bekend worden gemaakt.
Intellectuele eigendommen worden niet alleen beschermd door applicaties, registraties en verlengingen, maar
ook door verzet, ongeldigverklaring of inbreukprocedures tegen derden om ervoor te zorgen dat we zoveel
mogelijk vrijheid hebben om te werken.
Gerelateerd beleid:
Group Intellectual Property Policy
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Wat betekent dit voor u

Neem contact op met Group Patents of IP Legal als u van mening
bent dat Electrolux nuttige intellectuele eigendomsrechten zou kunnen krijgen of dat derden inbreuk
maken of lijken te maken op ons
intellectueel eigendom.
Respecteer de geldige intellectuele
eigendomsrechten van anderen.
Neem geen contact op met derden
om een idee of uitvinding te ontwikkelen zonder eerst Group Patents
te raadplegen met betrekking tot
octrooi- of modelrechten of IP Legal
met betrekking tot handelsmerken,
domeinnamen of auteursrechten.
Merk op dat intellectuele eigendom
die u tijdens uw tijd als werknemer
hebt ontwikkeld, eigendom blijft
van Electrolux, zelfs nadat u uw
dienstverband hebt beëindigd.
Neem voor begeleiding contact op
met Group Legal of Group Patents.

Electrolux Gedragscode
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Bescherming
van informatie
als waardevol bezit

We moedigen medewerkers
aan te communiceren over onze
merken, producten en bedrijf, maar
niet om vertrouwelijke informatie
te lekken of te communiceren.

Bescherming van informatie
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Vertrouwelijke informatie

Wat betekent dit voor u

Informatie over Electrolux is een waardevol bezit. Medewerkers kunnen van tijd tot tijd vertrouwelijke informatie bezitten. Die
kan financiële informatie, handelsgeheimen, prijzen, verkoop
en winst, strategieën en plannen, contractuele informatie, klanten- en leverancierslijsten, informatie over nieuwe producten
of andere niet-openbare informatie over Electrolux omvatten.
Vertrouwelijke informatie kan ook voorkennis vormen, afhankelijk van de omstandigheden (zie het gedeelte over Voorkennis).

Zorg ervoor dat alle informatie die u
deelt over Electrolux voldoet aan de
vereisten die worden vermeld in het
Group Information Policy.

Vertrouwelijke informatie over Electrolux moet worden
beschermd, zorgvuldig worden behandeld en mag niet
publiekelijk of met niet-geautoriseerde derde partijen
worden gedeeld, tenzij u hiervoor specifiek toestemming
hebt gekregen.
De verplichting om vertrouwelijke informatie te beschermen duurt voort na beëindiging van het dienstverband.
Dit geldt ook voor informatie die door klanten, leveranciers en andere zakelijke partners met ons wordt gedeeld.
Gerelateerd beleid:
Group Information Policy

Zorg ervoor dat u geen vertrouwelijke informatie op sociale media
plaatst en bespreek geen vertrouwelijke of gevoelige informatie op
plaatsen waar u door anderen
mogelijk kan worden afgeluisterd.
Als het nodig is om vertrouwelijke
informatie met een derde partij te
delen, zorg er dan voor dat er een
geheimhoudingsovereenkomst
bestaat.
Bedenk dat uw verplichting om vertrouwelijke informatie te beschermen ook kan blijven bestaan nadat
u het bedrijf hebt verlaten. Dit betekent ook dat nieuwe werknemers
geen vertrouwelijke informatie met
betrekking tot hun vorige werkgevers kunnen delen en er nooit
om gevraagd mogen worden.
Gebruik alleen goedgekeurde
bedrijfsapparatuur en -diensten
wanneer u met Electrolux informatie werkt.
Gebruik uw Electrolux e-mailaccount of andere bedrijfskanalen
voor alle werkgerelateerde communicatie. Gebruik geen persoonlijk
e-mailaccount, sociale media of
een soortgelijk medium.
Neem voor hulp contact op met
Corporate Communications of
Group Legal.

Bescherming van informatie
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Voorkennis

Wat betekent dit voor u

Electrolux is een beursgenoteerd bedrijf. Als werknemer
kunt u daarom op een gegeven moment in contact
komen met voorkennis.

Vraag advies aan de juridische
afdeling van Corporate als u niet
zeker weet of u al dan niet over
voorkennis beschikt.

Wanneer een persoon toegang heeft tot voorkennis,
is hij of zij onderworpen aan wettelijke en regelgevende
taken. Handel met voorkennis en onwettige openbaarmaking van voorkennis is ten strengste verboden.
Voorkennis betreft een omstandigheid die niet openbaar
is en die, indien openbaar gemaakt, aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de prijs van aandelen of
andere financiële instrumenten. Financiële resultaten en
grote overnames en desinvesteringen kunnen doorgaans
bijvoorbeeld voorkennis vormen. Een persoon die over
voorkennis beschikt, mag de informatie niet vrijgeven,
voorkennis gebruiken om Electrolux aandelen direct of
indirect te kopen of verkopen of om iemand anders aan
te bevelen of te vragen aandelen te kopen of verkopen.

Deel geen voorkennis of andere
gevoelige informatie met betrekking tot Electrolux met derden,
inclusief familieleden.
Gebruik geen voorkennis door
een aandeel Electrolux of andere
gerelateerde effecten te kopen of
verkopen of iemand anders te vragen om deze te kopen of verkopen.
Neem voor hulp contact op met
Group Legal.

Gerelateerd beleid:
Group Insider Policy en Group Data Protection Policy

Hoe we uw persoonlijke
gegevens beschermen

We respecteren het fundamentele recht van
elke persoon op bescherming van persoonlijke
gegevens die op hem of haar betrekking hebben, ongeacht nationaliteit of woonplaats. De
noodzaak om persoonlijke gegevens te beschermen, neemt toe met de uitbreiding van de online
omgeving waar enorme hoeveelheden gegevens
over de hele wereld worden overgedragen. Bijna
alles wat we online doen en wanneer we verbonden apparaten of toestellen gebruiken, maakt het
verzamelen van persoonlijke gegevens mogelijk.
Het is daarom belangrijk dat we gepaste
maatregelen nemen om persoonlijke gegevens
te beschermen en dat we ons houden aan de
toepasselijke privacyregels voor het opslaan, verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.
Gerelateerd beleid:
Group Data Protection Policy

Wat betekent dit voor u

Wees altijd respectvol en houd rekening met de privacy van anderen.
Het verzamelen, opslaan of gebruiken van persoonlijke gegevens
moet in overeenstemming zijn met
het gegevensbeschermingsbeleid
van de Groep.
U krijgt alleen toegang tot persoonlijke gegevens voor zover
noodzakelijk voor uw functieverantwoordelijkheden. Als u toestemming
hebt om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, bent u verplicht
om alle informatie te beschermen
en vertrouwelijk te houden.
Neem voor hulp contact op met
Group Legal.

Electrolux Gedragscode
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Respect
voor het milieu

Elke medewerker dient manieren
te zoeken om onze milieuprestaties
te verbeteren.

Respect voor het milieu
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Respect voor het milieu

Wat betekent dit voor u

Elke Electrolux medewerker speelt een rol bij het voortdurend verbeteren van onze milieuprestaties. De minimale
standaard hiervoor is vastgelegd in ons Group Environmental Policy, Group Workplace Directive en lokale wetgeving. Iedereen moet handelen in overeenstemming met
deze toezeggingen. Maar daar houdt het niet bij op. Door
voortdurend op zoek te zijn naar verbeteringen en dingen die beter kunnen worden gedaan, kunnen we ervoor
zorgen dat onze producten bijdragen aan een duurzamere
samenleving.

Neem geen kortere weg omdat de
lokale wetgeving een actie toestaat die wij als Groep onethisch of
milieubelastend achten.

Lokale wet- en regelgeving kan variëren en in sommige
gevallen minder streng zijn dan wat we eisen in ons Group
Environmental Policy en Group Workplace Directive.

Zorg ervoor dat de juiste omgevingsvergunningen bestaan.

Voorbeelden van milieuovertredingen zijn emissies van
fabrieken die toegestane wettelijke limieten overschrijden, onjuiste behandeling van gevaarlijk afval of onjuiste
verwijdering van afvalwater.
Gerelateerd beleid:
Group Environmental Policy

Beheer en documenteer onze
milieu-impact ijverig en in overeenstemming met wettelijke vereisten vervals nooit rapporten of andere
documenten.

Overweeg hoe uw team of werkgebied bijdraagt aan het grotere
beeld van de ecologische voetafdruk van Electrolux.
Gebruik middelen, bijvoorbeeld
energie, water, chemicaliën en materialen op een verstandige manier.
Minimaliseer reizen met behulp
van webvergaderfaciliteiten of
de telefoon.
Neem voor begeleiding contact
op met Sustainability Affairs.

Electrolux Gedragscode
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Onze
Gedragscode:
Vooruitgaan

De code is van toepassing op ons
allemaal en zou ons dagelijkse
werk moeten leiden.

Onze Gedragscode: Vooruitgaan

Onze Gedragscode:
Vooruitgaan

Als werknemer is het uw verantwoordelijkheid om niet alleen de
Gedragscode te lezen om te begrijpen wat van u wordt verwacht,
maar dat u deze ook regelmatig
gebruikt als naslagwerk en richtlijn.
U bent ook verantwoordelijk voor
het kennen van elk Groepsbeleid
dat relevant is voor uw positie en
werk. Beleid, instructies en andere
belangrijke richtlijnen zijn te vinden
op eGate.
De code kan niet alle situaties
dekken waar u mee te maken kan
krijgen en soms is de juiste manier
van handelen niet vanzelfsprekend.
Als u vragen heeft, aarzel dan niet
om hulp te vragen.
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Als u zich zorgen maakt

Als u zich zorgen maakt over mogelijke overtredingen
van deze Gedragscode, moet u:

1

2

3

uw bezorgdheid zo snel mogelijk bespreken
met uw directe manager.
Als u zich ongemakkelijk voelt om dat te doen,
praat dan met een andere manager, HR, Legal,
Internal Audit, Sustainability Affairs, relevante polishouder of Lokaal, Sector of Management.
Als u geen van deze mogelijkheden prettig
vindt of liever anoniem wilt blijven, meld het
probleem dan via de hulplijn.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Hoe om te gaan
met een moeilijke situatie

Als u zich in een situatie bevindt waarin u niet zeker
weet wat u moet doen, stel uzelf dan de volgende vragen:

Wordt de beslissing of actie als wettelijk beschouwd?
Is de beslissing of actie in overeenstemming met
het beleid van de Groep?
Als mijn familie, vrienden en anderen buiten
Electrolux zich hiervan bewust werden, zou
ik me dan op mijn gemak voelen?
Als mijn actie op de voorpagina van de krant werd
gemeld, zou ik me dan nog steeds op mijn gemak
voelen met mijn beslissing of actie?

Electrolux Gedragscode Versie 01.1
Merk op dat dit een vertaling is van de
originele Engelse Gedragscode. De vertaling
is alleen voor informatiedoeleinden. In het
geval van een discrepantie zal het Engelse
origineel gelden.

