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3Fortives adfærdsstandarder

En meddelelse fra  
vores præsident og 
administrerende direktør
Kære Fortive medarbejdere

Med lanceringen af Fortive har vi en fantastisk mulighed for at skabe en ny, 
unik virksomhed bygget på et stærkt fundament. Et hovedprincip bag vores 
tidligere succes har været vores urokkelige forpligtelse til integritet og etisk 
forretningsdrift. Vi er forpligtet til at gøre det rigtige. Sammen med vores 
talentfulde medarbejdere, vores fantastiske produktportefølje og vores forpligtelse 
til Fortive virksomhedssystemet, er overholdelse af de højeste etiske standarder 
afgørende for vores fremtid. 

Hver af Fortives værdier taler om, hvordan vi udfører vores arbejde med 
integritet. “Vi opbygger ekstraordinære teams for ekstraordinære resultater” 
omfatter idéen af at fremme uovertruffen præstation i et respektfuldt miljø uden 
bebrejdelser. “Kundesucces er inspiration for vores innovation” bekræfter, 
at kvalitet altid vil være i forgrunden for vores beslutninger. Alle 24.000 af os 
tilslutter os “Kaizen er vores mantra”, der forpligter os til en ånd af kontinuerlig 
forbedring. Og endelig understreger “Vi konkurrerer for vores aktionærer”, at 
vores interessenter – aktionærer, kunder og kolleger – ønsker at være tilknyttet en 
virksomhed, der holder ved de højeste standarder for integritet.

Det fundamentale princip forbliver simpelt: Vær ærlig og retfærdig i alle dine 
aktiviteter på vegne af Fortive. Men det er ikke altid let at anvende dette princip 
i det komplekse lovmæssige og internationale forretningsmiljø, hvori vi arbejder. 
Følgende Fortive adfærdsstandarder giver vejledning for din forretningsmæssige 
og personlige adfærd, men de kan ikke tage højde for ethvert scenarie. Der 
er mange mennesker og ressourcer tilgængelige for dig både hos Fortive og 
dit OpCo; din leder, den juridiske afdeling eller afdelingen for overholdelse, 
personaleafdelingen, intern revision, vores ledelsesteam og vores hotline er klar til 
at hjælpe. Brug din stemme! Vi vil gerne høre fra dig. 

Vi vil altid møde udfordringer – deadlines, metrik, en “lettere måde” – og vi skal 
være stærke nok til at modstå disse pres. Vores forpligtelse til etik og vores 
kultur med fokus på integritet skal være i alle de produkter vi fremstiller, i alle 
interaktioner vi har med hinanden, vores dyrebare kunder og leverandører, og i 
alle de forretningsmuligheder, som vi skaber. Vores kunder og forretningspartnere 
forventer det. Vores aktionærer forlanger det. Det er sådan, vi driver forretning. 

Ekstraordinære teams handler med integritet. Fortives kultur af integritet og 
overholdelse vedligeholdes og styrkes ved, at du bestræber dig på at handle 
retfærdigt og ærligt hver eneste dag og i overholdelse af alle gældende love. Tak 
for at gøre din del.

Jim Lico
Præsident og 

administrerende direktør
Maj 2016
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Vi opbygger ekstraordinære teams for  
ekstraordinære resultater
•  Vi er et team af personer, som er forpligtet til at skabe absolut nødvendig teknologi til at løse 

verdens vigtigste udfordringer. 

•  Vi udvikler os selv og vores teams. Vi tackler udfordringer, som giver os mulighed for at lære og 

accelerere fremskridt. 

• Vi er ude efter faktabaserede løsninger, grundet i den egentlige årsag, ikke bebrejdelser. 

•  Vi er ansvarlige for vores resultater og opnår dem på upolitisk og ubureaukratisk vis. 

•  Vi har høj integritet og respekt for andre. 

Vores værdier
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Kundesucces er inspiration for  
vores innovation
• Kvalitet kommer altid først!

• Vores kreativitet og flid flytter vores kunders produkter, tjenester og processer fremad. 

•  Vi drømmer op, udvikler og leverer innovative tilbud for at opbygge bedre virksomheder og 

fremme vores egen læring. 

• Vi opfordrer splinternye ideer, både store og små. 

• Vi lytter til kunderne og lader dette styrer vores tankegang.

Kaizen er vores livsstil 
• Vi er passionerede omkring at finde en bedre måde at gøre tingene på. 

•  Gennem en forpligtelse til løbende forbedring, kombinerer vi styrken af en etableret virksomhed 

med en innovatørs mentalitet. 

• The Fortive Business System (FBS) er centralt i vores kultur. 

• FBS giver os alsidige redskaber til brug til at udvikle os og vokse.

•  Robuste, repeterbare processer giver den bedste kvalitet, levering og pris, der tilfredsstiller 

vores kunder ud over deres forventninger.

Vi konkurrerer for vores aktionærer
•  Vi investerer kapital, hvor den kan virke mest effektivt, internt og eksternt, som svar på  

markedets krav. 

•  Avancer er vigtige, da de tiltrækker og fastholder loyale interessenter, både aktionærer og 

medarbejdere på lang sigt.
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Introduktion
Det er afgørende for Fortives succes, at alle medarbejdere i alle Fortive-virksomheder 
handler med det højeste integritetsniveau og i overensstemmelse med alle gældende love 
og regler. Fortives adfærdsstandarder giver udtryk for denne fundamentale forventning og 
giver specifik vejledning i, hvordan almindelige integritets- og overholdelsesspørgsmål, 
som opstår i Fortive-virksomhedens almindelige forretningsforløb, besvares. 
Adfærdsstandarderne henviser også til andre ressourcer, der er tilgængelige for alle 
medarbejdere, til at håndtere de mange integritets- og overholdelsesspørgsmål, der kan 
opstå, og som ikke er specifikt besvaret i vores adfærdsstandarder.
 
Det at tage korrekte forretningsbeslutninger, med integritet og i overensstemmelse 
med alle gældende love og regler, hjælper os med at opretholde den tillid, vi har 
opbygget med vores forskellige interessenter – vores aktionærer, kunder, leverandører, 
forretningspartnere og de lokalsamfund, hvor vi arbejder – og danner grundlaget for vores 
fremtidige succes.
 
Her er nogle definitioner, du bør have i tankerne, mens du læser vores adfærdsstandarder:
“Fortive” og “Fortive-virksomhed” eller “Fortive-virksomheder” betyder Fortive Corporation 
og alle Fortive Corporations selskaber, der er i drift verden over, hvad enten de er direkte 
eller indirekte datterselskaber. 

“Medarbejdere” betyder, alle mennesker ansat på Fortive virksomheder (herunder 
direktionen), og når de handler på vegne af Fortive virksomheder, bestyrelsesmedlemmer 
hos Fortive virksomheder.
 
Fortive adfærdsstandarder kan revideres fra tid til anden. Du kan altid finde den aktuelle 
version på Fortive Connect.
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Vores adfærdsstandarders anvendelighed 
Vores adfærdsstandarder gælder for alle medarbejdere i alle Fortive-virksomheder verden over. Medarbejdere 
kan blive pålagt at certificere, at de har læst, forstået og overholdt vores adfærdsstandarder, men vores 
standarder gælder, uanset om en medarbejder har foretaget en sådan certificering eller ej. Vi forventer også, 
at vores agenter, repræsentanter, selvstændige kontrahenter, konsulenter, leverandører, forretningspartnere 
og andre, der støtter vores virksomhed, handler med samme grad af integritet og overholdelse, som vores 
adfærdsstandarder kræver af vores medarbejdere.

Strid mellem vores standarder og Fortive-
virksomhedens politikker eller gældende lov
Fortive-virksomheder driver forretning over hele verden og er omfattet af mange forskellige love. Fortive-
virksomheder indfører også deres egne politikker for at imødegå lokale forhold. Hvis en gældende lov er i 
strid med vores adfærdsstandarder eller en Fortive-virksomheds politik eller giver medarbejdere yderligere 
rettigheder eller beskyttelse, så skal denne lov overholdes, og de berørte medarbejdere har ret til de yderligere 
rettigheder eller beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en Fortive-virksomheds politik er i strid med vores 
adfærdsstandarder, skal du overholde vores adfærdsstandarder, ikke Fortive-virksomhedens politik. Lokal(e) 
forretningsnormer eller -praksis, der er i strid med vores adfærdsstandarder eller en Fortive-virksomheds 
politik, er ikke tilladt (med mindre det pålægges gennem lokal lovgivning).

Sådan griber vi bekymringer an og  
rapporterer overtrædelser – ved at sige til!
Vores adfærdsstandarder og andre Fortive-politikker dækker mange almindelige integritets- og 
overholdelsesspørgsmål, som du kan stå overfor i den almindelige forretningsgang. Hver gang du overvejer et 
integritets- eller overholdelsesanliggende, hvad enten det involverer dine egne eller en anden medarbejders 
beslutninger, skal du rådføre dig med vores adfærdsstandarder og andre Fortive-politikker. Hvis du stadig er 
i tvivl, skal du diskutere problemet med din nærmeste tilsynsførende eller leder, en leder eller tilsynsførende 
højere oppe, en medarbejder ved din Fortive-virksomheds personaleafdeling eller juridiske afdeling eller en 
medarbejder ved Fortive Corporations personaleafdeling, juridiske afdeling eller interne revisionsafdeling.
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Hvis du mener, at en lovovertrædelse eller en overtrædelse af vores adfærdsstandarder eller anden Fortive-politik 
kan have fundet sted eller eventuelt vil finde sted, skal du sige til! Rapportér overtrædelsen eller den potentielle 
overtrædelse til din nærmeste tilsynsførende eller leder eller til en af følgende ressourcer:

• En anden leder eller tilsynsførende i din Fortive-virksomhed
• Personaleafdelingen eller den juridiske afdeling i din Fortive-virksomhed
• En medarbejder i Fortive Corporations interne revisionsafdeling
• Fortive Corporations personaleafdeling eller juridiske afdeling
• Fortive integritets- og overholdelseslinje på fortive.ethicspoint.com
• En medarbejder i Fortive Corporations bestyrelse.

Alle medarbejdere opfordres til at stille spørgsmål, når de er i tvivl om et integritets- eller overholdelsesanliggende, og 
pålægges at rapportere alle reelle eller potentielle lovovertrædelser eller overtrædelser af vores adfærdsstandarder 
eller anden Fortive-politik, med mindre den lokale lovgivning foreskriver andet. Ved at gøre ledelsen opmærksom på 
spørgsmål eller overtrædelser hjælper du med til at sikre, at Fortive opnår og opretholder de højeste integritets- og 
overholdelsesniveauer, og du hjælper med til at bygge grundlaget for vores fremtidige succes. Her er nogle vigtige 
punkter, du bør huske på, hvad angår rapportering af overtrædelser:

• Ingen medarbejder bør rapportere nogen overtrædelse til en person, som er involveret i overtrædelsen.
• Hvis du gør opmærksom på et problem, og problemet ikke løses, bør du bringe det på bane ad anden vej.
• At afgive falske rapporter forsætligt eller uforsvarligt kan medføre disciplinær handling, inklusive opsigelse  

(i overensstemmelse med gældende love og eventuel ansættelsesaftale).

Rapporter til Fortive integritets- og overholdelseslinje kan foretages anonymt, hvis lokal lov tillader dette. Bemærk dog, 
at din anonymitet kan begrænse Fortives evne til at foretage en grundig undersøgelse. Du opfordres derfor til at give 
detaljerede oplysninger, herunder din identitet, når du aflægger rapport. 

Undersøgelse af rapporter og konsekvenser 
for overtrædelser
Alle rapporterede lovovertrædelser, overtrædelser af vores adfærdsstandarder eller andre Fortive-politikker vil blive 
undersøgt. Medarbejdere, der er ansvarlige for overtrædelser, vil blive udsat for disciplinær handling, der er passende i 
betragtning af omstændighederne og i overensstemmelse med gældende lov, op til og inklusive opsigelse. Afhængigt 
af, hvilken type hændelse det drejer sig om, kan involverede personer også blive udsat for retsforfølgelse af civilretlige 
eller strafferetlige forhold.
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Vi retalierer ikke
Når det drejer sig om integritets- og overholdelsesproblemer, skal du altid huske på, at tavshed ikke hjælper 
os – det skader os. Vi skal derfor alle søge at fremme et miljø, hvor alle medarbejdere er trygge ved at søge 
vejledning om integritets- og overholdelsesspørgsmål og rapportering, i god tro, om kendte eller mistænkte 
lovovertrædelser, overtrædelser af vores adfærdsstandarder eller anden Fortive-politik. At aflægge rapport i 
“god tro” betyder, at du giver alle de oplysninger, du har, og du rapporterer ærligt, uanset om undersøgelsen 
af din rapport afslører nogen reel ureglementeret adfærd. Hvis du føler, du er blevet udsat for repressalier for 
i god tro at have afgivet rapport, skal du kontakte en af de ressourcer, der er anført under “Sådan griber vi 
problemer an og rapporterer overtrædelser”.

Bemærk, at medarbejdere, der begår en gengældelseshandling, vil blive udsat for disciplinær handling, der er 
passende i betragtning af omstændighederne og i overensstemmelse med gældende lov, op til og inklusive 
opsigelse.

Yderligere forventninger af ledere  
og tilsynsførende
Medarbejdere, som leder eller fører tilsyn med andre medarbejdere, er Fortive-ledere og forventes at bruge 
adfærdsstandarderne som forbillede med ord og handlinger og dermed sætte et godt eksempel, som andre 
medarbejdere kan følge. Hvis du er leder eller tilsynsførende, skal du: 

• Aldrig ignorere ulovlig adfærd, overtrædelser af vores adfærdsstandarder, overtrædelser af gældende 
politik for Fortive-virksomhedens eller anden adfærd, der ikke opfylder vores høje forventninger til 
medarbejderintegritet og -overholdelse, udført af en medarbejder, som du fører tilsyn med.

• Sørge for, at medarbejdere, som du fører tilsyn med, kender til vores adfærdsstandarder, den relevante 
politik i Fortive-virksomheder og vigtigheden af en stærk integritets- og overholdelseskultur.

• Levere et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at diskutere vores adfærdsstandarder, 
gældende love og Fortive-virksomhedspolitik og ved at sige til, når de har bekymringer. 

• Omgående kommunikere alle integritets- og overholdelsesproblemer, som en medarbejder forelægger for 
dig, til en foresat inden for Fortive, så denne kan tage affære, og personligt sørge for, at bekymringen bliver 
undersøgt objektivt og grebet an på passende vis.

• Aldrig retaliere mod nogen medarbejder, som, i god tro, rapporterer en bekymring om reel eller mistænkt 
ureglementeret adfærd, og du skal anvende passende disciplin mod enhver, der retalierer, eller som tillader, 
at repressalier finder sted.
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Vi opbygger ekstraordinære teams 
for ekstraordinære resultater 
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Respekt for vores kolleger
Hos Fortive er vi forpligtet til at behandle vores kolleger med respekt, værdighed og retfærdighed. For at opnå 
dette opretholder vi et positivt arbejdsmiljø, hvor diskrimination og chikane ikke tolereres. Vi respekterer også 
alle gældende arbejdslove.
 
Uanset geografisk lokation skal alle ansættelsesrelaterede beslutninger udelukkende baseres på jobrelaterede 
kvalifikationer uden hensyn til karakteregenskaber såsom race, hudfarve, national oprindelse, religion, 
køn, alder, ægteskabsstatus, handicap, veteranstatus, statsborgerskabsstatus, seksuel orientering eller 
kønsidentitet. Alle Fortive-virksomhedens arbejdspladser skal være fri for enhver form for chikane. Skønt 
juridiske definitioner af chikane kan variere fra land til land, omfatter “chikane” hos Fortive al uvelkommen 
adfærd over for andre, der skaber et truende, fjendtligt eller anstødeligt arbejdsmiljø. Det er vigtigt at 
bemærke, at chikane kan foregå fysisk, verbalt eller skriftligt og personligt eller på anden vis, såsom e-mail. 
Chikane behøver ikke være af en seksuel natur. Potentielt anstødelig adfærd omfatter seksuelle tilnærmelser, 
racebaserede angreb eller negative kommentarer eller vittigheder om emner såsom race, religion, etnicitet 
eller seksuel orientering. Fortive-virksomheder vil ikke tolerere sådan adfærd, uanset om sådan adfærd er 
ulovlig i henhold til loven i det land, hvor adfærden finder sted.

Derudover skal Fortive-virksomheder overholde alle gældende lønnings- og arbejdstimelove på steder, hvor de 
beskæftiger medarbejdere, hvormed det sikres, at retfærdig ansættelsespraksis anerkendes på globalt plan. 
Derudover må Fortive-virksomheder ikke anvende børnearbejde eller tvungen arbejdskraft eller velvidende 
handle med nogen leverandør eller anden forretningspartner, som benytter sådanne arbejdsmetoder. 

Alle medarbejdere skal bakke op om et positivt arbejdsmiljø med omhyggelig, professionel kommunikation. Vi 
skal undgå overdrivelse, nedsættende bemærkninger, gætteri eller upassende karakteriseringer af personer og 
firmaer i alle e-mails, interne noter, memoer, formelle rapporter og andre kommunikationer og fortegnelser.

At efterleve disse principper forbedrer kvaliteten af vores arbejdsplads. Det sikrer, at vi tiltrækker forskellige 
talenter, styrker, baggrunde og karakteregenskaber, som fremmer Fortives succes. 

Hvis du får kendskab til en situation, der muligvis krænker nogen af disse principper, skal du gøre opmærksom 
herpå hos en af de ressourcer, der er anført under “Sådan griber vi bekymringer an og rapporterer overtrædelser”. 
Husk, at Fortive ikke tillader nogen repressalier mod nogen medarbejder, som rapporterer en bekymring i god tro.
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Respekt for vores kolleger betyder også respekt for hinandens privatliv. Som medarbejdere udleverer vi ofte 
personlige oplysninger til vores Fortive-virksomheder, såsom kontaktoplysninger og oplysninger om goder. 
Vores Fortive-virksomheder bibeholder personlige oplysninger om os alle, såsom vores lønoplysninger. Vi har 
hver især et ansvar for at værne om og respektere private, personlige oplysninger om vores kolleger i henhold 
til alle gældende love, herunder lokale fortroligheds- og databeskyttelseslove. Hvis dit job indebærer adgang 
til denne slags fortrolige oplysninger, skal du være omhyggelig med at beskytte dem og kun bruge dem, som 
det er nødvendigt, for at du kan udføre dine daglige arbejdsopgaver. Alle ansættelsesrelaterede forespørgsler, 
såsom undersøgelse af referencer, skal henvises til din personaleafdeling. For yderligere oplysninger henvises 
der til vores Sikkerhedspolitik for personlige oplysninger på på Fortive Connect.

Juanas afdeling har de sidste uger været i gang med at interviewe kandidater til en ledig stilling. Hun 
ved, at hendes Fortive-virksomhed er desperat efter at få stillingen besat så hurtigt som muligt. Hun 
overhørte sin chef komme med vittigheder om en af kandidaternes race og en anden kandidats køn. 
Hun er rimelig sikker på, at han bare lavede sjov, men hun bekymrer sig om, at hans vittigheder kunne 
være diskriminerende, og at det er derfor, han ikke har ansat nogen af dem. Hvad skal hun gøre?

For at opretholde den bedst mulige arbejdsstyrke skal medarbejdere i alle Fortive-virksomheder 
tage forskellighed til sig og byde alle kvalificerede personer velkommen, uanset race eller køn såvel 
som nogen anden beskyttet karakteregenskab. Juanas chefs vittigheder skaber et uvenligt miljø og 
kan indikere, at han foretager ansættelsesbeslutninger baseret på karakteregenskaber, der ikke er 
jobrelaterede. Juana bør forelægge sine bekymringer for en af de ressourcer, der er anført under 
“Sådan griber vi bekymringer an og rapporterer overtrædelser”.

Genkendelse og eskalering af  
interessekonflikter
En “interessekonflikt” opstår, når en medarbejders personlige interesse på nogen måde påvirker eller blot 
ser ud til at påvirke en Fortive-virksomheds interesser. Der kan opstå en konfliktsituation, når en medarbejder 
foretager sig noget eller har interesser, der kan gøre det vanskeligt for vedkommende at udføre sit arbejde for 
Fortive-virksomheden på en objektiv og effektiv måde. Interessekonflikter opstår også, når en medarbejder 
eller et medlem af dennes familie, modtager upassende personlige fordele som følge af vedkommendes 
stilling hos Fortive-virksomheden. Det er forbudt for medarbejdere at arbejde for deres Fortive-virksomhed 
i nogen rolle, eller deltage i nogen beslutning, der involverer en interessekonflikt, med mindre konflikten 
er blevet eskaleret til medarbejderens leder, og den leder har fastslået, at medarbejderen kan deltage, og 
medarbejderen følger eventuelle specielle procedurer, som er pålagt af chefen for at afbøde konflikten.

Alle interessekonflikter, der involverer en vicedirektør for en Fortive-virksomhed eller højerestående medarbejdere, 
skal eskaleres til den juridiske chef eller administrerende direktør for Fortive Corporation, så denne kan hjælpe med 
at fastslå, om situationen involverer en reel eller potentiel interessekonflikt og den rette fremgangsmåde.

Følgende afsnit giver yderligere vejledning til almindelige scenarier, som involverer en interessekonflikt.
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Forhold til leverandører og kunder
Du har en interessekonflikt, hvis du eller en nær ven eller et familiemedlem, har en økonomisk interesse 
i en virksomhed, der sælger til, eller køber fra, en Fortive-virksomhed. Din, eller din nære vens eller dit 
familiemedlems, interesse kan afholde dig fra at indgå den bedst mulige handel til din Fortive-virksomhed. 
Hvis du har en sådan konflikt, må du ikke fortsætte i nogen rolle for Fortive-virksomheden, eller indgå i nogen 
Fortive-virksomhed-beslutning, der involverer den virksomhed, som du, eller din nære ven eller familiemedlem, 
har en interesse i, med mindre du eskalerer konflikten til din leder, og konflikten kan afbødes.
 
Eksempler på denne slags interessekonflikter omfatter følgende:
 
• En medarbejders ægtefælle vil få kommission af et ejendomssalg til en Fortive-virksomhed
• En medarbejder vælger en forhandler, hvor medarbejderens familiemedlem er ejer, partner, 

direktionsmedlem, bestyrelsesmedlem eller medarbejder hos forhandleren
• En medarbejder forhandler en distributøraftale med en distributør, der har lånt medarbejderen penge
• En medarbejder er en person, som er ansat hos, er i bestyrelsen hos eller ejer af en leverandør eller kunder, 

som har med medarbejderens Fortive-virksomhed at gøre.

Bemærk, at det ikke udgør nogen interessekonflikt for en medarbejder at have et økonomisk forhold til en 
børsnoteret virksomhed, der har med en Fortive-virksomhed at gøre, så længe medarbejderens interesse 
er begrænset til ejerskab af aktier (såsom ordinære aktier eller præferenceaktier), som udgør mindre end to 
procent af den relevante klasse, og/eller lån, der er indgået i det børsnoterede firmas normale arbejdsgang og 
på almindelige handelsvilkår (såsom et realkreditlån med en bank, der har med Fortive at gøre).

Veroniques mand er præsident for en privatejet virksomhed, der tilbyder at sælge råmaterialer 
til en Fortive-virksomhed. Hans virksomhed har et godt omdømme og tilbyder meget lave priser. 
Veronique er ikke ansvarlig for at træffe det endelige valg, men hun er del af det team, der evaluerer 
alle de potentielle forhandlere. Veronique tror helt oprigtigt, at hendes mands virksomhed er den 
bedste forhandler, og hun ønsker ikke at ødelægge hans virksomheds chancer for at vinde ordren. 
Behøver hun at afsløre dette som en interessekonflikt?

Ja, Veronique skal afsløre disse oplysninger til sin leder. Veroniques personlige forhold kan gøre 
det vanskeligt for hende at udføre sin arbejdsopgaver objektivt og upartisk. Hun skal underrette sin 
leder om forholdet og øjeblikkeligt trække sig tilbage fra alle dele af beslutningstagningsprocessen 
med tilknytning til hendes mands virksomhed.
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Forhold til konkurrenter
Mens de er ansat i en Fortive-virksomhed, må medarbejdere ikke acceptere ansættelse hos en ekstern 
virksomhed, der konkurrerer med en Fortive-virksomhed. Derudover må medarbejdere ikke arrangere eller 
støtte nogen forretningsaktivitet, der ligger i konkurrence med eller har til hensigt at konkurrere med nogen 
Fortive-virksomhed. Hvis du får kendskab til en sådan situation, skal du rapportere det til en af de ressourcer, 
der er anført under “Sådan griber vi bekymringer an og rapporterer overtrædelser”,med mindre den lokale 
lovgivning foreskriver andet.

Forhold til medarbejdere
Der forefindes en interessekonflikt, når medarbejdere har et personligt forhold, der påvirker, eller lader til 
at påvirke, forretningsbeslutninger. For eksempel er det en interessekonflikt, hvis en medarbejder har en 
lederrolle i forhold til medlemmer af sin nærmeste familie, eller hvis medlemmer af den nærmeste familie 
indirekte refererer til medarbejderen, med mindre situationen eskaleres og godkendes, samt alle afbødende 
krav følges. “Nærmeste familie” omfatter ægtefæller, partnere, børn, stedbørn, forældre, stedforældre, 
søskende, svigerfamilie og alle andre folk beslægtet med os, hvis de bor hos os.

Upassende personlige fordele
Det er også en interessekonflikt, hvis en medarbejder accepterer en personlig fordel fra en tredjepart som 
følge af medarbejderens stilling hos Fortive (for eksempel en særlig rabat eller anden fordel for medarbejderen 
eller medarbejderens familiemedlem, der ikke er tilgængelig for offentligheden), eller hvis en medarbejder 
drager direkte fordel af en transaktion med en Fortive-virksomhed, såsom at få et lån eller en garanti fra en 
Fortive-virksomhed.

Husk, at det, at der forefindes en reel eller potentiel interessekonflikt, ikke nødvendigvis er ensbetydende med 
en overtrædelse af vores adfærdsstandarder. Hvis du fortsætter med at arbejde for din Fortive-virksomhed i en 
vilkårlig rolle eller med at deltage i enhver beslutning, der involverer en sådan interessekonflikt, uden at oplyse 
det, er det imidlertid en overtrædelse. Hvis du har mistanke om, at du kan have en interessekonflikt, skal du 
øjeblikkeligt eskalere dette forhold til din leder.

Vores logistikkæde og andre forretning-
spartnere indgår i de ekstraordinære teams
Vores forhold til vores logistikkæde og andre forretningspartnere er afgørende for vores succes. Vi søger forret-
ningspartnere, der deler vores værdier, og vi forventer, at de lever op til vores standarder, når de har med Fortive 
at gøre. Vores forventninger til vores leverandører er beskrevet i Fortives adfærdskodeks for leverandører.

Beskyt altid fortroligheden og sikkerheden af fortrolige oplysninger, der modtages fra vores leverandører og 
andre forretningspartnere. Dette omfatter fortrolige tredjepartsoplysninger, som vi kan få kendskab til fra vores 
leverandører eller andre forretningspartnere. Del aldrig disse oplysninger med nogen anden tredjepart, og del 
dem aldrig med en kollega, som ikke har et forretningsmæssigt behov for at kende til disse oplysninger. 
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Når en forretningspartner ikke lever op til vores forventninger, bringer de Fortives omdømme i fare. Det er 
vigtigt, at vi beskytter Fortives omdømme ved at rapportere alt det, disse tredjeparter kan foretage sig, som 
kan forekomme at være ulovligt eller mangle integritet i relation til vores forretning. Hvis du har mistanke 
om eller ser en tredjepartsforretningspartner tage del i, eller forekomme at tage del i, sådan adfærd, skal du 
øjeblikkeligt rapportere dette til din leder, med mindre den lokale lovgivning foreskriver andet.

Ekstraordinære teams handler  
med integritet
Hos Fortive vinder ekstraordinære teams ved at spille efter reglerne. Det er en del af at følge reglerne at 
indse, hvornår du har beføjelse til at handle og hvornår, du har brug for godkendelse, før du handler. Husk på 
følgende regler, når du fastslår, hvornår og om du skal foretage dig noget:

• Bestyrelsesmedlemmer hos Fortive Corporation er de eneste medarbejdere, der har tilladelse til at 
underskrive dokumenter eller udøve bemyndigelse på vegne af Fortive Corporation eller bemyndige andre til 
at gøre dette.

• Hver Fortive-virksomhed har kontraktmæssige processer, der er udformet til at hjælpe med at beskytte 
den enkelte Fortive-virksomheds aktiver og give de nødvendige kontrolforanstaltninger til at drive vores 
virksomheder på effektiv vis. Inden for disse processer kan en nøje afgrænset bemyndigelse til at fastsætte 
priser og visse andre aftalevilkår og -betingelser være blevet uddelegeret til visse organisationer og til visse 
ledelsesniveauer. Underskrifts- og forbrugsbemyndigelse kan være begrænset og tildelt bestemte roller 
eller personer. Det er ikke acceptabelt at påtage sig forretningsforpligtelser ud over disse processer via 
fordelagtige aftaler eller på anden vis.

• Al godtgørelses- eller ansættelsesaktivitet, der direkte gavner en medarbejder, skal godkendes på 
individuel basis, hvilket betyder, at medarbejderens leders overordnede skal godkende det, inden der kan 
tages yderligere skridt. Eksempler på godtgørelses- eller ansættelsesbeslutninger, der skal godkendes på 
individuel basis, omfatter en stigning i en medarbejders grundløn, tilbud om eller stigning i en medarbejders 
incitamentsløn og ansættelse eller forfremmelse af en medarbejder.

Hvis du nogensinde er i tvivl, om du har bemyndigelse til at underskrive et dokument eller foretage dig noget 
andet på vegne af en Fortive-virksomhed, må du ikke foretage dig noget, før du er i stand til at etablere din 
bemyndigelse til at tage affære, eller du opnår godkendelse til at tage affære fra en medarbejder, som har 
bemyndigelse til at tage affære.

Alle medarbejdere skal bestræbe sig på at behandle Fortives kunder, leverandører, konkurrenter og kolleger 
retfærdigt. Ingen medarbejder må udnytte nogen person uretfærdigt via manipulation, fortielse, misbrug af 
privilegerede oplysninger, forvanskning af væsentlige fakta eller nogen andre uhæderlige metoder. 
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Kundesucces er inspiration for  
vores innovation

Respekt andres immaterielle rettigheder
Fortive-virksomheder respekterer tredjeparters immaterielle rettigheder. Alt tredjepartsindhold, der bruges 
i nogen af Fortive-virksomhedens forretningsaktiviteter, interne eller eksterne, vil kun blive brugt i henhold 
til de specifikke vilkår i en gyldig licens eller anden juridisk ret til sådan brug. Hvis du er tvivl om din Fortive-
virksomheds ret til at bruge noget tredjepartsindhold, skal du søge vejledning fra din Fortive-virksomheds 
juridiske team eller Fortive Corporations juridiske afdeling.

Henvis alle henvendelser, du måtte modtage om tredjepartspatenter, ophavsrettigheder, 
forretningshemmeligheder, opfindelser eller andre sager om tredjeparters immaterialret, til din Fortive-
virksomheds juridiske team eller Fortive Corporations juridiske afdeling.



17Fortives adfærdsstandarder

Fair konkurrence
Fortive-virksomheder bestræber sig på at overgå konkurrenterne og tage markedsandel, men vi vil kun gøre 
det via fair konkurrence i overensstemmelse med de konkurrencelove, der er i anvendelse verden over. 
Konkurrencelove varierer fra den ene retskreds til den anden, men deres formål er det samme. Disse love 
beskytter og bevarer et frit marked, der leverer varer og serviceydelser af høj kvalitet til rimelige priser. Alle 
Fortive-virksomheder og alle medarbejdere skal overholde disse love – sommetider betegnet “antitrust”-, 
“monopol”- eller “konkurrence”-lovgivning – overalt, hvor vi driver forretning.

Der er visse situationer, vi skal undgå for at overholde disse love. Først og fremmest må du aldrig diskutere 
prisfastsættelses- eller prisrelaterede oplysninger med konkurrenter. Dette gælder selv i uformelle samtaler. 
Derudover må du aldrig indgå nogen aftale, formel eller uformel, mundtlig eller skriftlig, om at dele markeder, 
kunder eller territorier med en konkurrent. Du må ikke diskutere boykot af kunder, leverandører eller 
konkurrenter. Hvis en konkurrent involverer dig i nogen af disse typer diskussioner, skal du øjeblikkeligt stoppe 
samtalen, rapportere sagen til din overordnede og dokumentere dine handlinger for at beskytte dig selv og din 
Fortive-virksomhed. Husk, at de samme regler gælder for brancheforeningsbegivenheder. Uanset rammerne 
kan selv udseendet af aftalt spil udgøre en væsentlig risiko for din Fortive-virksomhed.

Lovene om fair konkurrence forbyder os ikke at lære så meget, vi kan, om vores konkurrenter. Vi må imidlertid 
aldrig få fat i disse oplysninger på ulovlig eller uhæderlig vis. For eksempel må vi ikke ansætte en konkurrents 
medarbejder med det formål at indsamle fortrolige oplysninger eller bede en ny medarbejder om at 
afsløre fortrolige oplysninger om en tidligere arbejdsgiver. Vi beder heller ikke nogen person om at afsløre 
oplysninger, de ikke har bemyndigelse til at afsløre over for os. Hvis du tidligere har arbejdet for en anden 
organisation, må du ikke afsløre nogen af din tidligere arbejdsgivers fortrolige oplysninger over for nogen 
Fortive-virksomhed eller medarbejder.
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Jamal deltog for nylig i en messe som repræsentant for en Fortive-virksomhed. Under en middag 
ved konferencens afslutning nævnte en konkurrents repræsentant over for Jamal, at hendes 
virksomhed overvejede at hæve deres priser som følge af pres inden for branchen. Jamals Fortive-
virksomhed er udsat for samme pres. Vil det være i orden for Jamal at diskutere hans Fortive-
virksomheds prisfastsættelsesplaner med konkurrentens repræsentant?

Nej. Vi må aldrig diskutere prisfastsættelse med en af vores konkurrenter. Dette gælder både det at 
finde ud af konkurrentens prisfastsættelsespraksis eller -planer (bortset fra offentligt tilgængelige 
oplysninger) og det at afsløre vores egne prisfastsættelsesplaner. Så snart du indser, at en 
konkurrent begynder at tale om den slags emner, skal du stoppe diskussionen, selv hvis det betyder, 
du må forlade et måltid. Rapportér øjeblikkeligt, hvad der skete, til din leder, og dokumentér dine 
handlinger.

Fair og ærlig annoncering og marketing
Fortive-virksomheder er forpligtet til at fremsætte ærlige og nøjagtige oplysninger, når vi fremlægger fordelene 
ved vores produkter. Når vi diskuterer vores produkter, serviceydelser og priser, bør medarbejdere derfor være 
ærlige og nøjagtige.

Medarbejdere, der er involveret i reklame- eller marketingroller, skal kende til og sikre overholdelse af alle 
gældende love, der regulerer reklame- og marketingaktiviteter der, hvor vores produkter annonceres og 
markedsføres.
 
Medarbejdere i læge- eller tandlægevirksomheder skal være særligt årvågne på grund af de mange forskrifter, 
der gælder for marketingaktiviteter inden for disse brancher.
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Brug af virksomhedens computersystemer 
og andre teknologier som værktøjer 
til at motivere til innovation i alle 
forretningsaspekter.
Fortive-virksomhedens computersystemer og dertil hørende programmer og teknologier stilles til rådighed til 
Fortive-virksomhedens forretningsmæssige formål. De er værktøjer til motivere vores innovation og effektivitet. 
Vi skal beskytte disse systemer og programmer såvel som data, der er lagret herpå, mod skade, ændring, 
tyveri, bedrageri og uautoriseret adgang.

Du kan gøre ubegrænset brug af internetadgang og elektroniske kommunikationsprogrammer leveret af 
Fortive-virksomheden, såsom e-mail eller IM, til personlige formål, så længe den begrænsede brug ikke griber 
ind i din jobpræstation eller forretningsbrug af systemerne. 

Brug aldrig hardware, software, service, abonnementer, programmer eller anden teknologi, der ejes, stilles til 
rådighed eller betales af Fortive-virksomheden til noget uautoriseret, uprofessionelt eller ulovligt formål eller 
til noget formål eller på nogen måde, der kan stille Fortive i et dårligt lys. Dette betyder til dels, at du ikke må 
bruge sådanne ressourcer til at:

• Vise, downloade eller overføre materialer, som er ulovlige eller korrupte, eller som er krænkende, profane, 
pornografiske eller seksuelt eksplicitte

• Kommunikere noget, der kunne tolkes som chikanerende eller diskriminerende
• Afsløre nogen nedsættende eller fortrolige oplysninger om nogen Fortive-virksomhed eller en Fortive-

virksomheds kunder, forretningspartnere eller leverandører
• Sende eller downloade copyrightbeskyttede materialer, forretningshemmeligheder, proprietære, finansielle, 

kunde-, medarbejder- eller marketingoplysninger, eksportregulerede data eller lignende materialer uden 
korrekt autorisation.

Husk på, at vores computersystemer og perifere enheder er Fortive-virksomhedens ejendom. I den 
maksimale udstrækning loven tillader det, ejer Fortive meddelelser, materialer og data, der er udarbejdet, 
sendt, modtaget, lagret eller nået via eller på sådanne Fortive-udstedte computere og perifere enheder, og 
forbeholder sig ret til at monitorere al brug af vores netværk, computersystemer og perifere enheder. Dette 
betyder, at medarbejdere, med mindre gældende love fremsætter noget andet, ikke har nogen forventning 
om privatliv, hvad angår disse systemer og materialer. Det er derfor endnu vigtigere, at vi alle overholder vores 
adfærdsstandarder og Fortive-virksomhedens politikker for den relevante brug af disse ressourcer.
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Undgå bestikkelser og upassende betalinger
Alle lande, hvor vi arbejder, har love mod bestikkelse og korruption, og i mange lande gælder 
antibestikkelseslovene for adfærd uden for det pågældende lands grænser. Vi er pålagt at følge alle disse love. 
Og fordi Fortive Corporation er en amerikansk-baseret, børsnoteret virksomhed, er vi særligt opmærksomme på 
følgende antibestikkelseskrav i den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Uanset land har alle disse love de samme væsentlige forbud – vi må ikke tilbyde, foretage eller give bestikkelse, 
returkommission eller nogen anden upassende betaling eller noget andet af værdi til en medarbejder hos en 
kunde eller til en embedsmand for at foretage et salg, indsamle oplysninger eller opnå en offentlig tilladelse, 
licens eller handling eller få enhver anden form for forretningsfordel. 

Vi må heller ikke lade nogen tredjepart, såsom en distributør, salgsrepræsentant, facilitator eller nogen anden 
person foretage sådanne betalinger på vores vegne.
 
Alle medarbejdere, der har mistanke om, at en anden medarbejder eller en tredjepart eventuelt foretager 
sådanne upassende betalinger eller giver andet af værdi, skal øjeblikkeligt rapportere sagen til Fortive 
Corporations juridiske afdeling eller til en anden ressource anført under ”Sådan griber vi bekymringer an og 
rapporterer overtrædelser”, med mindre den lokale lovgivning foreskriver andet.
 
Hvis du nogensinde er i tvivl om en situation, der involverer en betaling, der kan være en overtrædelse af 
disse regler eller loven, skal du søge rådgivning, inden du tilbyder, foretager eller giver en sådan betaling. For 
yderligere oplysninger henvises der til vores  
Antikorruptionspolitik på Fortive Connect.

Foræring og modtagelse af gaver  
og beværtning
Udveksling af høfligheder i forretningssammenhæng er ofte kutyme ved udvikling af gode arbejdsforhold 
med vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere. Vi skal imidlertid være ekstra forsigtige i 
forbindelse med sådanne aktiviteter. Hvis en medarbejder accepterer gaver og beværtning i overdreven grad 
fra en forretningspartner, vil medarbejderen give indtryk af at have en interessekonflikt og bør ikke længere 
have lov til at være ansvarlig for den kunde. Hvis der i overdreven grad gives gaver eller beværtning til en 
forretningspartner, kan vi blive beskyldt for bestikkelse. For at hjælpe vores medarbejdere med at administrere 
disse risici har vi udstedt vores Politik om gaver og beværtning, der findes på Fortive Connect. Denne Politik 
om gaver og beværtning sætter grænser for den gaveværdi, der må gives eller modtages, og den beskriver de 
øvrige krav forbundet med at give eller modtage gaver og beværtning til medarbejdere verden over. Gaver og 
beværtning skal altid være smagfuld(e) og passende for din forretning og må ikke stille din Fortive-virksomhed 
i et dårligt lys. Seksuelt orienterede gaver og beværtninger er ikke tilladt. Hvis du nogensinde er i tvivl, om du 
må give eller modtage en gave eller beværtning under Politikken om gaver og beværtning, skal du rådføre dig 
med din leder eller en anden af de øvrige ressourcer, der er anført under “Sådan griber vi bekymringer an og 
rapporterer overtrædelser”.
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Rejser til kunder og andre tredjeparter
Nogle gange er den bedste måde til at demonstrere vores FBS-drevne kvalitet over for en kunde eller anden 
tredjepart at lade dem besøge en Fortive-virksomhed, så de kan se det med deres egne øjne. Hvis en Fortive-
virksomhed vil betale kundens eller tredjepartens rejseudgifter, er det vigtigt, at vores Politik om kunderejser 
og -beværtning følges, herunder udfyldelse af Rejsegodkendelsesformular og indsendelse af denne til 
godkendelse, inden virksomheden forpligter sig til at betale kundens eller anden tredjeparts rejseudgifter.
 
Fortive-virksomheder kan som regel godkende betaling af en kundes eller anden tredjeparts rejseudgifter, hvis:

• Rejsen er nødvendig for at demonstrere Fortive-virksomhedens produkter eller serviceydelser
• Rejsearrangementerne er beskedne (for eksempel flybilletter til økonomiklasse og ikke-luksuriøs 

indkvartering)
• Der ikke er planlagt nogen ophold, som ikke er direkte tilknyttet rejsens forretningsformål, med mindre 

opholdet afholdes for modtagerens regning og ikke medfører yderligere omkostninger for virksomheden
• Den tilsynsførende for den kunde eller tredjepartsrepræsentant, der rejser, har modtaget forudgående 

meddelelse om rejsen, helst med et brev, der beder Fortive om at betale for de pågældende udgifter
• Der er ingen juridiske restriktioner for den modtager, som accepterer rejsen

Betalinger for rejse, indkvartering og dertil hørende rejseudgifter bør så vidt muligt foretages af Fortive-
virksomheder direkte til flyselskabet, hotellet eller anden forhandler. Hvis det er absolut nødvendigt at 
godtgøre den person, som rejser, for sådanne udgifter, skal der indsendes en skriftlig kvittering med fakturaer 
vedhæftet forud for betaling. 

Politik for kunderejser og beværtning og Rejsegodkendelsesformular findes på Fortive Connect.

Darius, en medarbejder, er involveret i forhandlinger med en kontrahent, som ønsker at sælge sine 
serviceydelser til Darius’ Fortive-virksomhed. Kontrahenten har tilbudt at invitere Darius til middag, 
så de kan lære hinanden at kende og snakke forretning. Må Darius acceptere invitationen?

Sandsynligvis. Forretningsmiddage er normalt acceptable, så længe måltidet er af kutymemæssig art 
og ikke er ekstravagant og ikke forventes at påvirke Darius' evne til at foretage en upartisk beslutning 
for sin Fortive-virksomhed. Darius skal udvise god dømmekraft og overveje, hvor forhandlingerne står 
og omstændighederne for middagen, samt hvordan det vil se ud, hvis han accepterer.
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Arbejde med kunder inden for  
det offentlige
Offentlige kunder i mange lande er storforbrugere af produkter og serviceydelser. Mange inden for det 
offentlige er underlagt love, der stiller forskellige krav til, hvordan de får fat i sådanne varer og serviceydelser, 
og hvordan leverandører skal opføre sig i henhold til disse muligheder og ved udførelse af eventuelle 
kontrakter, som de indgår. De præcise krav varierer fra sted til sted, og det samme gælder for konsekvenserne 
ved manglende overholdelse. En typisk lov er den amerikanske False Claims Act (lov om falske påstande), 
som gør det ulovligt at komme med nogle falske udsagn til en amerikansk embedsmand for at opnå en 
leverandørkontrakt med det offentlige i USA eller en betaling fra den amerikanske regering. I nogle lande 
kan de potentielle konsekvenser ved at overtræde disse regler for regeringskontrakter være betydelige for 
medarbejdere og for Fortive-virksomheder, inklusive bøder, fængselsstraf og tab af retten til at konkurrere om 
fremtidige offentlige kontrakter.
 
Uanset hvor du befinder dig, er du, hvis du søger opgaver inden for det offentlige til din Fortive-virksomhed, eller 
hvis du er ansvarlig for at udføre en leverandørkontrakt inden for det offentlige, som din Fortive-virksomhed har 
fået, ansvarlig for at have kendskab til og følge alle gældende love for offentlige indkøb og leverandørkontrakter. 
Uanset hvad lovene måtte være på din lokation, skal du respektere disse grundlæggende principper:

• Deltag altid i offentlige indkøb med størst muligt integritet og ærlighed. 
• Forsøg aldrig på at vinde et offentligt indkøb ved at tilbyde noget af værdi til en embedsmand  

eller en embedsmands familiemedlem eller medarbejder.
• Forsøg aldrig på at få fat i oplysninger på upassende vis for at give Fortive en uretmæssig 

konkurrencemæssig fordel, hvad angår offentlige indkøb.
• Vær altid sandfærdig og omhyggelig i al skriftlig og mundtlig kommunikation med embedsmænd  

og statslige instanser.
• Gem alle påkrævede optegnelser. 

Overholdelse af internationale  
handelsbestemmelser
Fortive-virksomheder fremstiller produkter i USA, Den Europæiske Union, Kina og mange andre lande. Fortive-
virksomheder sælger deres produkter i disse lande og mange andre. Det betyder, at den typiske Fortive-
virksomhed i dag er omfattet af forskellige eksport- og importlove. 

Eksportlove kan begrænse, hvortil vi sender råmaterialer, komponenter og færdigvarer samt immaterielle 
tekniske data og fremstillingsoplysninger. Eksportlove kan også begrænse, hvem vi sender disse artikler til, og 
hvordan de i sidste ende måtte blive anvendt, når de ankommer i et andet land. De præcise begrænsninger 
varierer afhængigt af de artikler, vi eksporterer, det land, vi befinder os i, og andre faktorer. Forståelse af disse 
love er nødvendige til planlægning af salgs-, fremstillings- og marketingstrategier og kan påvirke mange andre 
aspekter af vores forretningsaktiviteter. For at lære mere om eksportlove henvises der til vores Eksportpolitik på 
Fortive Connect.
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Forebyggelse af hvidvaskning af penge
Fortive-virksomheder er forpligtet til at forhindre brugen af Fortive-virksomhedens ressourcer med henblik på 
hvidvaskning af penge. “Hvidvaskning af penge” er et forsøg fra enkeltpersoners eller organisationers side på 
at skjule indtægterne fra deres kriminelle handlinger ved at få disse indtægter til at se lovlige ud. Det er vigtigt, 
at vi kender til og overholder alle love og forskrifter, der har til hensigt at forhindre hvidvaskning af penge. 
Dette betyder, at vi kun skal afgive og modtage betalinger for varer og tjenester via godkendt og dokumenteret 
betalingspraksis, og vi skal være årvågne og udvise god dømmekraft, når vi har med usædvanlige 
kundetransaktioner at gøre.

Vær opmærksom på følgende mistænkelige situationer, som kan være tegn på hvidvaskningsaktivitet:

• Anmodninger om at foretage en betaling til en instans, som ikke indgår i transaktionen (f.eks. tredjepart), 
eller som ikke er juridisk berettiget til at modtage betaling

• Anmodninger om at acceptere en betaling fra en instans, som ikke indgår i transaktionen (f.eks. tredjepart),  
eller som ikke er juridisk forpligtet til at foretage betaling

• Anmodninger om at acceptere kontantbetalinger, med mindre der ikke findes noget sikkert banksystem
• Anmodninger om at sende kundeordrer på en måde, der ikke stemmer overens med gængse procedurer
• Anmodninger om at foretage valutahandler med uautoriserede institutioner

Importlove foreskriver, at vi erklærer, nøjagtig hvad vi importerer ind i et land, og at vi betaler alle relevante 
toldafgifter og andre skatter, der pålægges disse artikler. De specifikke processer og skatter varierer fra land 
til land og ud fra importklassifikationen for de artikler, som importeres. Den mængde importafgifter, der 
pålægges råmaterialer og komponenter, kan påvirke vores fremstillingsomkostninger, og importafgifter af 
vores færdigvarer kan påvirke vores salgsmargin. God planlægning inden for vores globale virksomheder gør 
det nødvendigt at forstå importlovene. For at lære mere om importlove henvises der til vores Importpolitik på 
Fortive Connect.

Mariela er en medarbejder i USA. Hun arbejder på et salg til en kunde i USA, og hun erfarer, at 
kunden planlægger at eksportere produkterne til et andet land. Har Mariela lov til at gennemføre 
salget uden at kende produkternes endelige  
destinationsland?

Nej. Mariela skal få fat i oplysninger om den endelige destination fra kunden og sikre sig, at det af 
Fortive-virksomhedens produkter, der sælges, må eksporteres til den pågældende destination. Hvis 
Mariela ikke fik fat i disse oplysninger, og kunden sendte produktet til en ikke-tilladt destination, vil 
amerikanske eksportmyndigheder muligvis hævde, at Mariela, og hendes Fortive-virksomhed, var 
ansvarlige for en eksportovertrædelse.
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Kaizen er vores livsstil
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Øgning og opretholdelse af integritet og 
overholdelse hos Fortive
Høje integritets- og overholdelsesniveauer er resultater, der kan opnås og opretholdes ved at anvende den 
samme filosofi om løbende forbedring og de samme værktøjer, som vi bruger til alle andre aspekter af vores 
Fortive-forretninger. Når integritets- og overholdelsesmangler identificeres inden for dit ansvarsområde, skal 
du arbejde på at fastslå den egentlige årsag, etablere modforanstaltninger og løbende forbedre processer, så 
tidligere problemer ikke gentager sig, og fremtidige problemer undgås.

Øgning og opretholdelse af krav til produkt- 
og servicekvalitet, sikkerhed og effektivitet
Kvaliteten og sikkerheden af vores produkter er rygraden i Fortives succes. Vores Fortive Business System 
lader os udvikle robuste, effektive, repeterbare processer, der giver den bedste produkt- og servicekvalitet, 
omgående levering og rimelige priser, der overgår vores kunders forventninger. Selvom vi tjener mange 
forskellige kunder inden for mange forskellige brancher verden over, er en af vores kunders forventninger 
altid den samme – at alle Fortive-virksomhedens produkter opfylder alle gældende lovmæssige krav til 
produktkvalitet, -sikkerhed og -effektivitet. Alle Fortive-virksomheder og alle medarbejdere, der er involveret 
i design, udvikling, produktion, testning, mærkning, emballering, lokalisering, kvalifikation og certificering af 
produkter, skal derfor sørge for, at:

• Vores produkter bliver fremstillet i overensstemmelse med alle gældende krav til produktkvalitet, -sikkerhed  
og -effektivitet på de steder, hvor de bliver fremstillet

• Vores produkter opfylder alle krav til produktkvalitet, -sikkerhed og -effektivitet på alle de markeder,  
hvor vi udbyder dem 

• Vi overholder alle krav, hvad angår kvalitets- og sikkerhedsmærkning af vores produkter samt alle kvalitets-  
og sikkerhedskrav til emballering og dokumentation

• Vi udfører alle obligatoriske kvalitets- og sikkerhedsregistreringer af produkter eller serviceydelser, 
inspektioner, prækvalifikationer af produktet, tilladelser eller andre processer, som loven foreskriver, inden et  
nyt produkt lanceres eller et produkt opdateres på et marked

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende kvaliteten eller sikkerheden af vores produkter, 
skal du forelægge dine bekymringer for din leder, for den person, som har ansvaret for kvalitets- eller 
produktoverholdelse i din Fortive-virksomhed eller en af de andre ressourcer, der er angivet under “Sådan 
griber vi bekymringer an og rapporterer overtrædelser”.
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Sikring af medicinsk-teknologisk  
produktoverholdelse
Nogle Fortive-virksomheder fremstiller og sælger medicinsk udstyr og andre produkter, der reguleres af den 
amerikanske sundhedsstyrelse, Food and Drug Administration, FDA) og af lignende instanser i andre lande. Krav 
til produktkvalitet, -sikkerhed og -effektivitet for disse produkter er omfattende og komplekse og manglende 
overholdelse kan medføre tab af markeder og et potentielt katastrofalt tab af vores kunders tillid. Vi skal sørge 
for, at alle regulerede produkter, der fremstilles og sælges af Fortive-virksomheder, overholder alle de regler og 
forskrifter, som fremsættes af FDA og andre instanser verden over, som gælder for medicinsk udstyr. 

Der henvises til vores Politik om overholdelse af FDA's bestemmelser på Fortive Connect for yderligere oplysninger.

Øgning og opretholdelse af miljøbeskyttelse 
og levedygtig forretningspraksis 
Hos Fortive-virksomheder opfylder eller overgår vi kravene til alle miljølove, -bestemmelser og tilladelser, der 
gælder for vores arbejde. Vi anvender også miljøvenlig praksis for at sikre beskyttelsen af vores omkringliggende 
miljø. Miljøbestemmelser kan omfatte regler, der gælder for brugen, reguleringen, transporten, opbevaringen og 
bortskaffelsen af regulerede materialer, der kan nå miljøet i forbindelse med spildevand, luftemissioner, farligt 
affald eller ukontrollerede udslip. Selv ikke-regulerede materialer skal håndteres på en ansvarlig, bæredygtig 
måde. Mange af disse ikke-regulerede materialer kan også have en ugunstig indvirkning på miljøet, hvis de 
håndteres forkert. Fortive-virksomheder er forpligtet til:

• Løbende forbedring af miljøperformance, affaldsminimering og forebyggelse af forurening.
• Integration af sund miljøpraksis i gældende forretningsfunktioner, herunder indkøb og produktdesign, -test, 

-fremstillingsvirksomhed og -support
• Overvejelse af miljøpåvirkninger i forbindelse med at udvikle nye produkter eller processer ved udvælgelse af 

produktionsmaterialer, og inden der købes, leases eller sælges ejendom
• Design, drift og vedligeholdelse af vores anlæg på en måde, der minimerer emissioner og affald
• Ansvarlig brug af materialer, inklusive, hvor det kan lade sig gøre, genbrug og genanvendelse af materialer

Alle medarbejdere forventes at forstå og overholde alle miljøbestemmelser i vores daglige aktiviteter. Hvis dit 
job involverer kontakt med nogen regulerede materialer eller kræver, at du træffer beslutninger om, hvordan 
materialer bruges, opbevares, transporteres eller bortskaffes, skal du sørge for, at materialerne håndteres lovligt, 
ansvarligt og sikkert. 

Se vores Miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitik på Fortive Connect for yderligere oplysninger.
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Sikring af en sund og sikker arbejdsplads 
for medarbejdere
Alle Fortive-virksomheder er forpligtede til at opretholde en sikker og sund arbejdsplads for alle medarbejdere. 
For at gøre dette overholder Fortive-virksomheder alle gældende love om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen alle de steder, vi arbejder. Alle medarbejdere er ansvarlige for at følge alle sikkerhedslove 
og -bestemmelser, såvel som alle Fortive-virksomhedens sikkerhedspraksis og -procedurer, der gælder for 
vores arbejdspladser. Hvis du får kendskab til nogen usikker eller farlig tilstand eller praksis hos en Fortive-
virksomhed, skal du øjeblikkeligt rapportere det til din leder eller tilsynsførende eller til en af de ressourcer, der 
er identificeret under “Sådan griber vi bekymringer an og rapporterer overtrædelser”. 

Som del af vores forpligtelse til sikkerhed på arbejdspladsen, tolererer vi ikke nogen handlinger med eller 
trusler om vold fra nogen person. Dette omfatter reel fysisk adfærd såvel som intimiderende eller truende 
sprog. Til det formål er ingen våben på noget som helst tidspunkt tilladt i ejendomme, der drives af en Fortive-
virksomhed. Hvis du har kendskab til nogen truende adfærd eller reel eller potentiel vold, skal du øjeblikkeligt 
rapportere det til din leder eller tilsynsførende eller til en af de ressourcer, der er identificeret under “Sådan 
griber vi bekymringer an og rapporterer overtrædelser”.

For at sikre sundheden, sikkerheden og produktiviteten for os alle er ulovlige stoffer ikke tilladt i ejendomme, 
der drives af en Fortive-virksomhed. Alkoholiske drikkevarer er kun tilladt på Fortive-virksomhedens 
ejendomme, når de stilles til rådighed af en Fortive-virksomhed til moderat indtagelse ved en begivenhed 
sponsoreret af en Fortive-virksomhed. Det kan i farlig grad hindre din præstation og bringe dine kollegers 
sikkerhed i fare, hvis du er påvirket af ulovlige stoffer eller alkohol i arbejdstiden. Det er derfor strengt forbudt.

Angelo, en medarbejder i en Fortive-virksomhed, bemærker, at loftet i nærheden af hans skrivebord er 
utæt efter et stormvejr, hvilket gør betongulvet glat. Angelo tørrer det vand op, han kan, og opstiller 
de rigtige advarselsskilte. Da han taler med sin leder, Meghan, om at reparere taget, siger hun, at 
bygningsvedligeholdelse ikke er Angelos job, og at han spilder hendes tid. Hvad skal Angelo gøre?

Angelo bør øjeblikkeligt rapportere situationen til chefen for miljø, sundhed og sikkerhed ved hans 
facilitet . Angelo handlede ansvarligt ved at opstille advarselsskilte og ved at tale med sin leder, 
men Meghan gør ikke sit til at sikre en sikker arbejdsplads. Alle medarbejdere spiller en rolle, når det 
gælder om at værne om sikkerheden på arbejdspladsen.
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Vi konkurrerer for vores aktionærer
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Stadfæstning af vores omdømme
Fortive Corporation bestræber sig på at fremsætte klare og nøjagtige oplysninger til medier, finansanalytikere og 
offentligheden. Ved at opfylde vigtige juridiske krav hjælper dette os desuden til at opretholde vores aktionærers, 
potentielle investorers og offentlige tilsynsmyndigheders tillid. Dette styrker til gengæld vores virksomheds 
omdømme. Da dette er så vigtigt, er det kun få personer, der er bemyndiget til at tale med medierne eller 
finansanalytikere om Fortive Corporation eller Fortive-virksomheders præstation eller forretninger. Hvis du 
modtager et opkald eller en anmodning om oplysninger fra et medlem af medierne eller fra en finansanalytiker, 
skal du derfor videresende henvendelsen til Fortive Corporations afdeling for globale investorrelationer 
(Corporate Investor Relations). Udlever ikke selv oplysninger. Oplys høfligt, at “det er Fortives politik, at 
alle mediehenvendelser skal håndteres gennem Fortives afdeling for investorrelationer”. Bemærk, at det er 
acceptabelt for relevante personer i Fortive-virksomheder at udsende pressemeddelelser og tale med fagpressen 
i det almindelige forretningsforløb om nye produkter, nye serviceydelser eller priser eller anerkendelser. 

Skønt Fortive Corporation udpeger specifikke personer, som er de eneste medarbejdere, der må tale med 
bestemte publikummer på vegne af alle Fortive-virksomheder, taler alle medarbejdere for Fortive hver dag 
i vores interaktioner med hinanden, vores kunder eller potentielle kunder samt andre interessenter. Vær 
omhyggelig med at kommunikere med professionalisme på højeste niveau, hvad enten det er i egen person, 
telefonisk eller elektronisk. Husk især på, at elektroniske meddelelser (såsom e-mails og tekstbeskeder) er 
permanente, overførbare fortegnelser over vores kommunikation, der kan påvirke Fortives omdømme negativt, 
hvis de er upassende eller uprofessionelle.

Som medarbejdere forventes vi at afstå fra adfærd, der vil have en negativ effekt på noget af Fortive-
virksomhedens omdømme. Medarbejdere må ikke offentliggøre nogen nedsættende eller fortrolige 
oplysninger om nogen Fortive-virksomhed, nogen Fortive-virksomheds forretningspraksis eller nogen af 
Fortive-virksomhedens kunder, forretningspartnere eller leverandører. Dette gælder for alle former for 
offentliggørelse, personlig og forretningsmæssig, herunder elektroniske poster, blogs og tweets. 
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Afholdelse fra insiderhandel  
og videregivelse af intern viden
I vores normale arbejdsforløb kan vi få kendskab til væsentlige, ikke-offentlige oplysninger om vores Fortive-
virksomhed eller andre virksomheder, som vi har med at gøre. Vi har en pligt til at undgå insiderhandel, hvilket 
betyder, at vi ikke må bruge disse oplysninger til at træffe beslutninger om at købe eller sælge aktier for 
fortjeneste. Oplysninger er “væsentlige”, hvis en rimelig investor vil anse dem for vigtige i beslutningen om at 
købe, sælge eller forvalte den pågældende virksomheds værdipapirer. Oplysninger er “ikke-offentlige”, hvis de 
ikke er blevet offentliggjort til offentligheden, og de forbliver “ikke-offentlige” til to fulde handelsdage efter, at 
oplysningerne er blevet frigivet til offentligheden. Typiske eksempler på sådanne væsentlige, ikke-offentlige 
oplysninger omfatter: 

• Nyheder om fusioneringer, akkvisitioner eller virksomhedssalg
• Et planlagt udbud eller salg af virksomhedens værdipapirer 
• Store regulatoriske handlinger eller stor proces vedrørende virksomheden
• Ændringer i topledelsen
• Bemærkelsesværdige nye produkter eller kundeforpligtelser

Love om insiderhandel forbyder også videregivelse af intern viden eller udlevering af væsentlige, ikke-
offentlige oplysninger til en anden person, der bruger disse oplysninger som grundlag for en handel med 
værdipapirer. For at forhindre dette må den slags oplysninger aldrig offentliggøres – hvad enten de drejer sig 
om en Fortive-virksomhed eller en anden virksomhed – til nogen uden for din organisation, herunder venner 
og familiemedlemmer. Du skal også undgå at diskutere disse oplysninger med kolleger, med mindre der er et 
forretningsbehov for en sådan diskussion. Visse medarbejdere er desuden omfattet af “blackout”-perioder, 
hvorunder disse medarbejdere ikke må tage del i handler, der involverer Fortives værdipapirer, og de kan også 
være underlagt krav om forhåndsgodkendelse forud for handel.
 
For yderligere oplysninger henvises der til vores Politik om insiderhandel på Fortive Connect. Hvis du får 
kendskab til, at en person er involveret i insiderhandel eller videregivelse af intern viden, skal du øjeblikkeligt 
rapportere det til Fortive Corporations juridiske afdeling eller integritets- og overholdelseslinjen  
(fortive.ethicspoint.com).
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Åben regnskabsførelse og registrering
Fortive Corporations aktionærer stoler på, at Fortive-virksomheder fører nøjagtige og ærlige regnskaber og 
registre. Disse registre danner grundlaget for alle Fortive Corporations offentliggørelser og indgivelser, som giver 
vores aktionærer og offentligheden en nøjagtig oversigt af Fortives aktiviteter og økonomiske stilling. Fortive-
virksomheder bruger også disse registre til at træffe vigtige forretningsbeslutninger. 

For at sikre, at vores årsregnskaber afspejler vores aktiver og transaktioner korrekt, skal vi hver især sørge for, at 
de oplysninger, vi fremlægger i alle Fortive-virksomhedens registre, er komplette, nøjagtige og forståelige. Mens 
regnskabsførelse og protokollering ikke er alle medarbejderes primære arbejdsopgave, registrerer vi alle en eller 
anden form for oplysninger og sender dem til vores Fortive-virksomhed. Dette omfatter alle de oplysninger, vi 
kommer med i lønningsdokumenter, timesedler, rejse- og udgiftsopgørelser, produkttestrapporter, salgsrapport-
er, kunde- og leverandørregistre og alle andre Fortive-virksomhedsregistre. Medarbejdere må ikke forfalske nogen 
forretningsregistre eller velvidende deltage i oprettelsen eller distributionen af falske, unøjagtige eller misvisende 
forretningsregistre. 

Vi må aldrig lave en falsk eller kunstig optegnelse i et Fortive-virksomhedsregister. Desuden må vi aldrig etablere 
nogen af Fortive ikke-registrerede virksomhedsmidler eller -aktiver, såsom “skjulte fonde” eller andre slags 
“uofficielle” konti. Alle, som opdages at have taget del i økonomisk bedrageri, vil blive udsat for disciplinær 
handling såvel som civilretligt og strafferetligt ansvar. Hvis du har mistanke om eller kendskab til nogen 
handling i forbindelse med bogføring eller regnskabsaflæggelse, der kan være upassende, eller hvis du har 
nogen spørgsmål om, hvordan man fører ærlige og nøjagtige regnskaber, skal du øjeblikkeligt kontakte en af de 
ressourcer, der er anført under “Sådan griber vi bekymringer an og rapporterer overtrædelser”.

De af os, der har ansvar for finans og bogføring, har en særlig pligt til at sikre, at vores Fortive-virksomheds årsregn-
skaber er sande, retfærdige, nøjagtige og rettidige. Vi skal derfor ikke alene overholde de juridiske og forskriftsmæs-
sige krav, der gælder for disse rapporter, men også kende til og følge alle gældende interne reguleringer. 

Medarbejdere, der spiller en rolle i udarbejdelsen af Fortive Corporations årsregnskaber eller andre rapporter 
indgivet til den amerikanske SEC, har ansvaret for at sikre, at disse årsregnskaber og rapporter ikke indeholder 
nogen falske eller misvisende udsagn, og at de indeholder alle de fakta og oplysninger, der er nødvendige for at 
undgå at være misvisende.

Medarbejdere må ikke tvinge, manipulere eller vildlede nogen eksterne revisorer, der er involveret i revision eller 
gennemgang af nogen af Fortive-virksomheds årsregnskaber eller interne foranstaltninger, til at gøre nogen af 
Fortive-virksomhedens årsregnskaber misvisende.

Ingen medarbejdere bør nogensinde komme med falske eller misvisende udsagn i nogen årsregnskaber, 
miljøovervågningsrapporter eller andre dokumenter, der er indsendt til eller opretholdt for statslige organer, 
eksterne eller interne revisorer eller attesterende organer eller andre Fortive-virksomhedsregistre. Unøjagtig, 
ufuldstændig eller ikke-rettidig registrering eller rapportering kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar for 
de involverede personer.

Alle kontrakter eller andre juridisk bindende forpligtelser, som en Fortive-virksomhed indgår, skal fremgå i et 
kommercielt og juridisk acceptabelt skriftligt format. Dette hjælper med at sikre, at Fortives regnskaber og 
registre er nøjagtige.
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Administration og opbevaring af registre
Vi har ansvaret for at opbevare Fortive-virksomhedens forretningsregistre, så længe der er brug for dem 
til forretningsformål, eller længere, hvis gældende lovgivning foreskriver det. Fortive-virksomhedens 
forretningsregistre må kun destrueres, når der ikke længere er behov for dem til forretningsformål, og alle 
obligatoriske opbevaringsperioder er udløbet.

Dokumenter, der er blevet indstævnet, eller som du mener er relevante for en retssag, en intern eller ekstern 
undersøgelse eller indgreb fra tilsynsmyndighederne, må aldrig tilintetgøres. Hvis du bliver bedt om at 
destruere sådanne dokumenter, eller hvis du bekymrer dig om, at en anden person kan destruere dem, skal du 
kontakte Fortive Corporations juridiske afdeling eller integritets- og overholdelseslinjen  
(fortive.ethicspoint.com).

Beskyttelse af vores immaterielle rettigheder
Alle Fortive-virksomheder investerer i udvikling af immaterialret. Immaterialret henviser til opfindelser, idéer og 
originale værker, der er skabt af medarbejdere, og som giver en konkurrencemæssig fordel på markedspladsen. 
Disse originale idéer og værker er det, vi mener, når vi taler om førende innovation, og vi skal beskytte dem 
mod vores konkurrenter. Nogle af disse værdifulde idéer kan beskyttes ved at udfylde de nødvendige papirer 
med forskellige statslige organer (patentkontorer), og nogle af disse værdifulde idéer kan beskyttes ved hjælp 
af særlige mærker på vores produkter (copyright-mærker, varemærker). Nogle idéer beskyttes ved at holde 
dem strengt fortrolige og aldrig dele dem med tredjeparter (forretningshemmeligheder). Uanset hvilken slags 
immaterialret du kan skabe, er det vigtigt, at der træffes de rette foranstaltninger for at beskytte den. Alle 
medarbejdere, som skaber immaterialret, skal følge deres Fortive-virksomheds politikker og processer til at 
identificere og beskytte denne immaterialret. Alle medarbejdere, selv hvis de ikke selv skaber immaterialret, 
skal være omhyggelige for at undgå at afsløre nogen forretningshemmeligheder til andre personer end 
kolleger i deres Fortive-virksomhed, der har behov for at kende forretningshemmeligheden for at udføre deres 
job hos Fortive-virksomheden.
 
For yderligere oplysninger om at tage de rette skridt til at beskytte vores immaterielle rettigheder henvises der 
til vores Politik om immateriel ret på Fortive Connect.

Beskyttelse af Fortives værdifulde aktiver
Vi forventes at beskytte vores Fortive-virksomheds aktiver og sikre, at de kan anvendes til legitime 
forretningsformål på effektiv vis. Tyveri, uagtsomhed og spild har en direkte virkning på vores rentabilitet. 
Vores Fortive-virksomheds aktiver omfatter deres fysiske aktiver, fortrolige oplysninger og immaterialret samt 
de forretningsmuligheder, der opstår i løbet af vores arbejde for vores Fortive-virksomhed. Bevarelsen og den 
effektive anvendelse af disse aktiver er afgørende for Fortives fortsatte succes.
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Fysiske aktiver
Fortives fysiske aktiver omfatter vores faciliteter og udstyr, vores lager af færdigvarer, komponenter og 
råmaterialer samt alle andre håndgribelige artikler, som vi har kontrol over. Disse fysiske aktiver tilhører i sidste 
ende vores aktionærer. Vi skal derfor være omhyggelige med at forhindre tyveri, beskadigelse eller misbrug 
af disse aktiver, og vi skal være omhyggelige med at bruge disse aktiver på behørig vis. Vi må aldrig bruge 
Fortive-virksomhedens fysiske aktiver til at udføre arbejde uden for Fortive-virksomheden.

Fortrolige oplysninger
Vi kan i løbet af vores arbejde for vores Fortive Company få kendskab til fortrolige oplysninger. Vi skal 
bibeholde fortroligheden af oplysninger, som vores Fortive-virksomheder eller deres kunder eller leverandører 
betror os, med mindre offentliggørelse er bemyndiget eller juridisk påkrævet. Fortrolige oplysninger 
omfatter alle ikke-offentlige oplysninger, som vi har kendskab til som følge af vores stilling hos vores 
Fortive-virksomheden, især oplysninger, der kan være nyttige for konkurrenter eller skadelige for en Fortive-
virksomhed eller dens kunder eller leverandører, hvis de offentliggøres. Almindelige eksempler omfatter 
vores salgsresultater, samlet eller pr. produkt, vores kundelister, oplysninger om vores produktpriser og 
-omkostninger, tekniske oplysninger om vores produkter og vores produktfremstillingsprocesser samt vores 
salgsstrategier, produkt-roadmaps og strategiske forretningsplaner.
 
Vores fortrolige oplysninger er et immaterielt aktiv, og de skal beskyttes mod offentliggørelse til tredjeparter.  
Fortrolige oplysninger må ikke diskuteres på steder, hvor de kan blive overhørt, såsom elevatorer og 
restauranter eller åbne områder inden for din Fortive-virksomhed, f.eks. i kantiner. Fortrolige oplysninger, 
computere, mobiltelefoner eller andre elektroniske anordninger, der indeholder fortrolige oplysninger, må 
heller ikke efterlades nogen steder, hvor de kan blive kompromitteret. Hvor det er praktisk muligt, skal trykte og 
elektroniske udgaver af fortrolige oplysninger mærkes som “Fortrolig” eller med en lignende notation. Hvis du 
er i tvivl om, at noget, du har kendskab til eller har adgang til, er fortroligt, skal du behandle det som fortroligt. 
Brug aldrig en Fortive-virksomheds fortrolige oplysninger til at udføre arbejde uden for en Fortive-virksomhed.

Disse forpligtelser gælder fortsat, efter din ansættelse hos Fortive stopper. Når du forlader Fortive, må du ikke 
offentliggøre eller bruge nogen af Fortive-virksomhedens fortrolige oplysninger. Du skal desuden returnere alle  
kopier af materialer eller anordninger med Fortives fortrolige oplysninger, som du er i besiddelse af.

Forretningsmuligheder
Du må ikke personligt udnytte nogen forretnings- eller investeringsmulighed, som du bliver opmærksom på 
gennem din stilling i din Fortive-virksomhed, og du må ikke videregive sådanne muligheder til tredjeparter. 
Disse muligheder tilhører din Fortive-virksomhed. Medarbejdere må specifikt ikke: 

• Personligt udnytte muligheder, der findes gennem brugen af Fortive-virksomhedens ejendom, oplysninger 
eller deres stilling.

• Bruge Fortive-virksomhedens ejendom, oplysninger eller deres stilling til personlig fortjeneste
• Konkurrerer med en Fortive-virksomhed
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Medarbejdere må ikke sidde i bestyrelsen hos nogen udbyttegivende virksomhed, som ikke er en Fortive-
virksomhed, med mindre det er godkendt på forhånd af Fortive Corporations koncerndirektør med ansvar for 
medarbejderens Fortive-virksomhed eller i tilfælde af Fortive Corporations koncerndirektør, den administrerende 
direktør for Fortive Corporation. 

I henhold til Section 122(17) i Delawares almene selskabslov har Fortive Corporations bestyrelse indført følgende 
særskilte politik om forretningsmuligheder for ikke-ansatte bestyrelsesmedlemmer, der sidder i Fortive 
Corporations bestyrelse (“eksterne bestyrelsesmedlemmer”): Fortive Corporation frasiger sig enhver interesse i 
eller forventning om, eller tilbud om mulighed for at deltage i, og bestyrelsesmedlemmet skal ikke have nogen 
forpligtelse til at kommunikere, tilbyde eller fremlægge for Fortive Corporation, nogen mulighed for at tage 
del i en forretningsaktivitet, som et eksternt bestyrelsesmedlem får kendskab til, med mindre det eksterne 
bestyrelsesmedlem får kendskab til en sådan mulighed enten (i) i forbindelse med udførelsen af dennes opgaver 
som bestyrelsesmedlem hos Fortive Corporation, eller under omstændigheder, der med rimelighed bør medføre, 
at det eksterne bestyrelsesmedlem mener, at den person, der tilbyder denne mulighed, forventer, at det tilbydes 
til Fortive Corporation eller et datterselskab tilhørende Fortive Corporation eller (ii) gennem brugen af oplysninger 
eller ejendom tilhørende Fortive Corporation eller et datterselskab deraf, hvis den deraf følgende mulighed er en, 
som det eksterne bestyrelsesmedlem med rimelighed bør forventes at mene ville være af interesse for Fortive 
Corporation eller et af dets datterselskaber.

Politiske og velgørende aktiviteter  
og bidrag
Vi har alle ret til at deltage i de politiske processer i vores hjemland. Vi må imidlertid ikke repræsentere nogen Fortive-
virksomhed i nogen politisk begivenhed eller bruge Fortive-virksomhedens midler til at yde politiske bidrag. Vores 
deltagelse i politiske aktiviteter skal ske i vores fritid og for egen regning og må ikke gribe ind i vores arbejdsopgaver.

Fortive-virksomheder støtter forskellige velgørende formål i de lokalsamfund, hvor de driver forretning. Medarbejdere 
bør ikke yde individuelle velgørende bidrag med Fortive-virksomhedens midler. Alle velgørende donationer fra Fortive-
virksomheder skal ske i overensstemmelse med de gældende politikker for Fortive-virksomheden.

Hannah modtager et opkald og derefter en e-mail fra en ekstern konsulent. Konsulenten ønsker 
at betale hende for at besvare hans spørgsmål angående hendes professionelle erfaring med din 
Fortive-virksomhed. Konsulenten fortæller Hannah, at han kan tale med hende, efter hun har forladt 
arbejdspladsen, således at hun ikke bruger arbejdstiden til at besvare disse spørgsmål. Må Hannah 
acceptere denne konsulents tilbud?

Nej, hun må ikke acceptere dette tilbud. Selvom Hannah ville besvare spørgsmål i sin fritid, er 
konsulenten ude efter oplysninger om, hvordan hun tilbringer sin tid, mens hun er på arbejde. De 
oplysninger er Fortives fortrolige oplysninger, og chancen for at blive betalt for det er en Fortive 
forretningsmulighed, så der er to årsager til, at Hannah skal sige nej.
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Vores adfærdsstandarder giver dig ikke nogen kontraktmæssige rettigheder eller ændrer det 
ansættelsesforhold du har med din virksomhed (med undtagelse af i den udstrækning vores 
adfærdsstandarder er indarbejdet i en ansættelsesaftale, overenskomstforhandling eller faglig overenskomst 
eller lignende aftale, som gælder for din ansættelse). Du kan til enhver tid frit opsige din ansættelse. 
Tilsvarende kan din virksomhed opsige din ansættelse når som helst, hvor de mener, at dette vil være i 
virksomhedens bedste interesse, omfattet af gældende love og eventuelle ansættelsesaftaler, der gælder for 
din ansættelse. Hver gang det bruges i vores adfærdsstandarder, henviser udtrykket “ansættelsesaftale” ikke 
blot til ansættelsesaftaler, men også til alle gældende overenskomstforhandlinger eller faglige overenskomster 
og lignende aftaler.

Frafald af vores adfærdsstandarder
Under yderst begrænsede omstændigheder kan Fortive Corporation finde det passende at frafalde en 
bestemmelse i vores adfærdsstandarder. Alle frafald kræver skriftlig forhåndsgodkendelse af Fortive Corporations 
bestyrelse, administrerende direktør eller juridiske chef, og et frakald for et bestyrelsesmedlem eller en ledende 
medarbejder for Fortive Corporation kan kun foretages af Fortive Corporations bestyrelse eller af et udvalg 
bestående af medlemmer af Fortive Corporations bestyrelse. Alle frafald vil blive offentliggjort øjeblikkeligt i den 
udstrækning, som loven eller New York Stock Exchange kræver det.
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Fortive Corporationens  
kontaktoplysninger
Du er velkommen til at rette eventuelle spørgsmål angående vores adfærdsstandarder til din lokale juridiske 
afdeling, finansafdeling eller personaleafdeling eller til en af følgende medarbejdere hos Fortive Corporation.

Fortive Corporations juridiske afdeling
Peter Underwood
Koncerndirektør  
juridisk chef og sekretær

Jennifer Zerm
Vicedirektør,  
Top Compliance Officer

Fortive Corporations interne revision
David Wilkinson 
Vicedirektør,  
intern revision

Fortive Corporations personaleafdeling
Stacey Walker
Koncerndirektør,  
personaleafdeling
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Fortive Corporationens politikker
Mange politikker, der gælder for alle Fortive-virksomheder, er at finde på Fortive Connect. Det er altid en god 
idé at besøge Fortive Connect og din egen driftsvirksomheds intranet for de aktuelle versioner af politikker, der 
er gældende for dig som Fortive-medarbejder.

Her er nogle af de vigtigste politikker, der gælder for alle Fortive-virksomheder:

Adfærdskodeks for leverandører

Politik om problemeskalering

Antikorruptionspolitik

Politik om gaver og beværtning

Politik om og procedure for kunderejser og beværtning

Miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitik

Politik om intellektuel ejendom

Samlet generel sikkerhedspolitik for medarbejdere (IT)

Sikkerhedspolitik om personlige oplysninger

Amerikansk antitrust-politik

Politik vedrørende amerikanske toldlove

Politik vedrørende amerikanske eksportreguleringslove

Politik om interne transaktioner og juridiske formaliteter

Politik om styring af datterselskaber

Politik om formular 8-K-rapportering

Offentliggørelsespolitik (regulerings-FD)

Insiderhandel

Igen kan du finde disse politikker på Fortive Connect og i visse tilfælde på din driftsvirksomheds websted  
på intranettet.
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