Kemofarmacija d. d.
Kodeks ravnanja

Ta dokument velja za vsa podjetja v Sloveniji,
povezana skupina McKesson Europe.
Prevod angleškega originala.

Sporočilo
Johna Hammergrena in Briana Tylerja
Spoštovani sodelavci,
poslanstvo našega podjetja je dobro poslovanje z našimi kupci in omogočanje boljšega zdravja
njihovim bolnikom. Ob širjenju svojega poslovanja na svetovno raven ne smemo pozabiti, da
integriteta ne pozna državnih meja. Korektno poslovanje že od nekdaj predstavlja temelj naše
poslovne kulture, od distribucije v farmaciji in informacijske tehnologije v zdravstvu do lekarniške
prodaje na drobno. Naš dolgoročni uspeh temelji na upoštevanju najvišjih etičnih standardov pri
vsem, kar počnemo, ter povsod, kjer poslujemo.
Naš kodeks ravnanja vsebuje pomembne smernice za medsebojne odnose, odnose s kupci in
poslovnimi partnerji. Kodeks temelji na naših skupnih načelih ICARE, ki vodijo vse naše odločitve
in dejanja. Vzemite si čas, da kodeks natančno preučite in ga dosledno upoštevajte. Ne pozabite,
integriteta podjetja se začne z vami. Če ste kdaj v dvomih, kaj storiti, glejte poglavje z naslovom
»Kako ukrepati«.
Zahvaljujeva se vam za vse, kar prispevate k našemu poslanstvu omogočanja boljšega zdravja za
vse.

S spoštovanjem,
John H. Hammergren
predsednik nadzornega
odbora McKesson Europe AG

Brian S. Tyler
predsednik upravnega
odbora McKesson Europe AG
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Vodi nas ICARE
Vse, kar počnemo, temelji na naših skupnih načelih,
poznanih kot ICARE. Ta načela nas združujejo in
povezujejo kljub ločenim poslovnim enotam, državnim
mejam in različnim področjem našega delovanja. Te
vrednote oblikujejo našo kulturo v podjetju. Skupna
načela nam omogočajo, da prispevamo k dobrobiti
vseh zainteresiranih strani, vključno z našimi kupci,
skupnostmi, delničarji in nami samimi.

INTEGRITETA
Delamo, kar je prav.
Zaposleni sprejemamo
odločitve, tako velike
kot majhne, ki so etično
pravilne. Predvsem pa si
prizadevamo za skupno
dobro – za naše podjetje,
kupce in celotno zdravstvo.

KUPEC NA PRVEM
MESTU
Uspešni smo, ko so uspešni
naši kupci.
Predanost našim kupcem
nas razlikuje od drugih.
Kupci nam vedno znova
sporočajo, da izberejo
Kemofarmacijo zaradi
celovitih storitev po njihovi
meri. Naši kupci so vedno v
središču našega delovanja
in naš uspeh izhaja iz
njihovega uspeha. Izkoristijo
lahko prednosti našega
kupcem prilagojenega
pristopa. Pomagamo jim,
da ostanejo korak pred
spremembami na področju
zdravstva.

ODGOVORNOST

SPOŠTOVANJE

ODLIČNOST

Za naša dejanja in delo
prevzemamo osebno
odgovornost.

Z ljudmi ravnamo
dostojanstveno in uvidevno.

Vztrajamo pri kakovosti.

Naše zaposlene odlikuje
osebna zaveza – kupcem,
dobaviteljem, sodelavcem
in delovnemu mestu.
Sami smo odgovorni za
izpolnjevanje teh obljub in
prevzemamo individualno
odgovornost za sprejete
odločitve, s katerimi
dosegamo rezultate za
naše kupce. Zaupanje
kupcev gradimo na
izpolnjenih obljubah.

Drug z drugim, z našimi
kupci in dobavitelji ravnamo
dostojanstveno, uvidevno,
spoštljivo in smo odprti za
nove ideje. Z upoštevanjem
različnih slogov in veščin,
prepoznavanjem prispevka
vsakega posameznika
ter odprtostjo za različna
stališča ustvarjamo okolje
inovativnosti in sodelovanja
– kar se odraža v našem
načinu reševanja težav.

Naša pot k odličnosti se
nikoli ne konča – vedno
poskušamo doseči več za
naše kupce in partnerje.
Delamo z mislijo na uspeh
in se osredotočamo na
rezultate. Pri tem nenehno
iščemo nove načine za
inovacije in izboljšave
ter vestno spremljamo
naš napredek. Kupci, ki
izberejo Kemofarmacijo,
izberejo vodilno podjetje,
ki si nenehno prizadeva
za odličnost na področju
kakovosti, varnosti in
učinkovitosti – za boljše
zdravje končnega
uporabnika in dobro
celotnega zdravstva.
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Namen in področje
uporabe našega kodeksa

Namen in področje
uporabe našega kodeksa
Namen in področje
uporabe
Poslujemo pošteno in etično. Tako rastemo
kot podjetje in uživamo podporo vseh, s
katerimi poslujemo. V tem kodeksu ravnanja
(v nadaljevanju kodeks) so opisana osnovna
načela, lokalni pravilniki in postopki, ki jih
upoštevamo v okviru našega poslovanja.
Tako kot skupna načela ICARE nas tudi naš
kodeks medsebojno povezuje. Naš kodeks je
dragoceno orodje, zasnovano za pomoč pri
sprejemanju etičnih odločitev v vsakdanjih in
tudi težavnih situacijah.
Povsod po svetu, kjer poslujemo, ravnamo
v skladu z veljavnimi zakoni. Zato tudi za ta
kodeks velja ustrezna lokalna zakonodaja.
Včasih so lokalna zakonodaja in pravilniki
blažji oziroma strožji od našega kodeksa.
V takih primerih je treba upoštevati strožja
pravila. V primeru navzkrižja se obrnite na
svojega nadzornika za skladnost ali pravni
oddelek.

Zaposleni moramo prebrati in razumeti naš
kodeks ter lokalne pravilnike, ki veljajo za
naše področje. V okviru kodeksa ni mogoče
predvideti popolnoma vseh situacij, zato
moramo v primeru pomislekov preveriti lokalne
pravilnike in vprašati za nasvet. Prav tako
moramo opozoriti na (morebitno) nezakonito
ali neetično vedenje ali kršitve kodeksa, drugih
lokalnih pravilnikov ali veljavnih zakonov.

Za koga kodeks velja?
Ta kodeks velja globalno za vse naše
zaposlene – ne glede na položaj ali mandat.
Poleg tega iščemo poslovne partnerje,
ki spoštujejo iste vrednote in so predani
poslovanju z integriteto.

Upoštevajte:
Upoštevati moramo naš kodeks, pravilnike v podjetju in zakonodajo.
Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko namreč privede do resnih posledic,
ki lahko, odvisno od lokalne zakonodaje, vključujejo ustrezne disciplinske
ukrepe, vključno z morebitno odpovedjo delovnega razmerja. Če imate
vprašanja ali pomisleke glede katerega od pravil, predpisov, lokalnih
pravilnikov ali zakonov, ki urejajo vaše delo, opozorite nanje, preden ukrepate.
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Naše ključne
odgovornosti

Naše ključne
odgovornosti
Poslovati pošteno in z
integriteto

Odgovornost priti na dan
z besedo

Naš kodeks nas – vključno z drugimi pravilniki,
smernicami, postopki, standardi in viri v
podjetju – usmerja, kadar se znajdemo v
težavni situaciji.

Izražanje pomislekov je pomembno. To
vključuje kršitve našega kodeksa, pravilnikov
ali postopkov v podjetju in zakonodaje. Če
se od vas zahteva izvedba nezakonitega ali
neetičnega dejanja ali za takšno dejanje
izveste, vam svetujemo, da o tem nemudoma
spregovorite. Naše podjetje pomislekom
prisluhne in jih jemlje resno – zagotavljamo
vam, da jih bomo brez oklevanja in temeljito
raziskali.

Vprašajte se:
Ali je to zakonito in v skladu z
notranjimi pravilniki podjetja?
Ali moja dejanja odražajo
načela integritete, odgovornosti
in spoštovanja, ki so del skupnih
načel ICARE?
Ali sem iskren in odkrit z vsemi
udeleženci?

Pomisleke lahko izrazite »v dobri veri«, kar
pomeni, da spregovorite o sumu, za katerega
menite, da je upravičen, četudi se pozneje
izkaže, da do kršitve ni prišlo. V našem podjetju
ne toleriramo povračilnih ukrepov zaradi
izražanja pomislekov, postavljanja vprašanj ali
poizvedovanja v dobri veri.

KAJ, ČE ...
Kaj se zgodi, ko se z vprašanjem
ali pomislekom obrnem na
kontakt za zadeve v zvezi z
zagotavljanjem skladnosti?

Kontakt za zadeve v zvezi z
zagotavljanjem skladnosti
(ombudsman) vaše informacije
posreduje ustreznemu viru v
podjetju, ki jih nato pregleda in
ustrezno ukrepa.

Ali se strinjam z objavo mojih
dejanj v medijih?
Kako bi lahko moja odločitev
vplivala na druge?
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Kako ukrepati –
zaposleni v podjetju McKesson
Vprašanje ali pomislek lahko izrazite tako, da se obrnete na katero
koli od spodaj naštetih oseb oziroma služb:
• vaš vodja ali nadzornik;
• nadzornik za zagotavljanje skladnosti ali splošna pisarna za
skladnost in etiko*;
• kadrovski oddelek ali kadrovski podporni center v ZDA*;

Kako ukrepati – zaposleni v podjetju
Kemofarmacija d. d., član skupine
McKesson Europe
Vprašanje ali pomislek lahko izrazite tako, da se obrnete na katero
koli od spodaj naštetih oseb oziroma služb:
• vaš vodja ali nadzornik;

• korporativni oddelek za varnost in varovanje*;

• nadzornik za zagotavljanje skladnosti ali Compliance &
Corporate McKesson Europe*;

• pravni oddelek*;

• kadrovski oddelek*;

• kontakt za zagotavljanje integritete McKesson.

• pravni oddelek*;
• kontakt za pomoč članom skupine skladnost poslovanja.

Kontakt za zagotavljanje integritete McKesson
• Kontakt za zagotavljanje integritete McKesson vodi neodvisni
zunanji izvajalec.
• Na voljo je 24 ur na dan in sedem dni v tednu, operaterji pa
govorijo več jezikov.
• Preko kontakta za zagotavljanje integritete lahko zaupne
pomisleke izražajo osebe znotraj ali zunaj podjetja. Na zahtevo se
lahko pomisleki izražajo anonimno.
• Kontakt družbe McKesson za zagotavljanje integritete je dostopen
preko telefona ali svetovnega spleta. Na spletu do njega
dostopate tako, da v brskalnik vnesete naslov integrity.mckesson.
com.
• Znotraj ZDA je kontakt za zagotavljanje integritete dostopen na
telefonski številki 1-877-625-4625. Brezplačne lokalne številke za
lokacije zunaj ZDA so navedene na naslovu integrity.mckesson.
com.
• V nekaterih državah lahko lokalna zakonodaja omejuje vrsto
pomislekov, ki jih je mogoče izražati preko kontakta družbe
McKesson za zagotavljanje integritete. Dodatne informacije so na
voljo na naslovu integrity.mckesson.com. Če želite poročati o drugih
zadevah, se obrnite na svojega vodjo, kadrovski ali pravni oddelek.
*Posamezne kontaktne informacije so na voljo na spletnem mestu
McKNet.
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Kontakt za pomoč članom skupine skladnost poslovanja
• Ombudsman je neodvisna tretja stranka, pri kateri je mogoče na
zahtevo posameznika pomisleke izražati anonimno.
• Ombudsman je na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu,
podporo pa lahko nudi v več jezikih.
• Ombudsmana je mogoče doseči na številki 00800 – OMBUDSMAN
ali 00800 – 66283762 (klic iz držav članic McKesson Europe je
brezplačen) in po faksu na številki: +49(0)521.557333–44 ali na
elektronskem naslovu: ombudsman@thielvonherff.com.
• V nekaterih državah lahko lokalna zakonodaja omejuje vrsto
pomislekov, ki jih je mogoče izražati preko ombudsmana. V takih
primerih svoje pomisleke posredujte drugim zgoraj navedenim
virom.
*Posamezne kontaktne informacije so na voljo na McKNet Europe.

Sodelovanje pri
preiskavah

Odgovornosti vodje –
vodenje z zgledom

Zavezujemo se k takojšnjemu preverjanju
vsakega pomisleka, na katerega smo
opozorjeni. Pomembno je, da za namen
preiskav, ki jih izvaja naše podjetje, posredujete
vse zahtevane informacije. Vedno poskrbite
za točnost posredovanih informacij in ne
podajajte neresničnih ali zavajajočih izjav ter k
temu nikogar ne spodbujajte.

Vodje imajo posebno odgovornost, saj
morajo voditi z zgledom, se vesti etično in
tudi pri drugih spodbujati etično vedenje.
To je ključni del vloge vodilnega. Od vodje
se pričakujejo redni pogovori z njegovimi
neposredno podrejenimi o pomenu integritete
na delovnem mestu. Poleg tega morajo biti
lastnosti vodje naslednje:

Tudi vladne agencije lahko zahtevajo
informacije od našega podjetja ali o njem.
Če z vami stopi v stik zunanji preiskovalec,
se nemudoma obrnite na pravni oddelek ali
nadzornika za zagotavljanje skladnosti.

• razume in spodbuja spoštovanje kodeksa
ter notranjih pravilnikov v podjetju;

Če vas pravni oddelek, vaš nadzornik za
zagotavljanje skladnosti ali vodja obvesti,
da so lahko dokumenti v vaši lasti pravno
relevantni ali potrebni za namen preiskave,
upoštevajte njihova navodila in takšne
dokumente ohranite. Takšnih dokumentov
nikakor ne smete uničiti, prikriti ali jih
spreminjati.

Upoštevajte:
Če menite, da ste sami ali
kdo od vaših sodelavcev
v podjetju deležni
povračilnih ukrepov, o tem
nemudoma poročajte
pri virih, ki so navedeni v
poglavju Kako ukrepati v tem kodeksu.

• z lastnim etičnim vedenjem je vzor drugim;
• njegovi zaposleni vedo, da se lahko z
vprašanji in pomisleki vselej obrnejo nanj,
vodja pa jim bo pri tem prisluhnil in se
ustrezno odzval;
• ne izvaja povračilnih ukrepov v zvezi z
zaposlenim, ki je v dobri veri izrazil pomislek.
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Na trgu poslujemo
pošteno

Na trgu poslujemo
pošteno
Pošteno trženje in
prodaja

Kakovost storitev in
izdelkov

Način našega trženja in prodaje neposredno
odseva naše vrednote in je ključno gonilo
našega uspeha. Pri trženju in prodaji našim
kupcem je treba upoštevati spodnje
standarde.

Naše podjetje je svoj ugled zgradilo na
podlagi odličnih storitev ter visokokakovostnih
in varnih izdelkov. Ta ugled želimo ohraniti, zato
upoštevamo standarde kakovosti in varnosti.
Mednje spadajo veljavna zakonodaja,
uredbe in notranji postopki, ki spodbujajo
varno rokovanje, distribucijo in proizvodnjo
visokokakovostnega blaga.

• Sami sebe in podjetje zastopajte z
integriteto ter tako pomagajte ohranjati naš
sloves zaupanja vredne organizacije.
• O naših izdelkih in storitvah podajajte le
iskrene in točne trditve.
• Izpostavljajte prednosti naših izdelkov in
si ne prizadevajte razvrednotiti izdelkov
konkurenčnih podjetij.

Poleg tega naši dobavitelji odgovarjajo
za kakovost izdelkov in storitev, ki nam jih
zagotavljajo. Če opazite karkoli, kar bi lahko
ogrozilo naš ugled, morate o tem nemudoma
poročati.

• Ne uporabljajte zavajajočega ali
nepoštenega primerjalnega oglaševanja.
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Trženje in prodaja
zdravstvenim
strokovnjakom
Spoštujemo integriteto odnosa med bolniki in
zdravstvenimi delavci ter zdravstvene odločitve, ki
jih le-ti sprejemajo. Poleg tega menimo, da mora
biti vsakdo, ki plačuje blago in storitve v okviru
zdravstvenega varstva, deležen najboljšega
za svoj denar. To skušajo zagotavljati številni
zakoni, ki varujejo pred prevarami, razsipnostjo
in zlorabami v zdravstvu. Te zakone spoštujemo
tako, da zdravstvenim strokovnjakom ne
ponujamo vrednih stvari, vključno z darili ali vabili
na družabne dogodke, ki bi lahko neprimerno
vplivali na njihove odločitve.
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Kadar zdravstveni strokovnjaki opravljajo
storitve za naše podjetje, jim za delo plačamo
po pošteni tržni ceni in pri tem upoštevamo
vse lokalne pravne zahteve. Zagotavljamo,
da odločitev o najemu storitev zdravstvenih
strokovnjakov in znesek, ki jim ga za
takšne storitve plačamo, nista namenjena
neprimernemu vplivanju na njihove
nakupovalne odločitve.
Za več informacij se obrnite na svojega
nadzornika za zagotavljanje skladnosti
oziroma preverite, ali v vaši državi veljajo
lokalni pravilniki.

Upoštevajte:
Kar je v komercialnem
poslovnem okolju
sprejemljivo, ni nujno
sprejemljivo tudi pri
sodelovanju z javnim
sektorjem ali zdravstvenimi
strokovnjaki ter se razlikuje glede
na poslovno lokacijo, nacionalno
zakonodajo in sodno prakso. Zakoni in
uredbe, ki veljajo za te dejavnosti, so
zapleteni in lahko vključujejo številne
regulatorne agencije. Preverite, ali v vaši
državi veljajo lokalni pravilniki za določene
omejitve ter zahteve glede dejavnosti in
odnosov z zdravstvenimi strokovnjaki in
javnim sektorjem, ter jih upoštevajte. Če
potrebujete dodatna navodila, se obrnite
na svojega nadzornika za zagotavljanje
skladnosti ali pravni oddelek.

KAJ, ČE ...
Ali lahko povabim morebitnega
kupca na kosilo?

V zvezi s pogostitvami in
družabnimi dogodki za
zdravstvene strokovnjake ali
druge poslovne partnerje lahko
obstajajo pravne omejitve.
Poleg tega se je treba izogibati
celo navideznim zavezam
ali neprimernemu vplivanju
na morebitne kupce. Za več
informacij se obrnite na svojega
nadzornika za zagotavljanje
skladnosti oziroma preverite,
ali v vaši državi veljajo lokalni
pravilniki.

Trženje in prodaja
javnemu sektorju
V podjetju nas odlikuje sposobnost, da
pošteno konkuriramo pri dobavljanju blaga in
storitev javnemu sektorju. Integriteta nabave
v javnem sektorju je zaščitena z različnimi
lokalnimi zakoni, ki urejajo področja, kot so
iskanje novih poslovnih priložnosti, oddajanje
ponudb in pogajanje pri pogodbah, razvijanje
odnosa z javnimi uslužbenci, natančno
beleženje in poročanje o zahtevanih
informacijah ter zaposlovanje nekdanjih javnih
uslužbencev.

Upoštevajte:
Pri zagotavljanju integritete
dobave na področju
zdravstvene oskrbe
javnemu sektorju ima naše
podjetje posebno vlogo.
Pri sodelovanju z javnim
sektorjem in posamezniki vedno dosledno
spoštujte vse veljavne zakone, predpise in
obstoječe lokalne pravilnike.

Pri vseh vidikih našega poslovanja z javnim
sektorjem se dosledno držimo uvedenih
lokalnih pravilnikov in veljavne zakonodaje,
s čimer preprečujemo neprimerno vplivanje
in zlorabo. Glede obdarovanja in pogostitev
ali organizacije družabnih dogodkov za
javne uslužbence obstajajo omejitve. Za več
informacij v zvezi s tem se obrnite na svojega
nadzornika za zagotavljanje skladnosti
oziroma preverite, ali v vaši državi veljajo
lokalni pravilniki.
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Boj proti korupciji
V svojih poslovnih praksah ne toleriramo
korupcije ali podkupovanja s strani naših
zaposlenih ali tretjih strank, ki delajo v našem
imenu. V državah, v katerih poslujemo,
lahko veljajo številni zakoni proti korupciji in
gospodarskemu podkupovanju.
Zaposlenemu v javnem sektorju ali
predstavniku naših poslovnih partnerjev ne
obljubljamo, ponujamo ali dajemo »ničesar
vrednega« z namenom neprimernega
vplivanja na njihovo delovanje. Poleg tega ne
sprejemamo ničesar vrednega, kar bi se lahko
smatralo kot neprimerno vplivanje na naše
delovanje.
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Tudi od svojih poslovnih partnerjev in tretjih
strank, ki delujejo v našem imenu, pričakujemo,
da bodo spoštovali lokalne zakone in
standarde proti korupciji in podkupovanju. To
velja tudi za tretje stranke, ki imajo v našem
imenu stike s kupcem ali javnim uslužbencem.
Zastopnika ali družbe ne smete najeti za
namen delovanja v navzkrižju s tem kodeksom.
Poleg tega ne smete najeti svetovalca ali
družbe, za katerega sumite, da bi se lahko
posluževal podkupovanja ali koruptivnih
dejanj. Če nameravate v stik s kupcem
ali javnim uslužbencem stopiti prek tretje
stranke, se obrnite na svojega nadzornika za
zagotavljanje skladnosti oziroma preverite, ali v
vaši državi veljajo lokalni pravilniki.

Upoštevajte:
»Vse, kar je vredno« ima
več možnih razlag in lahko
vključuje stvari, kot so
denar, darila, pogostitve,
družabni dogodki,
potni stroški, dobrodelni
prispevki, posojila in imenovanja v naziv.

Ključni izrazi
»Javni uslužbenec« je širok
pojem in vključuje več kot
zgolj nekoga, ki je izvoljen javni
funkcionar. Vključuje lahko
zaposlene v državni in lokalni
skupnosti, mednarodnih organizacijah ali
entitetah v državni lasti, kot so zdravniki
v javnih bolnišnicah ali profesorji na
javnih univerzah. Izraz lahko vključuje tudi
sodnike, člane zdravstvenih ali nadzornih
organov in uslužbence v vojski – torej
vse javne uslužbence. Tudi uslužbenci v
političnih strankah ali kandidati za javne
funkcionarje so lahko javni uslužbenci.

KAJ, ČE ...
Ste na sejmu zdravstvenega
sektorja. Področni prodajni
predstavnik konkurenčnega
podjetja vas povabi na kosilo,
da bi razpravljala o prodajni
priložnosti, ki vama bo »v
medsebojno korist«. Kaj storiti?

Preden sprejmete povabilo, se
posvetujte s pravnim oddelkom
ali svojim nadzornikom za
zagotavljanje skladnosti.

Poštena konkurenca
Cenimo trg, na katerem naše podjetje tekmuje
s prodajo boljših storitev in kakovostnih
izdelkov po poštenih cenah. V državah, v
katerih poslujemo, lahko veljajo zakoni,
ki so namenjeni zaščiti poštene in odkrite
konkurence. Za namen upoštevanja teh
zakonov se s konkurenčnim podjetjem ne
smete dogovarjati, usklajevati ali se strinjati o
oblikovanju cen, delitvi prodajnih priložnosti
ali območij, razdelitvi ali nastavitvi pridobljenih
ponudb, zavračanju sodelovanja (ali
bojkotiranju) dobavitelja ali kupca oziroma
kako drugače na nezakonit način omejevati
distribucijskih kanalov.
Pozanimajte se, ali v vaši državi veljajo ustrezni
lokalni pravilniki in se posvetujte s pravnim
oddelkom, da ugotovite, ali vaše delovanje
morebiti najmanj daje vtis, da želi naše
podjetje vplivati na konkurenco z nepoštenim
izkoriščanjem položaja moči na trgu.
Poleg tega se morate s pravnim oddelkom
posvetovati, preden se priključite trgovinskemu
združenju ali organizaciji, ki določa standarde,
ali se dogovorite za skupno podjetje (s
konkurentom, kupcem ali dobaviteljem).
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Pridobivanje informacij o
konkurenčnih podjetjih
Cenimo pošteno in odkrito konkurenco
ter informacije o konkurenčnih podjetjih
pridobivamo preko pravnih in etičnih sredstev.
Informacij o konkurenčnih podjetjih na primer
ne pridobivamo s prevaro, manipuliranjem ali
lažnimi navedbami. Če novi zaposleni prihaja
v naše podjetje iz enega od konkurenčnih
podjetij, ga z veseljem vključimo v naš kolektiv,
vendar naj ne velja kot vir za kakršne koli
zaupne informacije o njegovem prejšnjem
delodajalcu.
Če imate vprašanja ali pomisleke glede
informacij o konkurenčnih podjetjih, se obrnite
na pravni oddelek ali svojega nadzornika za
zagotavljanje skladnosti.

Politično udejstvovanje
Cenimo sistem, v katerem lahko vsak od
nas svobodno izraža svojo politično voljo. V
nekaterih primerih zakonodaja ali notranji
pravilniki v podjetju osebna politična
udejstvovanja zaposlenih ali njihovih družinskih
članov pripišejo podjetju in take prispevke
omejujejo ali v zvezi z njimi zahtevajo poročila.
Zaradi različnih razlogov je pomembno, da
časa ali virov podjetja ne uporabljate za
osebno politično udejstvovanje. Ne izjavljajte
in ne namigujte, da podjetje zahteva, vodi ali
podpira vaše osebno politično udejstvovanje.
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V Evropi kot podjetje ne dajemo političnih
donacij. Vendar podjetje kljub temu zagotavlja
primerno, transparentno in učinkovito izražanje
našega mnenja vladam in oblikovalcem
politike o zadevah, ki bi lahko vplivale na naš
posel ali kupce.
Morda obstaja zakonodaja, ki preprečuje
neprimerno vplivanje na javne uslužbence
ali omejuje sodelovanje podjetja v političnih
procesih. Takšna zakonodaja zahteva, da se
vsakdo, ki želi vplivati na javne uslužbence,
registrira kot lobist in o svojih dejavnostih
poroča. Za namen upoštevanja takšne
zakonodaje podjetje zahteva, da pred
neposrednim in tudi posrednim, ustnim ali
pisnim izvajanjem dejavnosti z namenom
vplivanja na javnega uslužbenca v imenu
podjetja o tem obvestite oddelek za javne
zadeve ali lokalni pravni oddelek.

Mednarodna trgovina
Cenimo svojo sposobnost zagotavljanja in
distribucije kakovostnih izdelkov in storitev v
državah povsod po svetu. V številnih državah,
v katerih delujemo, je pravična in varna
mednarodna trgovina zaščitena z zakoni, ki
urejajo lokacijo, čas in način uvoza in izvoza
naših izdelkov. Ti zakoni, ki lahko zadevajo
tudi izdajanje dovoljenj, vodenje evidenc,
prepovedi uvoza in mednarodne bojkote,
so zapleteni. Za več informacij se obrnite na
svojega nadzornika za zagotavljanje skladnosti
oziroma preverite, ali v vaši državi veljajo
lokalni pravilniki.
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Do drugih se
vedemo spoštljivo

Do drugih se
vedemo spoštljivo
Preprečevanje
nadlegovanja na
delovnem mestu
Odločeni smo zagotavljati delovno okolje, v
katerem ne prihaja do nadlegovanj. Čeprav
je lahko nadlegovanje v različnih okoliščinah
različno, vedno ustvarja žaljivo, nevarno in
neprijetno ozračje na delovnem mestu ter
se ga ne sme tolerirati. Nadlegovanje po
splošni opredelitvi vključuje verbalna, fizična,
vizualna ali pisna dejanja. V nekaterih državah
ustrahovanje velja za nadlegovanje. Primeri
nadlegovanja so naslednji:
• neprimerne, ponižujoče ali žaljive šale,
opazke ali druga sporočila;
• neželeni telesni stiki;
• grožnje;
• slike, izjave ali dejanja, ki namigujejo na
spolnost.

Vsakdo, ki je priča ali sam izkusi kakršno
koli obliko nadlegovanja, mora o tem
nemudoma spregovoriti. Pomisleke v zvezi
z nadlegovanjem lahko izrazite preko virov,
navedenih v poglavju Kako ukrepati. Naše
podjetje ne tolerira povračilnih ukrepov proti
tistim, ki v dobri veri izrazijo pomislek.
Za več informacij v zvezi s tem se obrnite na
svoj kadrovski oddelek oziroma preverite, ali v
vaši državi veljajo lokalni pravilniki.

KAJ, ČE ...
Kaj naj storim, če me v
nelagodje spravlja sodelavec, ki
se ob pozdravu vsakič dotakne
moje rame?

Če vam to ne ustreza, se
pogovorite s svojim sodelavcem
in ga prosite, naj s tem preneha.
Če se to ne obnese ali se ne bi
radi neposredno soočili z njim,
se za nasvet obrnite na vire iz
poglavja Kako ukrepati.
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Raznolikost in
nediskriminacija
Z nudenjem enakih možnosti zaposlenim,
sprejemanjem in izkazovanjem dostojanstva
drug drugemu, tudi kadar se naše zamisli
in izkušnje razlikujejo, skrbimo za ohranjanje
uravnoteženega in raznolikega delovnega
okolja. Skupaj si prizadevamo zagotoviti
spoštljivo, vključujoče in produktivno delovno
okolje.

Naša sposobnost pridobiti najboljše in
najpametnejše kadre v našem sektorju koristi
vsem v podjetju. To pomeni, da se odločitve
glede zaposlovanja (na primer o zaposlovanju,
odpovedi, napredovanju in premestitvah)
sprejemajo na podlagi posameznikovih zaslug.
Zavračamo nezakonito diskriminacijo.
Za več informacij v zvezi s tem preverite, ali v
vaši državi veljajo lokalni pravilniki.

Korporativno
državljanstvo
Naša predanost dobremu korporativnemu
državljanstvu je ključnega pomena pri
ustvarjanju trajne vrednosti tako v družbi
kot tudi v podjetju. Cenimo tudi priložnost
vračanja dobrega našim skupnostim. Na
številnih lokacijah naš program korporativnega
državljanstva spodbuja prizadevanja v
skupnosti z namenom izboljšanja zdravja naših
skupnosti, razvoja visoko učinkovite in zdrave
delovne sile ter ustvarjanja boljšega zdravja
za vse. Prizadevamo si poslovati s subjekti, ki z
nami delijo načela ICARE.
Prizadevamo si za ohranjanje in varovanje
okolja ter dosledno spoštujemo okoljsko pravo.
Kakršna koli poročila o dejanskih ali morebitnih
okoljskih, zdravstvenih ali varnostnih težavah ali
kršitvah pravilnikov na teh področjih je treba
nemudoma posredovati nadrejenemu ali se
obrniti na vire, navedene v poglavju Kako
ukrepati.
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Varnost in varovanje na
delovnem mestu
Globalno si prizadevamo za zagotavljanje
varnega delovnega okolja brez tveganj.
Varnost je odgovornost vseh – o nezanesljivih
pogojih ali dejavnostih moramo spregovoriti
in o njih ustrezno poročati. Za več informacij
v zvezi s tem preverite, ali v vaši državi veljajo
lokalni pravilniki.

Preprečevanje nasilja na
delovnem mestu

Zloraba prepovedanih substanc na
delovnem mestu

Varno okolje je tisto, v katerem ni prisotno
nasilje v nobeni obliki, ne glede na to, ali gre
za verbalno ali fizično grožnjo, zastraševanje,
zlorabo ali nedvoumen fizični napad. V našem
podjetju ne toleriramo nasilja v nobeni obliki.
Če ste priča nasilju med sodelavci ali tretjimi
strankami, ki delujejo v našem imenu, ga
morate nemudoma prijaviti. Če se situacija
poslabša in se vi ali ljudje okrog vas znajdete v
nevarnosti, najprej pokličite lokalne oblasti.

Varnost na delovnem mestu pomagamo
zagotavljati tudi s tem, da na delovno mesto
prihajamo pripravljeni dati vse od sebe. Tega
pa ne moremo, če smo pod vplivom drog
ali alkohola. Te substance namreč ovirajo
našo sposobnost odločanja in motorične
sposobnosti, pri čemer predstavljajo tudi
tveganje za naše sodelavce, kupce in druge.
Na dogodkih in ob posebnih priložnostih v
podjetju, kjer je to dovoljeno, lahko v zmernih
količinah uživamo alkohol, vendar se moramo
tudi takrat vesti okoliščinam primerno in
strokovno.
Tekom poslovanja ali v delovnih prostorih
podjetja ne smemo nezakonito posedovati,
uporabljati ali prodajati drog ali alkohola.
Za več informacij v zvezi s tem preverite, ali v
vaši državi veljajo lokalni pravilniki.
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Zaupnost
Informacije o bolnikih in
potrošnikih
Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov
in zaščitenih zdravstvenih informacij. Način, na
katerega zavarovalnice, lekarne, bolnišnice
in drugi zajeti subjekti dostopajo, uporabljajo
ali razkrivajo osebne podatke bolnikov in
druge posebne kategorije podatkov, omejuje
zapletena zakonodaja. Do teh podatkov lahko
dostopate, jih uporabljate, hranite ali razkrivate
le, če je to potrebno, ste za to posebej
pooblaščeni v okviru vaših delovnih nalog
ter pri tem spoštujete vse ustrezne zakone in
pravilnike podjetja.
Za več informacij v zvezi s tem preverite, ali v
vaši državi veljajo lokalni pravilniki.
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Informacije o zaposlenih
Tiste osebe v podjetju, ki imajo pravico
dostopa do osebnih podatkov zaposlenih,
morajo še posebej paziti, da jih razkrijejo le
tistim zaposlenim v podjetju, ki so do tega
upravičeni. Takšne podatke je treba ustrezno
varovati v času vaše zaposlitve v podjetju
in tudi po njenem prenehanju. Če izveste
za primer dejanskega ali morebitnega
neprimernega razkrivanja osebnih podatkov
zaposlenih, se nemudoma obrnite na svojega
nadzornika za zagotavljanje skladnosti.

Upoštevajte:
Z varovanjem osebnih
podatkov zaposlenih, do
katerih imamo dostop
v okviru svojih delovnih
nalog, spoštujemo
tudi drug drugega. Vsi
osebni podatki zaposlenih morajo biti
uporabljeni zakonito in izključno za
namen, za katerega so bili podani.
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Delujemo z
integriteto

Delujemo z
integriteto
Navzkrižja interesov
Delovanje z integriteto pomeni, da se
izogibamo dejavnostim, odnosom ali
situacijam, v katerih bi lahko prišlo do
dejanskega ali morebitnega navzkrižja
interesov ali vtisa o njem. Navzkrižje interesov
nastopi, ko osebni interes, odnos ali dejavnost
posega v našo poslovno objektivnost ali
zvestobo delodajalcu. Pri delu moramo vedno
upoštevati najboljši interes podjetja pred
katerim koli osebnim interesom.
Navzkrižja interesov se lahko pojavijo v
različnih situacijah. Zunanje poslovne
dejavnosti, kot so članstvo v upravnem odboru,
zaposlitev, samozaposlitev ali svetovanje, lahko
vodijo do navzkrižja interesov, kar je odvisno od
poslovnega subjekta ali organizacije, s katero
sodelujete. Čeprav ne moremo našteti vseh
mogočih situacij, navajamo nekaj pogostih
primerov dejanskih ali navideznih navzkrižij
interesov:

• delo, pripadnost ali pomemben finančni
interes v podjetju ali organizaciji v
zdravstvenem sektorju oziroma v podjetju,
pri dobavitelju podjetja, kupcu ali drugih
poslovnih partnerjih;
• nadzor ali odgovornost pri zaposlovanju
družinskega člana;
• dajanje ali prejemanje daril, pogostitev ali
razvedril v situacijah, v katerih bi tovrstne
poslovne vljudnosti v očeh drugih pomenile
pristranskost ali okrnjeno vdanost podjetju;
• vsakršen zunanji poslovni odnos med
podjetjem in vami ali vašimi družinskimi
člani (npr. skupna podjetja, partnerstva,
osebna posojila);
• izogibanje tem etičnim standardom z
delovanjem preko sorodnika ali druge
stranke (kot je podjetje zakonca, investicije v
imenu nekoga drugega itd.).
Navzkrižja interesov je najbolje reševati tako,
da se jim izognemo, še preden nastopijo, ter
z razkrivanjem situacij, ki bi lahko dajale vtis
navzkrižja interesov.
Za več informacij v zvezi s tem se obrnite na
svojega nadzornika za zagotavljanje skladnosti
oziroma preverite, ali v vaši državi veljajo
lokalni pravilniki.
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Poslovni odnosi z družinskimi člani
in prijatelji
Pripeti se lahko, da je vaš zakonec,
partner, otrok, starš ali sorodnik zaposlen v
konkurenčnem podjetju, pri dobavitelju ali
kupcu (ali ima v takem podjetju pomemben
lastniški delež). Čeprav so tovrstne situacije
dopustne, je treba v zvezi z njimi še posebej
paziti na varnost, zaupnost in navzkrižja
interesov.
Natančneje, ne smete biti vključeni ali
skušati vplivati na ponudbo, pogajanja ali
postopek podpisovanja pogodbe med našim
podjetjem in vami, družinskim članom, dobrim
prijateljem ali delodajalcem katerega od
njih. Že navidezno navzkrižje interesov lahko
vodi v težave, ne glede na vzornost vašega
vedenja. Da bi se izognili možnosti dvoma
ali sumničenja, se morate o svoji situaciji
pogovoriti s svojim nadrejenim.

Družinski odnosi
Pri delu ne smemo vplivati na drugega
zaposlenega, s katerim smo v sorodstvu.
Vplivanje med drugim vključuje nadziranje ali
zavzemanje za njegovo delovno uspešnost,
plačilo ali zaposlitev v podjetju. V primeru
takšne situacije ali možnosti za njen nastanek
se za nasvet obrnite na svojega nadzornika za
zagotavljanje skladnosti.

22

Darila in družabni
dogodki
V nekaterih kulturah so izmenjava daril ali
vabila na družabne dogodke običaj, s katerim
se utrjujejo dobri delovni odnosi. Kljub temu
bodite previdni, saj sprejemanje ali dajanje
daril oziroma vabil poslovnemu partnerju
lahko vzbuja vtis neprimernosti ali navzkrižja
interesov, čeprav temu ni tako.
Darila ali vabila na družabni dogodek na
primer ni primerno sprejeti od predstavnika
podjetja, ki čaka na transakcijo, kot je obnova
pogodbe ali zahteva za pregled ponudbe.
Dobavitelja ali drugega poslovnega partnerja
ne smemo prositi za darilo, pogostitev, vabilo
na družabni dogodek ali drugo vredno stvar,
bodisi zase bodisi za družinskega člana ali
prijatelja. Zahtevati tovrstne poslovne usluge je
neprimerno.

Smernice glede sprejemljivih daril, pogostitev ali
družabnih dogodkov
Sprejemljiva poslovna vljudnost izpolnjuje naslednje kriterije:
• ne sme vzbujati vtisa, da z njo vplivamo na poslovno odločitev;
• zaradi nje ne vzbujamo vtisa pristranskosti;
• je razumne vrednosti;
• ni v gotovini ali gotovini enakovredni obliki;
• ne zahtevate je vi sami ali član vaše ekipe;
• izvede se v okoliščinah, primernih za poslovno razpravo;
• podjetje ne bi bilo v zadregi, če bi bila javno objavljena.
Preverite, ali v vaši državi veljajo ustrezni lokalni pravilniki, vključno s posebnimi omejitvami,
ki morda veljajo za to področje. Če niste prepričani o primernosti dajanja ali sprejemanja
darila, pogostitve ali vabila na družabni dogodek, se obrnite na svojega nadzornika za
zagotavljanje skladnosti.

Upoštevajte:
Najmanjši ukrep v zvezi s tem je, da ne sprejemamo in ne ponujamo daril ali
drugih ugodnosti, ki bi lahko neprimerno vplivala ali vzbujala videz vplivanja
na poslovne odločitve. Poslovno vljudnost sprejmite ali ponudite le, če je
neredno izkazana, omejene vrednosti in ne zahteva povratne usluge ali daje
vtisa neprimernosti.
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KAJ, ČE ...
Moja predstavnica prodaje
iz velikega ponudnika IT me
je povabila na kosilo. Lahko
sprejmem njeno povabilo?

Zaupne informacije
Pri opravljanju vsakodnevnega dela imamo
lahko opravka z zaupnimi informacijami – o
našem podjetju, poslovnih partnerjih in kupcih.
Na splošno so zaupne informacije vsakršne
nejavne informacije, vključno s poslovnimi
skrivnostmi in intelektualno lastnino, ki
pripadajo nam ali našim kupcem in poslovnim
partnerjem. Nekaj primerov zaupnih informacij:

Te in druge zaupne informacije lahko delite
le s sodelavci, ki so poslovno upravičeni do
njihovega poznavanja, so seznanjeni z njihovo
zaupno naravo in so pooblaščeni za dostop
do njih. Če je treba zaupne informacije
deliti s trenutnim ali potencialnim poslovnim
partnerjem, mora ta predhodno podpisati
sporazum o nerazkrivanju informacij, ki
ga odobri naše podjetje. Če potrebujete
sporazum o nerazkrivanju informacij, se obrnite
na pravni oddelek.

• informacije o določanju cen;
• finančni podatki;
• tehnični podatki;
• postavitev in zasnova opreme;

Poskrbite, da cene v restavraciji
niso nenavadno visoke, da
za kosilo obstaja upravičen
poslovni razlog ter da je v
skladu z vsemi kriteriji, opisanimi
v razdelku Darila in razvedrilo v
tem kodeksu. Ne želite vzbujati
vtisa, da je mogoče poslovne
odločitve podjetja kupiti. Za
podrobnejša navodila se obrnite
na svojega nadzornika za
zagotavljanje skladnosti.
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• cene izdelkov;

Upoštevajte:

• tehnični postopki;

Brez ustreznih postopkov
zaupnih informacij ne
smete deliti z nikomer
zunaj podjetja. To vključuje
svetovalce, distributerje,
začasne delavce,
dobavitelje, kupce in druge partnerje.

• trženjske in prodajne strategije;
• lastnosti in funkcije izdelkov;
• informacije o časovnici razvoja izdelkov;
• seznami kupcev.

Poslovne knjige, zapisi in
finančno poročanje
Naše podjetje se zanaša na integriteto
finančnih in drugih poslovnih zapisov, ki jih
vsakodnevno ustvarjamo pri sprejemanju
pomembnih poslovnih odločitev. Izjemno
pomembno je, da so vsi ustvarjeni zapisi
(ne glede na to, kako zanemarljivi se zdijo),
popolni, točni in veljavni. Pri vodenju poslovnih
knjig in zapisov se držimo splošno sprejetih
računovodskih načel.

Ključni izraz
»Zapis« je zabeležena informacija
v poljubni obliki (npr. tiskana
ali elektronska), ustvarjena ali
sprejeta, ki jo je treba hraniti in
voditi za poslovne, operativne,
pravne, regulatorne in/ali arhivske
namene za beleženje odločitev, dejanj ali
transakcij v našem podjetju.

V skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo naše
delo po svetu, moramo voditi poštene ter
točne poslovne knjige in zapise. Točnost
naših poslovnih knjig in zapisov prispeva
tudi h kakovosti finančnih poročil, ki jih
oddajamo državnim agencijam in jih javno
objavljamo. Naše podjetje je zavezano k
pripravi popolnega, poštenega, točnega,
pravočasnega in razumljivega pregleda
poslovanja.

Pogodbe
Zavezani smo k doslednemu spoštovanju
pogodbenih procesov podjetja. Oglejmo si
nekaj načinov, kako to doseči:
• ne obvežite se k nobeni pogodbi, plačilu
ali drugi obveznosti, če za to niste ustrezno
pooblaščeni;
• prepričajte se, da so pogodbe popolne,
v tiskani obliki in ustrezno odobrene –
pregledati jih morata na primer pravni in
finančni oddelek; ne sklepajte poslovnih
dogovorov, ki ne dosegajo naših
standardov;
• ne uporabljajte dopisov, neevidentiranih
dogovorov ali drugih mehanizmov, ki jih
naše smernice ne vsebujejo;
• upoštevajte naše pogodbene procese
in postopke, vključno s pravili o prenosu
pooblastil.
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Arhiviranje zapisov
Naše podjetje vodi in arhivira zapise tako, da
ščiti integriteto naših informacij. Verodostojnost,
točnost, dostopnost, popolnost, varnost,
skladnost in učinkovitost naših zapisov
zagotavljamo s spoštovanjem obstoječih
pravilnikov podjetja in veljavne zakonodaje.
Arhivirati moramo pravno relevantne
dokumente in zapise ter tiste dokumente in
zapise, za katere veljajo lokalni predpisi. V ZDA
in Kanadi vsa vprašanja o trajanju hrambe
zapisov naslovite na ustreznega predstavnika
službe za upravljanje z zapisi in informacijami
na naslovu askRIM@mckesson.com.

Trgovanje na podlagi
notranjih informacij
Naše podjetje ceni svojo sposobnost prodaje
svojih delnic na poštenem in prostem trgu.
Trgovanje ob poznavanju materialnih nejavnih
informacij pomeni kršitev naše notranje politike
o trgovanju in zakonodaje. Vpleteni v tovrstna
dejanja bodo podvrženi disciplinskim ukrepom
ter morebitnim denarnim ali kazenskim
sankcijam. Prav tako je prepovedano drugim
izdajati notranje informacije o našem podjetju
ali njegovih dobaviteljih, kupcih ali drugih.
Materialne nejavne informacije so lahko
različnih oblik. Oglejmo si nekaj primerov:
• zaslužki ali napovedi o zaslužkih;
• pomembni novi izdelki ali razvoj dogodkov,
kot so nove ali zapadle pogodbe;
• pomembni pravdni spori ali preiskave;
• pogovori o nakupih ali odprodaji;
• dogodki, povezani z našimi vrednostnimi
papirji (npr. načrti o vnovičnem nakupu,
spremembe dividend, prodaja dodatnih
vrednostnih papirjev).
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Ključni izrazi
»Materialne« informacije so tiste,
ki bi se razumnemu vlagatelju
zdele pomembne pri sprejemanju
naložbenih odločitev, kot sta
nakup ali prodaja delnic.

Varovanje premoženja
podjetja

Varovanje intelektualne
lastnine

Premoženje podjetja je dragoceno in ga
je treba varovati. Na splošno je dovoljeno
premoženje podjetja, kot so oprema,
prostori in dokumenti, uporabljati izključno
za pooblaščene dejavnosti. Vsi smo dolžni
varovati premoženje podjetja pred izgubo,
poškodovanjem, krajo in zlorabo. Zagotoviti
moramo tudi njegovo učinkovito in nerazsipno
uporabo. Izgubljeno, poškodovano ali ukradeno
premoženje je treba prijaviti pri ustreznem viru,
navedenem v poglavju Kako ukrepati.

Intelektualna lastnina (IL) je pomemben
del premoženja podjetja. IL se nanaša na
neopredmetena sredstva, razvita tekom
ustvarjalnega dela naših zaposlenih in
partnerjev. IL je zaščitena s pravnim varstvom,
vključno s patenti, blagovnimi znamkami,
avtorskimi pravicami in poslovnimi skrivnostmi.
Naša tehnologija, programska oprema in
tehnični podatki vsebujejo veliko IL in pravilnik
podjetja predvideva kar največje možno
varovanje pravic IL podjetja. Poleg varovanja

naše IL spoštujemo tudi pravice IL drugih.
To v širšem pomenu vključuje izogibanje
nezakonite uporabe patentov, blagovnih
znamk, avtorskih pravic in poslovnih skrivnosti
tretjih strank. Prav tako spoštujemo pravice
drugih glede programske opreme, vključno
z odprtokodno programsko opremo. Pri delu
s tretjimi strankami smo dolžni s pogodbami
zagotavljati, da naše podjetje pridobi ustrezne
pravice za IL, ki se ustvari v okviru takšnih
projektov. Če imate vprašanja ali pomisleke
glede IL našega podjetja, se za več informacij
obrnite na pravni oddelek oziroma preverite,
ali v vaši državi veljajo lokalni pravilniki.
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Ustrezna raba tehnologije
podjetja

Družbeni mediji in
elektronske dejavnosti

Vsi smo odgovorni za etično, zakonito in
previdno uporabo omrežja, računalnikov in
komunikacijskih sistemov podjetja. Čeprav
je na nekaterih lokacijah raba teh sistemov
za osebne namene dovoljena, jih moramo
kljub temu uporabljati primerno in v skladu z
obstoječimi lokalnimi pravilniki ter tako, da ne
vplivajo na naše vsakodnevno delo. V obsegu,
ki ga dopušča lokalna zakonodaja, si naše
podjetje pridržuje pravico do nadzora dostopa
in uporabe vseh sistemov podjetja.

Spoštujemo zakonske pravice naših zaposlenih
in pogodbenih sodelavcev do uporabe
družbenih medijev. Na splošno lahko svoj
prosti čas porabimo, kakor želimo. Dejavnosti
znotraj ali zunaj delovnega okolja, ki vplivajo
na delovno učinkovitost vas, vaših sodelavcev,
pogodbenih sodelavcev ali na ugled in
poslovne interese podjetja, lahko za podjetje
predstavljajo težavo ter zanje veljajo pravilniki
podjetja.

Vse zaupne podatke moramo pred krajo ali
izgubo ščititi z uporabo zdrave presoje. Zaupne
podatke je mogoče shranjevati v napravah
v lasti podjetja ali jih v skladu z veljavno
zakonodajo v obdelavo zaupati tretjim
strankam. Za zaščito zaupnih podatkov je
treba uporabiti ustrezne nadzorne mehanizme,
kot so omejevanje dostopa na podlagi
potrebe po seznanitvi, zaščita z gesli, šifriranje
in fizično varovanje. Informacije delite (npr.
preko elektronske pošte, objav v družbenih
medijih ali z omogočanjem dostopa do
sistemov) le na podlagi resnične poslovne
potrebe. Elektronske informacije je mogoče
spremeniti in razpošiljati brez našega soglasja
ter jih je težko povrniti, ko postanejo javne.
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Oddelek za odnose z javnostmi je odgovoren
za uradne, od podjetja odobrene dejavnosti
v družbenih medijih. Razen če ste uradno
pooblaščeni za javno predstavljanje
podjetja, njegovih izdelkov ali rešitev, tega
ne počnite, niti ne namigujte, da govorite
v imenu podjetja. Upoštevajte, da lahko v
imenu podjetja z mediji, analitiki vrednostnih
papirjev, vlagatelji in drugimi strokovnjaki na
trgu komunicirajo le pooblaščene osebe za
odnose z javnostmi.

Upoštevajte:
Vsi smo odgovorni za
etično in zakonito uporabo
omrežja, računalnikov in
komunikacijskih sistemov
podjetja, ki je v skladu z
našimi načeli ICARE.

Odzivanje na vprašanja
medijev in drugih
Z mediji, analitiki vrednostnih papirjev,
drugimi člani finančne skupnosti, delničarji
ali skupinami oziroma organizacijami lahko
kot predstavnik podjetja govorite le, če vas
podjetje za to predhodno pooblasti.
Vsa vprašanja s strani medijev ali javnosti je
treba nemudoma posredovati oddelku za
odnose z javnostmi. Zahtevke za informacije
s strani regulatorjev ali vlade je treba
nemudoma posredovati pravnemu oddelku.
Zahtevke za finančne ali druge informacije
o podjetju s strani finančne skupnosti ali
delničarjev je treba nemudoma posredovati
oddelku za odnose z vlagatelji.

Odrekanje pravicam
Občasno lahko nastopijo okoliščine, ki
dopuščajo posamezniku dovoljen odstop od
določil kodeksa. Odstop od določil se odobri le
v nujnih primerih ter je omejen in se smatra kot
potreba za največjo možno zaščito podjetja
in naših delničarjev. Odstop od določil za
direktorje in izvršne direktorje bo nemudoma
razkrit v obsegu in na način, ki ga zahtevajo
zakonodaja, predpisi ali standard borzne
kotacije. Za odobritev odstopa od določil s
strani glavnega nadzornika za zagotavljanje
skladnosti ali uprave se obrnite na svojega
nadzornika za zagotavljanje skladnosti ali
pravni oddelek.
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Kontaktne številke za
zagotavljanje integritete
za zaposlene v podjetju
McKesson

Države
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Mednarodne
brezplačne
telefonske
številke

Bermudi

1-866-737-6850

Kanada
(angleščina)

1-877-625-4625

Kanada
(francoščina)

1-855-350-9393

Kitajska (severna)

10-800-712-1239

Kitajska (južna)

10-800-120-1239

Irska

1-800615403

Izrael

1-80-9214405

Luksemburg

800-2-1157

Malezija

1-800-80-8641

Združeno
kraljestvo

08-000328483

Združene države
Amerike

1-877-625-4625

Kontakt za zadeve v
zvezi z zagotavljanjem
skladnosti za zaposlene v
podjetju Kemofarmacija
d. d., član skupine
McKesson Europe
Ombudsman je dosegljiv in na voljo:
• v vseh jezikih
• 24 ur na dan, 7 dni v tednu
• na univerzalni brezplačni številki:
00800 – OMBUDSMAN ali
00800 – 66283762, po faksu na številki:
+49(0)521.557333–44
ali na elektronskem naslovu:
ombudsman@thielvonherff.com

Opombe
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Opombe
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