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Ett meddelande från vår 
President och CEO
Bästa Fortive-medarbetare.

Genom etableringen av Fortive har vi en otrolig möjlighet att skapa en ny och 
unik verksamhet som bygger på en stabil grund. En nyckelprincip för våra 
tidigare framgångar har varit vår t orubbliga engagemang för integritet och 
etiskt affärsuppförande. Vår fasta ambition är att handla rätt. Med alla våra 
begåvade anställda, en fantastisk produktportfölj och vår hängivenhet för Fortives 
affärssystem, har efterlevnaden av de högsta etiska idealen en avgörande 
betydelse för vår framtid. 

Alla Fortives Värderingar gäller hur vi utför vårt arbete med integritet. ”Vi 
bygger utomordentliga arbetsgrupper för utomordentliga resultat” inbegriper 
budskapet om att driva enastående resultat i en klanderfri och respekterande 
miljö. ”Kundernas framgångar ger inspiration till vår förnyelse” bekräftar att 
kvalitet alltid kommer att stå i förgrunden i våra beslut. Alla vi 24 000 skriver under 
på att ”Kaizen är vårt förhållningssätt” vilket förpliktigar till en anda av ständiga 
förbättringar. Och slutligen, ”Vi konkurrerar för aktieägarna” understryker att våra 
intressenter – aktieägare, kunder och kollegor – vill förknippas med ett företag 
som lever efter de högsta integritetsidealen.

De grundläggande principerna förblir enkla: Handla med ärlighet och uppriktighet 
i alla uppgörelser för Fortive. Det är dock inte alltid enkelt att tillämpa dessa 
principer i den komplexa internationella miljö för verksamhet och juridik där 
vi är verksamma. Följande uppföranderegler för Fortive ger vägledning för ditt 
professionella och personliga uppförande, men de kan inte täcka varje tänkbart 
scenario. Många människor och resurser finns till ditt förfogande på både 
Fortive och ditt dotterbolag: din chef, juridik- och efterlevnadsavdelningen, 
personalfunktionen, internrevisionen, ledningsgruppen och vår hjälplinje. Gör din 
röst hörd! Vi vill höra dina synpunkter. 

Vi kommer alltid att möta utmaningar - slutdatum, mätetal, ett ”enklare sätt” 
- och måste klara att leva med denna press. Vårt etiska åtagande och vår 
integritetskultur måste finnas i varje produkt vi tillverkar, i all samverkan med 
varandra, våra värderade kunder och leverantörer och i varje affärsmöjlighet vi 
skapar. Våra kunder och samarbetsparter förväntar sig det. Våra aktieägare kräver 
det. Det är så vi driver verksamheten.

Speciella arbetsgrupper handlar med integritet. Fortives kultur av integritet och 
efterlevnad upprätthålls och stärks av att var och en av er anstränger sig dagligen 
för att agera rättvist och ärligt och i enlighet med alla tillämpliga lagar. Tack för din 
medverkan.

Jim Lico
Styrelseordförande och 
Chief Executive Officer

Maj 2016
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Vi skapar utomordentliga arbetsgrupper för 
utomordentliga resultat
•  Vi är en organisation av engagerade medarbetare och skapar teknologi som är nödvändig för att 

möta världens mest kritiska utmaningar. 

•  Vi utvecklar oss själva och våra arbetsgrupper, bemöter utmaningar som ger möjlighet att lära 

och åstadkomma snabbare framsteg. 

• Vi söker faktabaserade grundorsaker och skyller inte på andra. 

•  Vi har ansvar för våra resultat och skapar dem på ett opolitiskt och obyråkratiskt sätt. 

•  Vi har hög integritet och respekterar andra. 

Våra värderingar
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Kundernas framgångar ger inspiration till  
vår förnyelse
• Kvaliteten sätts alltid främst!

•  Vår kreativitet och ihärdighet bidrar till förbättring av kundernas produkter, tjänster och 

processer. 

•  Vi utvecklar och levererar innovativa erbjudanden för förbättring av verksamheter och ökar vårt 

eget lärande. 

• Vi uppmuntrar idéer utanför ramarna, både stora och små. 

• Kundens uppfattning är vägledande i vårt arbete.

Kaizen är vårt förhållningssätt 
• Vi söker passionerat efter förbättringar. 

•  Genom engagemang för ständiga förbättringar förenar vi styrkan hos ett etablerat företag med 

flexibiliteten hos innovatörer. 

• Fortives verksamhetssystem (FBS) är en nyckel i vår kultur. 

• FBS innefattar en värdefull verktygslåda som vi använder för att utvecklas och växa.

•  Robusta, upprepningsbara processer ger överlägsen kvalitet, leveranser och priser som 

överträffar våra kunders högsta förväntningar.

Vi konkurrerar om aktieägare
•  Vi fördelar kapital till det som ger mest utbyte, internt och externt för att tillgodose behov på 

marknaden. 

•  Vinster är viktiga eftersom de lockar och engagerar lojala intressenter, både aktieägare och 

anställda på lång sikt.
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Inledning
Det är avgörande för Fortives framgång att varje medarbetare på varje Fortive-
företag agerar med högsta integritet, och följer alla tillämpliga lagar och riktlinjer. 
Fortives Uppförandekod uttrycker denna grundläggande förväntning och ger specifik 
vägledning om hur vanliga frågor om integritet och efterlevnad skall besvaras under 
Fortives normala företagsverksamhet. Uppförandekoden hänvisar också till andra 
resurser som är tillgängliga för alla medarbetare för att besvara de många integritets- 
och efterlevnadsfrågor som kan uppkomma och som inte specifikt besvaras i vår 
Uppförandekod.
 
Att fatta affärsbeslut på rätt sätt, med integritet och i enlighet med alla tillämpliga lagar 
och riktlinjer hjälper oss att upprätthålla det förtroende som vi har byggt upp hos våra olika 
intressenter – våra aktieägare, kunder, leverantörer, affärspartners och de lokalsamhällen 
där vi verkar – och lägger grunden för vår framtida framgång.
 
Några definitioner att hålla i minnet medan du läser vår Uppförandekod:
”Fortive” och ”Fortive-företag” betyder Fortive Corporation och alla Fortive Corporations 
verksamma företag runtom i världen, vare sig de är direkta eller indirekta dotterföretag. 

Med ”Anställda” avses alla människor som är anställda av Fortive-företagen (inklusive 
chefer) och, när de arbetar på uppdrag av Fortive-företagen, direktörer för företag inom 
Fortive.
 
Fortives Uppförandekod kan revideras från tid till annan. Du kan alltid hitta den aktuella 
versionen på Fortive Connect.
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Uppförandekodens tillämplighet 
Vår Uppförandekod gäller för alla medarbetare på Fortive-företag runtom i världen. Medarbetare kan behöva 
intyga att de har läst, förstått och efterlevt vår Uppförandekod, men vår kod gäller vare sig en medarbetare 
utfärdat ett sådant intyg eller inte. Vi förväntar oss också att våra agenter, representanter, självständiga 
entreprenörer, konsulter, leverantörer, affärspartners och andra som understödjer vår affärsverksamhet agerar 
med samma höga nivå av integritet som vår Uppförandekod kräver av våra medarbetare.

Konflikter mellan koden och Fortives 
företagspolicy eller gällande lag
Fortive-företag bedriver verksamhet runt om i världen och är föremål för många olika lagar. Fortive-företag 
utfärdar också sina egna riktlinjer för lokala omständigheter. Om en tillämplig lag motstrider vad som anges i 
Uppförandekoden eller en Fortive-policy, eller ger medarbetare ytterligare rättigheter eller skydd måste lagen 
åtföljas och de medarbetare som påverkas har rätt till dessa ytterligare rättigheter eller skydd. Om en Fortive-
policy motstrider vad som formuleras i Uppförandekoden måste du följa vår Uppförandekod, inte Fortives 
policy. Lokal affärskutym och bruk som motstrider vad som anges i Uppförandekoden eller en Fortive-policy är 
inte tillåtna (om inte annat krävs enligt gällande lag).

Hur vi hanterar problem och rapporterar 
överträdelser – Gör din röst hörd!
Vår Uppförandekod och andra Fortive-policyer täcker många vanliga frågor om integritet och efterlevnad 
som du kan stöta på i den normala affärsverksamheten. Varje gång du bedömer en integritets- och 
efterlevnadsfråga, oavsett om det handlar om dina egna eller en medarbetares beslut, läs i Uppförandekoden 
och andra Fortive-policyer för vägledning. Om du fortfarande är osäker, diskutera frågan med din närmaste 
arbetsledare eller chef, en högre chef eller arbetsledare, en medarbetare i ditt Fortive-företags HR- eller 
juridiska avdelning, eller en medarbetare på Fortive Corporations HR-, juridiska eller internrevisionsavdelning.
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Om du tror att en överträdelse av lagen eller vår Uppförandekod eller en annan Fortive-policy har skett, eller håller på 
att ske, säg till! Rapportera överträdelsen eller den potentiella överträdelsen till din närmaste arbetsledare eller chef, 
eller till någon av följande resurser:

• En annan chef eller arbetsledare på ditt Fortive-företag
• Human Resources- eller den juridiska avdelningen på ditt Fortive-företag
• En medarbetare i Fortive Corporations avdelning för internrevision
• Fortive Corporations avdelningar för Human Resources eller juridik
• Fortive hjälplinje för integritet och efterlevnad på fortive.ethicspoint.com
• En medlem i Fortive Corporations styrelse

Alla medarbetare uppmuntras att ställa frågor när de är osäkra om en integritets- eller efterlevnadsfråga, och måste 
rapportera en faktisk eller potentiell överträdelse av lagen, Uppförandekoden eller annan Fortive-policy omedelbart, 
om inte annat krävs enligt gällande lag. Genom att rapportera oklarheter eller överträdelser till ledningen hjälper 
du till att säkerställa att Fortive uppnår och upprätthåller högsta nivå på integritet och efterlevnad, och bidrar till att 
lägga grunden för våra framtida framgångar. Det här är några viktiga punkter att hålla i minnet vid rapportering av 
överträdelser:

• Ingen medarbetare skall anmäla en överträdelse till en person som är inblandad i överträdelsen.
• Om du anmäler ett problem som inte blir löst skall du anmäla detta via en annan kanal.
• Att medvetet eller vårdslöst tillhandahålla falska rapporter kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning 

(föremål för tillämpliga lagar och eventuellt anställningsavtal).

Rapporter till Fortives jourlinje för integritet och efterlevnad kan lämnas anonymt, om lokal lag tillåter detta. Notera att 
upprätthållandet av din anonymitet kan begränsa Fortives förmåga att genomföra en grundlig undersökning. Därför 
anmodas du att tillhandahålla detaljerad information, inklusive din identitet, när du lämnar en rapport. 

Utredningar av anmälningar och konsekvenser 
av överträdelser
Alla anmälda överträdelser av lagen, Uppförandekoden eller annan Fortive-policy kommer att utredas. Medarbetare 
ansvariga för överträdelser kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder avpassade enligt omständigheterna och i 
enlighet med tillämplig lag, inklusive uppsägning. Beroende på incidentens karaktär kan inblandade personer också 
åtalas för civilrättsliga eller kriminella brott.
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Repressalier är förbjudna
När det gäller integritets- och efterlevnadsproblem, kom ihåg att tystnad inte hjälper oss - den skadar oss. 
Därför måste vi skapa en miljö där alla medarbetare känner sig trygga med att söka vägledning avseende 
integritets- och efterlevnadsfrågor, och genom att i god tro anmäla kända eller misstänkta överträdelser 
av lagen, Uppförandekoden eller annan Fortive-policy. Att göra en anmälan ”i god tro” betyder att du ärligt 
lämnar all den information som du har, oberoende av huruvida utredningen av din anmälan avslöjar några 
överträdelser. Om du känner att du blivit utsatt för repressalier för att ha lämnat en anmälan i god tro, kontakta 
en av de resurser som anges i  ”Hur vi anmäler och hanterar överträdelser”.

Märk väl att varje medarbetare som utsätter någon för repressalier kan bli föremål för disciplinära åtgärder, 
inklusive uppsägning, avpassade enligt omständigheterna och i enlighet med tillämplig lag.

Ytterligare förväntningar på chefer och 
arbetsledare
Medarbetare som är chefer eller arbetsledare för andra medarbetare är Fortives ledare och förväntas leva upp 
till Uppförandekoden i ord och handling, och vara en stark modell för andra medarbetare att följa. Om du är 
arbetsledare eller chef måste du: 

• Aldrig ignorera olagligt uppträdande, överträdelser av vår Uppförandekod, överträdelser av tillämplig 
Fortive-policy, eller annat uppförande av en medarbetare som du leder och som inte uppfyller våra höga 
förväntningar på våra medarbetares integritet och efterlevnad.

• Säkerställ att medarbetare som du leder är bekanta med vår Uppförandekod, relevant Fortive-policy, och 
vikten av en stark kultur av integritet och efterlevnad.

• Skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga med att diskutera vår Uppförandekod, tillämpliga 
lagar och Fortives policy, och att säga till när de har frågor. 

• Kommunicera omedelbart alla integritets- eller efterlevnadsproblem som en medarbetare rapporterat till dig 
till en högre chef inom Fortive för åtgärder, eller säkerställ personligen att frågan undersöks objektivt och 
hanteras på ett lämpligt sätt.

• Utsätt aldrig en medarbetare, som i god tro anmäler en faktisk eller misstänkt överträdelse, för repressalier 
och använd lämpliga disciplinära åtgärder mot den som utövar repressalier eller tillåter att de förekommer.
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Vi skapar utomordentliga arbetsgrupper  
för extraordinära resultat 
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Respekt för våra arbetskamrater
På Fortive behandlar vi våra kollegor med respekt, värdighet och rättvisa. För att åstadkomma detta, 
upprätthåller vi en positiv arbetsmiljö där diskriminering och trakasserier inte tolereras. Vi respekterar också all 
tillämplig arbetslagstiftning.
 
Oavsett geografisk position måste alla anställningsrelaterade beslut vara grundade uteslutande på 
arbetsrelaterade kvalifikationer, utan hänsyn till egenskaper såsom ras, färg, nationellt ursprung, religion, kön, 
ålder, civilstånd, funktionsnedsättning, krigsveteranstatus, medborgarskap, sexuell läggning eller könsidentitet. 
Alla Fortive-företags arbetsplatser måste vara fria från alla slags trakasserier. Även om juridiska definitioner 
av trakasserier kan skilja sig mellan olika länder innefattar ”trakasseri” på Fortive allt ovälkommet uppförande 
gentemot en annan person som skapar en hotfull, fientlig eller stötande arbetsmiljö. Det är viktigt att notera 
att trakasserier kan vara fysiska, verbala eller skriftliga, och personliga eller på andra sätt, t.ex. genom e-post. 
Trakasserier behöver inte vara sexuella till sin karaktär. Potentiellt stötande uppförande inkluderar sexuella 
närmanden, rasförolämpningar, eller negativa kommentarer eller skämt om ämnen såsom ras, religion, etnicitet 
eller sexuell läggning. Fortive-företag tolererar inte sådant uppförande, oavsett om sådant uppförande är 
olagligt enligt lokala lagar i det land där uppförandet inträffar.

Dessutom måste Fortive-företag följa alla tillämpliga löne- och arbetstidslagar på de platser där de anställer 
medarbetare, och säkerställa att rättvisa anställningspraxis efterlevs globalt. Därtill får Fortive-företag inte 
anställa barn eller använda tvångsarbete, eller medvetet bedriva affärer med en leverantör eller annan 
affärspartner som gör detta. 

Alla medarbetare måste understödja en positiv arbetsmiljö genom omsorgsfull och professionell 
kommunikation. Vi måste undvika överdrifter, nedsättande kommentarer, spekulationer eller olämpliga 
beskrivningar av personer och företag i alla e-postmeddelanden, interna anteckningar, pm, formella rapporter, 
annan kommunikation och dokumentation.

Att leva i enlighet med dessa principer förbättrar kvaliteten på våra arbetsplatser. Det säkerställer att vi 
attraherar människor med en mängd olika talanger, styrkor, erfarenheter och egenskaper, som alla bidrar till 
Fortives framgång. 

Om du blir varse en situation som kan strida mot någon av dessa principer, anmäl dina farhågor till en av de 
resurser som är angivna i ”Hur vi anmäler och hanterar överträdelser”. Kom ihåg att Fortive inte tillåter hämnd 
mot någon anställd som gör en anmälan i god tro.
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Att respektera våra kollegor innebär också att respektera varandras integritet. I egenskap av medarbetare 
tillhandahåller vi ofta personlig information till våra Fortive-företag, såsom kontaktinformation och 
information om förmåner. Våra Fortive-företag registrerar personlig information om var och en av oss, såsom 
löneinformation. Var och en av oss har ansvar för att skydda och respektera våra kollegors privata, personliga 
information i enlighet med alla tillämpliga lagar, inklusive lokala integritet- och dataskyddslagar. Om ditt 
arbete innebär tillgång till denna typ av konfidentiell information så måste du vara noga med att skydda den 
och endast använda den såsom nödvändigt för att utföra dina arbetsuppgifter. Alla anställningsrelaterade 
förfrågningar, såsom referenskontroller, skall hänvisas till din HR-avdelning. För ytterligare information, se vår 
Säkerhetspolicy för personlig informationpå Fortive Connect.

Juanas avdelning har intervjuat kandidater för en ledig position de senaste veckorna. Hon vet att 
hennes Fortive-företag vill tillsätta den lediga positionen så snart som möjligt. Hon hörde sin chef 
skämta om en kandidats ras, och om en annan kandidats kön. Hon är ganska säker på att han bara 
skojade, men hon oroar sig för att hans skämt skulle kunna vara diskriminerande och att det är 
därför som han inte har anställt någon av dessa personer. Vad bör hon göra?

För att upprätthålla bästa möjliga arbetsstyrka så måste medarbetare vid alla Fortive-företag 
bejaka mångfald och välkomna alla kvalificerade personer, oavsett ras eller kön, eller någon annan 
skyddad egenskap. Juanas chefs skämt skapar en obehaglig stämning och kan tyda på att han fattar 
anställningsbeslut grundat på egenskaper som inte är arbetsrelaterade. Juana bör rapportera sina 
farhågor till någon av resurserna som anges i ”Hur vi anmäler och hanterar överträdelser”.

Att känna igen och eskalera 
intressekonflikter
En ”intressekonflikt” föreligger när en medarbetares privata intresse på något sätt motstrider eller kan tyckas 
vara motstridigt gentemot ett Fortive-företags intressen. En konfliktsituation kan uppstå när en medarbetare 
agerar på ett sätt eller har intressen som gör det svårt att för honom/henne att utföra arbetet för sitt Fortive-
företag på ett objektivt och effektivt sätt. Intressekonflikter kan också uppstå när en medarbetare, eller 
en medlem av hans eller hennes familj, erhåller olämpliga personliga förmåner som ett resultat av hans 
eller hennes position inom ett Fortive-företag. Medarbetare är förbjudna att arbeta för sitt Fortive-företag i 
någon roll, eller delta i något beslut, som innefattar en intressekonflikt, om inte konflikten har eskalerats till 
medarbetarens chef och denna chef har fastställt att medarbetaren får delta, och medarbetaren följer alla 
speciella procedurer som erfordras av chefen för att undanröja konflikten.

Alla intressekonflikter som involverar en Vice President för ett Fortive-företag eller en ännu högre uppsatt 
medarbetare måste eskaleras till Fortive Corporations General Counsel eller CEO för hjälp med att fastställa 
huruvida situationen involverar en faktisk eller potentiell intressekonflikt och vilka åtgärder som är lämpliga.

Följande avsnitt tillhandahåller ytterligare vägledning för vanliga intressekonfliktscenarier.
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Relationer med leverantörer och kunder
Du har en intressekonflikt när du, eller en nära vän eller familjemedlem har ett ekonomiskt intresse i ett företag 
som säljer till, eller köper från, ett Fortive-företag. Ditt intresse, eller din nära väns eller familjemedlems 
intresse, kan minska din vilja att göra bästa möjliga affär för ditt Fortive-företag. Om du har en sådan konflikt får 
du inte fortsätta i någon roll för ett Fortive-företag, eller delta i ett Fortive-företags beslut, som involverar det 
företag som du eller din nära vän eller familjemedlem har ett intresse i, om du inte eskalerar konflikten till din 
chef och konflikten kan undanröjas.
 
Exempel på denna typ av intressekonflikt inkluderar följande:
 
• En medarbetares maka/make kommer att få provision på en försäljning av egendom till ett Fortive-företag
• En medarbetare väljer en leverantör där en medarbetares familjemedlem är ägare, partner, styrelsemedlem, 

chef eller anställd hos leverantören
• En medarbetare förhandlar ett distributionsavtal med en distributör som har lånat ut pengar till 

medarbetaren
• En medarbetare är en person som är anställd av, chef för eller ägare av ett leverantörs- eller kundföretag som 

samarbetar med medarbetarna på ett Fortive-företag.

Notera att det inte föreligger en intressekonflikt om medarbetaren har en ekonomisk relation med ett 
börsnoterat företag som gör affärer med ett Fortive-företag så länge medarbetarens intresse är begränsad till 
ägande av publikt handlade aktier (såsom stamaktier eller preferensaktier) som utgör mindre än två procent av 
den tillämpliga klassen, och/eller lån som ingåtts som en normal del av det publika företagets affärer och på 
standardmässiga kommersiella villkor (såsom ett bolån från en bank som gör affärer med Fortive).

Veroniques man är chef för ett privatföretag som erbjuder sig att sälja råvaror till ett Fortive-företag. 
Hans företag har gott rykte och erbjuder mycket låga priser. Veronique är inte ansvarig för valet, 
men hon ingår i teamet som utvärderar alla potentiella leverantörer. Veronique anser ärligt att 
hennes mans företag är den bästa leverantören och hon vill inte äventyra hans företags chanser att 
vinna kontraktet. Måste hon yppa detta som en intressekonflikt?

Ja, Veronique måste yppa denna information till sin chef. Veroniques personliga relation kan göra 
det svårt för henne att förbli objektiv och ojävig i sina arbetsuppgifter. Hon måste informera sin chef 
om relationen omedelbart och omedelbart dra sig ur någon del av beslutsprocessen relaterad till 
hennes mans företag.
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Relationer med konkurrenter
Under tiden som en medarbetare är anställd på ett Fortive-företag får denne inte acceptera anställning hos 
något externt företag som konkurrerar med ett Fortive-företag. Dessutom får medarbetare inte arrangera eller 
understödja någon affärsaktivitet som konkurrerar eller avser att konkurrera med ett Fortive-företag. Om du 
blir varse en sådan situation så måste du rapportera den till en av resurserna som anges i ”Hur vi anmäler och 
hanterar överträdelser” om inte annat krävs enligt gällande lag.

Relationer med anställda
En intressekonflikt föreligger när en medarbetare har en personlig relation som påverkar, eller tycks påverka, 
affärsbeslut. En intressekonflikt föreligger exempelvis om en medarbetare förleder familjemedlemmar eller nära 
anhöriga som rapporterar indirekt till medarbetaren, om inte situationen påtalas och godkänns och alla krav för 
att undanröja eller hantera konflikten följs. ”Familjemedlemmar” innefattar maka/make, sambos, barn, styvbarn, 
föräldrar, syskon, svärföräldrar och alla personer som vi har relationer till och som bor i samma hushåll.

Olämpliga personliga förmåner
Det är också en intressekonflikt för en medarbetare att acceptera en personlig förmån från en tredje part 
som ett resultat av medarbetarens position inom Fortive (t.ex. en specifik rabatt eller annan förmån för 
medarbetaren eller medarbetarens familjemedlem som inte är tillgänglig för allmänheten), eller för en 
medarbetare att dra direkt fördel av en transaktion med ett Fortive-företag, såsom att erhålla ett lån eller en 
garanti från ett Fortive-företag.

Kom ihåg att en faktisk eller potentiell intressekonflikt inte nödvändigtvis är en överträdelse av vår 
Uppförandekod. Däremot ärdet en överträdelse om du fortsätter att arbeta för ditt Fortive-företag i någon roll, 
eller deltar i något beslut, som involverar en intressekonflikt, utan att du yppar detta. Om du misstänker att du 
kan ha en intressekonflikt så måste du eskalera den farhågan till din chef omedelbart.

Vår leveranskedja och andra parter i vår 
verksamhet ingår i vår utomordentliga 
arbetsgrupp
Vår relation med leverantörer och andra parter i verksamheten har avgörande betydelse för våra framgångar. 
Vi letar efter affärspartners som delar våra värderingar, och vi förväntar oss att de uppfyller våra krav när de 
gör affärer med Fortive. Våra förväntningar på våra leverantörer finns fastställda i Uppförandekod för Fortives 
leverantörer.

Skydda alltid integriteten och säkerheten på konfidentiell information som erhålls från våra leverantörer och 
andra affärspartners. Detta inkluderar tredje parts konfidentiella information som vi kan få kännedom om 
från våra leverantörer eller andra affärspartners. Vidareförmedla aldrig denna information till någon extern 
mottagare, och aldrig till en kollega som inte har ett behov av att känna till den för sitt arbete. 
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När en affärspartner inte lever upp till våra förväntningar, äventyrar de Fortives anseende. Det är viktigt att vi 
skyddar Fortives rykte genom att rapportera allting som dessa tredje parter gör som skulle kunna anses vara 
illegalt eller brista i integritet som är relaterat till vår affärsverksamhet. Om du misstänker eller märker att en 
extern verksamhetspart uppför sig på ett sådant sätt, måste du anmäla detta till din chef omedelbart, om inte 
annat krävs enligt gällande lag.

Utomordentliga arbetsgrupper handlar 
med integritet
På Fortive lyckas utomordentliga arbetsgrupper genom att följa spelets regler. En del av att spela enligt 
reglerna är att veta när du har rätt att agera, och när du behöver tillstånd innan du agerar. Håll följande regler i 
minnet när du bestämmer när och om du skall agera:

• Fortive Corporations chefer är de enda medarbetare med tillstånd att underteckna dokument eller utöva 
bestämmanderätt på Fortive Corporations vägnar, eller ge andra tillstånd att göra detta.

• Varje Fortive-företag har kontraktsprocesser som är utformade för att hjälpa dem att skydda varje 
Fortive-företags tillgångar och tillhandahålla de lämpliga kontroller som behövs för att driva våra företag 
effektivt. Inom dessa processer så kan väldefinierad bestämmanderätt över prissättning och vissa andra 
kontraktsvillkor ha delegerats till vissa organisationer och vissa nivåer av ledningen. Rätten att underteckna 
och spendera kan vara begränsad till och tilldelad vissa roller eller individer. Att göra affärsåtaganden utanför 
dessa processer, genom sidoaffärer eller på annat sätt, är inte acceptabelt.

• Alla ersättnings- eller anställningsåtgärder som direkt gynnar en medarbetare måste godkännas av 
överordnad, vilket innebär att medarbetarens chef över chef måste godkänna åtgärden innan den kan vidtas. 
Exempel på beslut om ersättningar eller anställningar som ska godkännas av överordnad inkluderar att höja 
en medarbetares grundlön, erbjuda eller höja en medarbetares incitamentsersättning eller att anställa eller 
befordra en medarbetare.

Om du är tveksam till huruvida du har rätt att underteckna ett dokument eller vidta andra åtgärder på ett 
Fortive-företags vägnar, agera inte förrän du har kunnat fastställa din rätt att agera eller du har erhållit tillåtelse 
att agera från en medarbetare som har rätt att vidta åtgärden.

Varje medarbetare bör eftersträva klara och rättvisa relationer med Fortives kunder, leverantörer, konkurrenter 
och kollegor. Ingen medarbetare får dra orättvis fördel av annan genom manipulation, undanhållande, 
missbruk av privilegerad materiell information, felaktig framställning av fakta, eller annat orättvist förfarande. 
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Kundernas framgångar ger 
inspiration till vår förnyelse

Att respektera andras immateriella 
rättigheter
Fortive respekterar tredje parts immateriella rättigheter. Allt innehåll från tredje part som används i en 
affärsaktivitet av ett Fortive-företag, internt eller externt, får endast användas i enlighet med de specifika 
villkoren i en giltig licens eller annan laglig rätt till sådan användning. Om du har några tvivel om ditt Fortive-
företags rätt att använda något innehåll från tredje part, rådgör med den juridiska avdelningen på ditt Fortive-
företag eller Fortive Corporations juridiska avdelning.

Hänvisa alla förfrågningar som du kan få om tredje parts patent, copyright, affärshemligheter, uppfinningar 
eller andra frågor om tredje parts immateriella egendom till den juridiska avdelningen på ditt Fortive-företag 
eller juridiska avdelningen på Fortive Corporation. 
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Rättvis konkurrens
Fortive-företag strävar efter att prestera bättre än konkurrenterna och ta marknadsandelar, men vi göra detta 
endast genom att konkurrera rättvist, genom att följa konkurrenslagar runtom i världen. Konkurrenslagar skiljer 
sig mellan olika jurisdiktioner, men syftet är detsamma. Dessa lagar skyddar och upprätthåller en fri marknad 
som tillhandahåller varor av hög kvalitet och tjänster till rättvisa priser. Alla Fortive-företag och medarbetare 
måste följa dessa lagar - ibland kallade antitrust-, monopol- eller konkurrenslagstiftning - varhelst vi bedriver 
verksamhet.

Det finns vissa situationer som vi bör undvika för att efterleva dessa lagar. Först, diskutera aldrig prissättning 
eller prisrelaterad information med konkurrenter. Det gäller även samtal i allmänhet. Dessutom, ingå aldrig 
ett avtal, formellt eller informellt, muntligt eller skriftligt, för att dela upp marknader, kunder, eller territorier 
med en konkurrent. Diskutera inte bojkott av kunder, leverantörer eller konkurrenter. Om en konkurrent inleder 
dessa slags diskussioner med dig, avbryt samtalet omedelbart, rapportera incidenten till din arbetsledare och 
dokumentera dina handlingar för att skydda dig själv och ditt Fortive-företag. Kom ihåg, samma regler gäller 
för branschorganisationsevenemang. Oberoende av anledningen kan även ett sken av samverkan leda till 
signifikanta risker för ditt Fortive-företag.

Lagar om rättvis konkurrens förbjuder oss inte att lära oss så mycket som vi kan om våra konkurrenter. Men 
vi får aldrig skaffa denna information illegalt eller oärligt. Vi får exempelvis inte anställa en medarbetare som 
är anställd hos en konkurrent, för att samla in konfidentiell information eller be en ny medarbetare att yppa 
konfidentiell information om en tidigare arbetsgivare. Inte heller får vi be någon att yppa information som de 
inte har tillåtelse att yppa till oss. Om du tidigare arbetat för en annan organisation, yppa inte någon av din 
tidigare arbetsgivares konfidentiella information till något Fortive-företag eller medarbetare.
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Jamal har nyligen deltagit i en mässa som representant för ett Fortive-företag. Vid en middag i slutet 
av konferensen så nämnde en konkurrents representant till Jamal att hennes företag övervägde 
en prisökning på grund av press inom industrin. Jamals Fortive-företag är under samma slags 
press. Skulle det vara OK för Jamal att diskutera hans Fortive-företags prissättningsplaner med 
konkurrentens representant?

Nej. Vi får aldrig diskutera prissättning med en av våra konkurrenter. Detta gäller både att skaffa 
vetskap om konkurrentens prissättningspraxis eller planer (annat än från allmänt tillgänglig 
information) och att avslöja våra egna prissättningsplaner. Så snart som du inser att en konkurrent 
börjar föra upp den här typen av samtalsämne måste du avbryta diskussionen, även om det innebär 
att du lämnar rummet mitt under en måltid. Rapportera omedelbart vad som hände till din chef och 
dokumentera dina handlingar.

Rättvis och ärlig reklam och 
marknadsföring
Fortive-företag tillhandahåller ärlig och korrekt information när de framställer fördelarna med våra produkter. 
När våra medarbetare diskuterar våra produkter, tjänster och priser skall därför våra medarbetare ge ärlig och 
korrekt information.

Medarbetare som är involverade i reklam eller marknadsföring måste vara medvetna om och säkerställa 
efterlevnad av alla tillämpliga lagar avseende reklam- och marknadsföringsaktiviteter på platser där våra 
produkter annonseras och marknadsförs.
 
Medarbetare på sjukvårds- och tandvårdsinrättningar måste vara speciellt vaksamma på grund av de många 
regler som gäller för marknadsföringsaktiviteter inom dessa branscher.
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Att använda företagsdatasystem och 
andra verktyg för att driva innovation i alla 
aspekter av affärsverksamheten
Fortive-företags datasystem och relaterade applikationer och teknologier tillhandahålls för Fortive- företags 
affärssyften. Dessa verktyg är till för att driva vår innovation och effektivitet. Vi måste skydda dessa system 
och applikationer, såväl som data som lagras på dem, från skada, ändring, stöld, bedrägeri och oauktoriserad 
tillgång.

Du får använda Internet-tillgång som tillhandahålls av Fortive och applikationer för elektronisk kommunikation 
såsom e-post eller IM för personliga syften i måttligt omfång så länge sådan måttlig användning inte inverkar 
negativt på din arbetsprestation eller affärsanvändning av systemen. 

Använd aldrig någon hårdvara, programvara, tjänst, prenumeration, applikation som ägs, tillhandahålls eller 
betalas av något Fortive-företag för ett icke-auktoriserat, oprofessionellt eller illegalt syfte, eller för något annat 
syfte eller sätt som kan inverka negativt på Fortives rykte. Detta innebär, delvis, att du inte får använda sådana 
medel för att:

• Titta på, ladda ner eller överföra material som är olagliga eller förnedrande, profana, pornografiska eller 
sexuella

• Kommunicera någonting som skulle kunna tolkas som trakasserande eller diskriminerande
• Avslöja någon negativ eller konfidentiell information om något Fortive-företag eller en kund, affärspartner 

eller leverantör till ett Fortive-företag
• Skicka eller ladda ner copyrightskyddat material, affärshemligheter, äganderättsskyddad finansiell, kund-, 

personal-, eller marknadsföringsinformation, exportkontrollerad data eller liknande material utan korrekt 
auktorisering

Kom ihåg att våra datasystem och tillbehörsanordningar är Fortives företagsegendom. I den största 
utsträckning som lagen tillåter äger Fortive meddelanden, material och data som skrivits, överförts, mottagits, 
förvarats eller tillgåtts genom eller på Fortive-ägda datorer och tillbehör och förbehåller sig rätten att övervaka 
all användning av våra nätverk och datasystem och tillbehör. Om inte tillämplig lag föreskriver annat, innebär 
detta att medarbetare inte skall förutsätta att någon rättighet till integritet med avseende på dessa system och 
material gäller. Därför är det ännu viktigare för oss alla att efterleva Uppförandekoden och Fortives policy för 
lämplig användning av dessa system.
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Att undvika mutor och olämpliga 
betalningar
Alla länder där vi gör affärer har lagar mot mutor och korruption, och i många länder gäller 
antibestickningslagarna för uppförande utanför det landets gränser. Vi måste följa alla dessa lagar. Eftersom 
Fortive är ett USA-baserat börsnoterat företag är vi speciellt noggranna med att följa antibestickningskraven för 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Oavsett land, innebär alla dessa lagar samma grundläggande förbud - vi får inte erbjuda, arrangera eller ge 
mutor, belöningar, andra olämpliga betalningar eller något annat av värde, till en anställd hos en kund eller 
annan offentligt anställd för att åstadkomma försäljning, få information eller erhålla tillstånd, licenser eller åtgärd 
från en myndighet, eller att få någon annan slags affärsfördel. 

Inte heller får vi tillåta någon tredje part, såsom en distributör, försäljningsagent, representant, mellanhand eller 
någon annan, att göra betalningar på våra vägnar.
 
All medarbetare som misstänker att en annan medarbetare eller annan extern part gör olämpliga betalningar 
eller tillhandahåller någonting annat av värde, måste omedelbart anmäla det till Fortive Corporations juridiska 
avdelning eller till en annan resurs angiven i ”Hur vi anmäler och hanterar överträdelser”, om inte annat krävs 
enligt gällande lag.
 
Om du någonsin är osäker på en situation som involverar en betalning som kan vara en överträdelse av dessa 
regler eller lagen skall du be om råd innan du erbjuder, gör eller överlämnar en sådan betalning. För mer 
information, se vår Antikorruptionspolicy på Fortive Connect.

Att ge och ta emot gåvor och underhållning
Att utbyta affärsartigheter är ofta en rutinmässig aspekt av att utveckla goda arbetsrelationer med våra kunder, 
leverantörer och andra affärspartners. Men vi måste iaktta speciell försiktighet när vi deltar i sådana aktiviteter. 
Om en medarbetare accepterar överdrivna gåvor och underhållning från en verksamhetspart framstår det 
som om medarbetaren har en intressekonflikt, och bör inte längre vara ansvarig för kontakten. Om överdrivna 
gåvor eller underhållning ges till en affärspartner så kan anklagelser om bestickning riktas mot oss. För att 
hjälpa våra medarbetare att hantera dessa risker  har vi sammanställt vår Policy för gåvor och underhållning, 
tillgänglig på Fortive Connect. Policyn för gåvor och underhållning anger gränser för värdet av gåvor som kan 
ges och tas emot och beskriver andra krav för att ge eller ta emot gåvor och underhållning för alla medarbetare 
runtom i världen. Gåvor och underhållning måste alltid vara smakfulla och lämpliga för din verksamhet och får 
inte inverka negativt på ditt Fortive-företags rykte. Gåvor eller underhållning av sexuell karaktär är inte tillåtna. 
Om du någonsin är osäker på om du får ge eller ta emot en gåva eller underhållning enligt Policyn om gåvor 
och underhållning, rådgör med din chef eller någon av resurserna som anges i ”Hur vi anmäler och hanterar 
överträdelser”.
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Att tillhandahålla resor till kunder och 
andra tredje parter
Ibland så är det bästa sättet att visa vår DBS-drivna kvalitet för en kund eller en tredje part att ta med dem 
till ett Fortive-företags anläggning så att de kan se med egna ögon. Om ett Fortive-företag skall betala för 
resekostnaderna för kunden eller den tredje parten är det viktigt att vår Policy om kundresor och underhållning 
följs, inklusive ifyllandet av Formuläret för resegodkännande och inlämnandet av detta formulär för 
godkännande innan företaget åtar sig att betala kundens eller annan tredje parts kostnader.
 
Vanligtvis så får Fortive-företagen godkänna betalning av kundens eller annan tredje parts resekostnader om:

• Resan är nödvändig för att demonstrera Fortive-företagets produkter eller tjänster
• Researrangemangen är modesta (till exempel, flyg i ekonomiklass och hotell av normal standard)
• Inga övernattningar planeras som inte är direkt förknippade med resans affärssyfte, om inte övernattningen 

sker på mottagarens bekostnad och utan ytterligare kostnad för företaget
• Arbetsledaren för kunden eller representant för annan tredje part som reser har informerats om resan i 

förväg, företrädesvis med ett brev som begär att Fortive betalar för utgifterna ifråga som underlag
• Det inte föreligger några juridiska restriktioner på att mottagaren accepterar resan

I största möjliga utsträckning skall betalningar för resor, boende och förknippade resekostnader göras av 
Fortive-företaget direkt till flygbolaget, hotellet eller annan leverantör. Om det är absolut nödvändigt att 
ersätta personen som reser för sådana utgifter måste ett skriftligt kvitto med bifogade fakturor lämnas innan 
betalningen sker. 

Policyn om kundresor och underhållning och Formuläret för resegodkännande finns tillgänglig på Fortive 
Connect.

Darius, en medarbetare, är inblandad i förhandlingar med en leverantör som vill sälja sina tjänster 
till Darius Fortive-företag. Leverantören har erbjudit sig att bjuda Darius på middag så att de två kan 
lära känna varandra och diskutera affärer. Får Darius acceptera inbjudningen?

Förmodligen. Affärsmiddagar är vanligtvis acceptabla så länge som måltiden är sedvanlig till sin 
natur och inte extravagant och inte skulle förväntas påverka Darius förmåga att fatta ett ojävigt 
beslut för sitt Fortive-företag. Darius måste visa gott omdöme och överväga förhandlingsläget och 
omständigheterna för middagen och hur det skulle framstå om han accepterade erbjudandet.
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Att arbeta med myndigheter som kunder
Myndigheter i många länder är stora konsumenter av produkter och tjänster. Många sådana myndigheter har 
lagar som ställer en rad olika krav på hur de upphandlar dessa varor och tjänster och hur leverantörer måste 
uppträda när de hanterar dessa affärsmöjligheter och uppfyller de kontrakt som de erhåller. De exakta kraven 
varierar från plats till plats, liksom konsekvenserna av icke-efterlevnad. En typisk lag är U.S. False Claims Act, 
som gör det olagligt att ge falska uppgifter till alla amerikanska myndighetspersoner för att erhålla ett kontrakt 
med en amerikansk myndighet, eller få betalning från den amerikanska staten. I vissa länder kan brott mot 
reglerna för myndighetskontakter medföra stora konsekvenser för både medarbetarna och Fortive-företagen, 
inklusive böter, fängelsestraff och förlust av rätten att konkurrera om kontrakt med myndigheter i framtiden.
 
Var du än befinner dig, om du söker affärer med myndigheter för ditt Fortive-företag, eller du är ansvarig för att 
uppfylla ett myndighetskontrakt som ditt Fortive-företag har ingått är du ansvarig för att känna till och följa alla 
tillämpliga lagar för myndighetens upphandling och kontraktering. Oavsett hur lagarna ser ut där du befinner 
dig så måste du respektera dessa fundamentala principer:

• Delta alltid i offentliga upphandlingar med största integritet och ärlighet. 
• Försök aldrig att vinna en offentlig upphandling genom att erbjuda någonting av värde till en offentlig 

tjänsteman eller en offentlig tjänstemans släkting eller närstående.
• Försök aldrig att skaffa information på ett olämpligt sätt för att ge Fortive en orättvis konkurrensfördel i en 

offentlig upphandling.
• Var alltid sanningsenlig och korrekt i alla skriftliga och muntliga kommunikationer med myndighetspersoner 

och myndigheter
• Upprätthåll all dokumentation som krävs. 

Att efterleva internationella 
handelskontroller
Fortive-företag tillverkar produkter i USA, Europeiska unionen, Kina och många andra länder. Fortive-företagen 
säljer sina produkter i dessa länder och många andra. Detta innebär att ett typiskt Fortive-företag idag lyder 
under en rad olika export- och importlagar. 

Exportlagar kan begränsa de platser som vi får skicka råmaterial, komponenter och färdiga produkter till, såväl 
som immateriella tekniska data och tillverkningsinformation. Exportlagar kan också begränsa vilka som vi får 
skicka dessa artiklar till, och på vilka sätt de får användas i ett annat land. De exakta begränsningarna varierar, 
beroende på artikeln som vi exporterar, landet vi befinner oss i och en rad andra faktorer. Det är nödvändigt 
att förstå dessa lagar vid planering av försäljnings-, tillverknings- och marknadsföringsstrategier, och det kan 
påverka vår verksamhet på många andra sätt. För att lära dig mer om exportlagar, se vår Exportpolicy på Fortive 
Connect.
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Förhindrande av penningtvätt
Fortive-företagen har ett åtagande att förhindra användningen av Fortive-företagens resurser i syfte att tvätta 
pengar. ”Penningtvätt” är försök som görs av personer eller organisationer att dölja sina intäkter av brottslig 
verksamhet, genom att få inkomsterna att förefalla legitima. Det är viktigt att vi känner till och efterlever 
alla lagar och föreskrifter avsedda att förhindra penningtvätt. Detta innebär att vi måste göra och ta emot 
betalningar för varor och tjänster endast via godkända och dokumenterade betalningskanaler, och vi måste 
vara vaksamma och utöva gott omdöme när vi hanterar ovanliga kundtransaktioner.

Var vaksam på följande röda flaggor, som kan tyda på penningtvättaktiviteter:

• Begäran om att göra en betalning till en enhet som inte är en part i transaktionen (t.ex. tredje part) eller som 
inte är juridiskt behörig att motta en betalning

• Begäran om att acceptera en betalning från en enhet som inte är en part i transaktionen (t.ex. tredje part) 
eller som inte är juridiskt skyldig att göra betalningen

• Begäran om att acceptera kontantbetalningar, förutom om det inte finns ett säkert banksystem
• Begäran om att skicka kundbeställningar på ett sätt som inte överensstämmer med standardpraxis
• Begäran om att utföra valutaväxling med icke-auktoriserade institutioner

Importlagar kräver att vi sanningsenligt deklarerar vad vi importerar till ett land, och betalar alla tillämpliga 
tullavgifter och andra skatter som påläggs dessa artiklar. De specifika processerna och skatterna skiljer sig 
för varje land och genom importklassificeringen av de artiklar som importeras. Storleken på tullavgifter som 
påläggs råmaterial och komponenter kan påverka våra tillverkningskostnader, och importtullar på våra färdiga 
varor kan påverka vår försäljningsmarginal. God planering i våra globala affärsverksamheter fordrar förståelse 
för importlagar. För att lära sig mer om importlagar, se vår Importpolicy på Fortive Connect.

Mariela är en medarbetare som har sitt kontor i USA. Hon jobbar på en försäljning till en kund i USA 
och får kännedom om att kunden avser att exportera produkterna till ett annat land. Får Mariela 
slutföra försäljningen utan att känna till slutdestinationslandet för produkterna?

Nej. Mariela måste få information om den slutgiltiga destinationen från kunden och säkerställa att 
Fortive-produkten som säljs får exporteras till den destinationen. Om Mariela inte skaffade denna 
information och produkten skickades av kunden till en förbjuden destination kan amerikanska 
exportmyndigheter hävda att Mariela, och hennes Fortive-företag, gjort sig skyldiga till en 
exportöverträdelse.
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Kaizen är vårt förhållningssätt.
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Att öka och upprätthålla integritet och 
efterlevnad på Fortive
Höga integritets- och efterlevnadsnivåer kan uppnås och upprätthållas genom att tillämpa samma kontinuerliga 
förbättringsfilosofi och verktyg som vi använder i alla andra sammanhang i Fortives verksamheter. När 
integritets- eller efterlevnadsbrister identifieras i ditt ansvarsområde, arbeta för att ta reda på grundorsaken, 
sätta in motåtgärder och förbättra processerna kontinuerligt så att gamla problem inte upprepas och framtida 
problem undviks.

Att öka och vidmakthålla produkt- 
och tjänstekvalitet, säkerhet och 
effektivitetskrav
Våra produkters kvalitet och säkerhet utgör ryggraden i Fortives framgång. Fortives verksamhetssystem 
låter oss utveckla robusta, effektiva, upprepningsbara processer som ger förstklassig produktkvalitet, snabb 
leverans och rättvisa priser som överträffar våra kunders förväntningar. Även om vi betjänar många olika kunder 
i många olika industrier runtom i världen är en kundförväntning alltid densamma - att alla Fortives produkter 
uppfyller tillämpliga lagstadgade krav för produktkvalitet och säkerhet. Därför måste alla Fortive-företag, 
och alla medarbetare involverade i produktdesign, utveckling, produktion, testning, märkning, förpackning, 
lokalisering, kvalifikation och certifiering, säkerställa att:

• Våra produkter tillverkas i enlighet med alla tillämpliga krav på effektivitet, kvalitet och säkerhet på de platser 
där de produceras

• Våra produkter uppfyller alla produktkvalitet- och säkerhetskrav på varje marknad där vi erbjuder dem 
• Vi uppfyller alla krav rörande kvalitets- och säkerhetsmärkning av våra produkter, och alla kvalitets- och 

säkerhetskrav för förpackning och dokumentation
• Vi slutför alla produktkvalitets- och säkerhetsregistreringar, kontroller, förkvalificeringar, godkännanden eller 

andra processer som krävs enligt lag innan vi introducerar en ny eller förändrad produkt på en marknad

Om du har några frågor eller farhågor om våra produkters kvalitet eller säkerhet så måste du rapportera din 
farhåga till en chef, till kvalitets- eller produktefterlevnadsavdelningen vid ditt Fortive-företag, eller till någon 
annan av de resurser som anges i ”Hur vi anmäler och hanterar överträdelser”.
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Att säkerställa medicintekniska produkters 
överensstämmelse
Vissa Fortive-företag producerar och säljer medicinska anordningar och andra produkter som regleras av United 
States Food and Drug Administration (FDA), och av liknande myndigheter i andra länder. Produktkvalitets- och 
säkerhetskraven för dessa produkter är omfattande och komplexa, och underlåtenhet att efterleva kraven kan 
leda till förlust av marknader och potentiellt förödande förlust av våra kunders förtroende. Vi måste säkerställa 
att alla sådana reglerade produkter som tillverkas och säljs av Fortive-företagen uppfyller reglerna och 
föreskrifterna som uppställts av FDA och andra myndigheter runtom i världen som styr medicinska anordningar. 

Se vår FDA-efterlevnadspolicy på Fortive Connect för ytterligare information.

Att utöka och upprätthålla rutiner för 
miljöskydd och hållbar affärsverksamhet
På Fortive-företagen uppfyller eller överträffar vi alla miljölagar, föreskrifter och tillståndsvillkor som gäller 
för vårt arbete. Vi använder också miljövänliga rutiner för att säkerställa skyddet av vår omgivande miljö. 
Miljöföreskrifter kan innefatta regler som styr användningen, kontrollen, transporten, förvaringen och avyttringen 
av reglerade material som kan komma ut i miljön som en del av avfallsvatten, utsläpp i luft, fast avfall, farligt 
avfall eller icke-förslutna spill. Även oreglerade material måste hanteras på ett ansvarsfullt, hållbart sätt. Många 
av dessa oreglerade material kan också ha en negativ inverkan på miljön om de hanteras på fel sätt. Fortive-
företagen åtar sig att:

• Ständigt förbättra miljöprestation, avfallsminimering och skydd mot föroreningar
• Integrera miljövänliga rutiner med tillämpliga verksamhetsfunktioner, inklusive anskaffnings- och 

produktdesign, testning, tillverkning och support
• Beakta miljöpåverkan när vi utvecklar nya produkter eller processer, väljer produktionsmaterial, och innan vi 

köper, hyr eller säljer fastigheter
• Utforma, driva och underhålla våra anläggningar på ett sätt som minimerar utsläpp och avfall
• Ansvarsfull användning av material, inklusive, då detta är praktiskt möjligt, återanvändning av material

Alla medarbetare förväntas förstå och efterleva miljöföreskrifter i vår dagliga verksamhet. Om ditt arbete 
involverar kontakt med några reglerade material, eller kräver att du fattar beslut om hur dessa material skall 
användas, förvaras, transporteras eller avyttras måste du säkerställa att materialen hanteras lagligt, ansvarsfullt 
och säkert. 

Se vårPolicy för miljö, hälsa och säkerhet på Fortive Connect för mer information.
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Att säkerställa en hälsosam och säker 
arbetsplats
Varje Fortive-företag har ett åtagande att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats för varje medarbetare. 
För att göra detta följer Fortive-företagen alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar för arbetsplatser på 
varje plats där vi verkar. Varje medarbetare ansvarar för att alla säkerhetslagar och föreskrifter och alla 
säkerhetsrutiner och procedurer för Fortive-företagen som gäller för våra arbetsplatser efterlevs. Om du 
får kännedom om någon osäker eller farlig omständighet eller praxis vid något Fortive-företag så måste du 
omedelbart rapportera detta till din chef eller arbetsledare, eller till en av resurserna som finns angivna i ”Hur vi 
anmäler och hanterar överträdelser”. 

Som en del av vårt åtagande om arbetsplatssäkerhet tolererar vi inte våld eller hot om våld av någon. Detta 
inkluderar faktiskt uppträdande såväl som hotfullt språk. Således är inga vapen tillåtna i fastigheter som drivs 
av ett Fortive-företag vid någon tidpunkt. Om du blir varse något hotfullt beteende eller faktiskt eller potentiellt 
våld, rapportera det omedelbart till din chef eller arbetsledare, eller till någon av de resurser som anges i ”Hur 
vi anmäler och hanterar överträdelser”. 

För att säkerställa allas hälsa, säkerhet och produktivitet så är olagliga droger inte tillåtna i någon fastighet som 
drivs av ett Fortive-företag. Alkoholdrycker är endast tillåtna i Fortive-företagens lokaler när de tillhandahålls av 
ett Fortive-företag för återhållsam konsumtion vid ett evenemang som sponsras av ett Fortive-företag. Att vara 
påverkad av en olaglig drog eller alkohol under arbetstid kan hindra din arbetsprestation på ett farligt sätt och 
äventyra dina kollegors säkerhet. Därför är det strängt förbjudet.

Angelo, medarbetare i ett Fortive-företag, märker att innertaket nära hans bord läcker efter en 
åskstorm, vilket gör betonggolvet halt. Angelo torkar upp så gott han kan och sätter upp de 
korrekta varningsskyltarna. När han pratar med sin chef, Meghan, om att laga taket säger hon att 
fastighetsunderhåll inte är Angelos jobb och att han slösar med hennes tid. Vad bör Angelo göra?

Angelo bör rapportera situationen till chefen för miljö, hälsa och säkerhet på hans anläggning 
omedelbart. Angelo agerade ansvarsfullt genom att sätta upp varningsskyltar och säga till sin chef, 
men Meghan uppfyller inte sin roll för att säkerställa en säker arbetsplats. Varje medarbetare har en 
roll i upprätthållandet av god säkerhet på arbetsplatsen.
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Vi konkurrerar om aktieägare
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Att upprätthålla vårt anseende
Fortive Corporation strävar efter att ge tydlig och korrekt information till media, finansanalytiker och allmänhet. 
Förutom att uppfylla viktiga lagstadgade krav hjälper detta oss att upprätthålla våra aktieägares, potentiella 
investerares och tillsynsmyndigheters förtroende. Detta, i sin tur, stärker vårt företags rykte. Eftersom detta är 
så viktigt är endast ett fåtal individer auktoriserade att tala med media eller finansiella analytiker om Fortive 
Corporation eller Fortive-företagens verksamhetsresultat. Om du får ett telefonsamtal eller en begäran om 
information från person inom media eller en finansiell analytiker ska du därför vidarebefordra denna förfrågan 
till Fortive Corporation avdelning för investerarrelationer. Lämna inte någon information själv. Ange nara att 
”Fortives policy är att alla förfrågningar från media ska riktas till Fortives avdelning för investerarrelationer.” 
Notera att lämpliga personer på Fortive-företagen mycket väl kan lämna pressmeddelanden och tala med 
affärspressen som led i den vanliga verksamheten kring nya produkter, tjänster eller utmärkelser och 
erkännanden. 

Även om Fortive Corporation utser specifika individer som är de enda medarbetare som får prata med vissa 
grupper på alla Fortive-företags vägnar talar varje medarbetare för Fortive varje dag i våra interaktioner med 
varandra, våra kunder eller potentiella kunder och andra intressenter. Se till att utföra dessa kommunikationer, 
vare sig personligen, per telefon eller elektroniskt, med största professionalism. Kom framför allt ihåg att 
elektroniska meddelanden (exempelvis e-post och sms-meddelanden) är bestående, överförbar information 
som kan påverka Fortives anseende negativt om den inte lämnas på ett korrekt och professionellt sätt.

Som medarbetare förväntas vi att inte uppträda på något sätt som skulle ha en negativ inverkan på något 
Fortive-företags rykte. Medarbetare får inte publicera någon nedsättande eller konfidentiell information om 
något Fortive-företag, någon affärspraxis för Fortive-företag, eller någon kund, affärspartner eller leverantör till 
ett Fortive-företag. Detta gäller alla former av publicering, personlig och i yrket, inklusive elektroniska inlägg, 
bloggar och tweet-inlägg. 
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Att avstå från insiderhandel och tipsgivning
Under vår normala affärsverksamhet kan vi få vetskap om betydande, icke-offentlig information om vårt Fortive-
företag eller andra företag som vi gör affärer med. Vi har en plikt att undvika insiderhandel, vilket betyder att 
vi inte får använda denna information för att fatta beslut om att köpa eller sälja aktier för ekonomisk vinning. 
Information är ”materiell” om den rimligen skulle anses viktig av en investerare för beslutet att köpa, sälja 
eller behålla värdepapper i företaget. Information är ”icke-offentlig” om den inte har yppats för allmänheten, 
och den förblir ”icke-offentlig” till och med två hela börshandelsdagar efter att informationen har släppts till 
allmänheten. Typiska exempel på sådan betydande, icke-offentlig information inkluderar: 

• Nyheter om sammanslagningar, förvärv eller avyttringar
• En planerad emission eller försäljning av värdepapper i företaget 
• Betydande myndighetsåtgärder eller domstolsförfaranden avseende företaget
• Förändringar i den högsta ledningen
• Anmärkningsvärda nya produkter eller kundåtaganden

Lagarna mot insiderhandel förbjuder också ”tipsgivning”, eller tillhandahållandet av betydande, icke-offentlig 
information till en annan person som använder den informationen som basis för en aktieaffär. För att förhindra 
detta, yppa aldrig denna typ av information - vare sig den gäller ett Fortive-företag eller annat företag - för 
någon person utanför din organisation, inklusive vänner eller anhöriga. Att diskutera informationen med 
kollegor måste också undvikas om det inte finns ett legitimt verksamhetsbehov av att göra det. Dessutom är 
vissa medarbetare föremål för ”blackout-perioder” då dessa medarbetare inte får göra affärer som innefattar 
värdepapper i Fortive, och kan också vara föremål för krav på förhandsgodkännande innan handel bedrivs.
 
För mer information, se våra riktlinjer för Insiderhandel på Fortive Connect. Om du blir varse om någon som 
är inblandad i insideraffärer eller tipsgivning, rapportera detta omedelbart till Fortive Corporations juridiska 
avdelning eller jourlinjen för integritet och efterlevnad på (fortive.ethicspoint.com).
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Att upprätthålla transparent bokföring och 
register
Aktieägare i Fortive Corporation litar på att Fortive-företagen upprätthåller korrekt och ärlig bokföring och 
dokumentation. Denna dokumentation utgör grund för alla Fortive Corporations offentliga tillkännagivanden 
och arkivering, och ger aktieägarna och allmänhet korrekt bild av Fortives verksamhet och ekonomiska 
ställning. Fortive-företagen använder också denna dokumentation för att fatta viktiga verksamhetsbeslut. 

För att säkerställa att vår ekonomiska redovisning rätt återspeglar våra tillgångar och transaktioner, måste vi 
alla se till att informationen som ges i alla Fortive-företagens rapporter är fullständig, korrekt och begriplig. 
Även om inte alla medarbetare har i primär uppgift att underhålla bokföring och dokumentation, registrerar 
vi alla någon slags information och lämnar det till vårt Fortive-företag. Detta innefattar all information som 
vi lämnar på lönelistor, tidkort, rese- och utgiftsrapporter, produkttestrapporter, försäljningsrapporter, 
kund- och leverantörsregister, och all annan dokumentation inom Fortive. Medarbetare får inte förfalska 
verksamhetsdokument eller medvetet delta i upprättande eller spridning av bedrägliga, inkorrekta eller 
missledande verksamhetsdokumentation. 

Vi får aldrig föra in falska eller felaktiga uppgifter i Fortive-företagets dokumentation. Vi får heller aldrig 
etablera oregistrerade tillgodohavanden eller tillgångar i Fortives namn, exempelvis ”svarta kassor” eller någon 
annan typ av ”hemliga” konton. Alla som befinns ha varit involverade i ekonomiskt bedrägeri kommer att vara 
föremål för disciplinära åtgärder, såväl som civil och kriminell ansvarsskyldighet. Om du misstänker eller känner 
till någon handling relaterad till bokföring eller finansiell rapportering som kan vara otillåten, eller har frågor om 
hur man upprätthåller ärliga och korrekt dokumentation, måste du omedelbart kontakta en av de resurser som 
finns angivna i ”Hur vi hanterar problem och rapporterar”.

De av oss med ekonomiskt och redovisningsansvar har en speciell plikt att säkerställa att vårt Fortive-företags 
ekonomiska rapporter är sanningsenliga, rättvisa, korrekta och inte försenade. Därför måste vi inte bara 
efterleva de juridiska och tillsynskrav som styr dessa rapporter, utan också känna till och följa alla tillämpliga 
interna kontroller. 

Medarbetare som är involverade i framtagande av ekonomiska rapporter eller andra rapporter som lämnas till 
SEC skall säkerställa att dessa rapporter inte innehåller någon falsk eller missvisande information och att de 
inkluderar alla fakta och information som är nödvändiga för att inte vara missvisande.

Medarbetare får inte tvinga, manipulera eller vilseleda externa revisorer involverade i kontrollen eller 
granskningen av Fortive-företags ekonomiska ställning eller interna kontroller så att ett Fortive-företags 
ekonomiska ställning är missvisande.

Ingen medarbetare får någonsin uppge falska eller missledande uppgifter i ekonomiska rapporter, 
miljöövervakningsrapporter eller andra dokument som lämnas in till eller upprätthålls för myndigheter, externa 
eller interna revisorer eller certifieringsorgan, eller något annat Fortive-företagsregister. Inkorrekt, ofullständig 
eller försenad dokumentation eller redovisning kan innebära att inblandade gör sig skyldiga till civilrättslig eller 
brottslig överträdelse.

Alla kontrakt och andra juridiska förbindelser som ett Fortive-företag ingår skall upprättas i kommersiellt och 
juridiskt acceptabel skriftligt form. Det bidrar till att Fortives böcker och dokumentation är korrekta.
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Hantering och bevarande av 
dokumentation
Vi har ansvar för bevarande av Fortive-företagens affärsdokumentation så länge det krävs för affärssyften, eller 
längre om tillämplig lag kräver detta. Förstör endast Fortive-företagets affärsdokumentation då den inte längre 
behövs för affärssyften och alla obligatoriska tider för bevarande har löpt ut.

Förstör aldrig dokument som är föremål för ett tvingande föreläggande eller som du tror är relevanta  
med avseende på ett juridiskt förfarande, intern eller extern undersökning, eller myndighetsaktion. Om du 
ombes förstöra några sådana dokument, eller om du tror att någon annan kan komma att förstöra dem, 
kontakta Fortive Corporations juridiska avdelning eller jourlinjen för integritet eller efterlevnad på  
(fortive.ethicspoint.com).

Att skydda våra immateriella rättigheter
Varje Fortive-företag investerar i utveckling av immateriell egendom. Immateriell egendom avser de 
uppfinningar, idéer och originalarbeten som skapas av medarbetare som ger en konkurrensfördel på 
marknaden. Dessa originella idéer och arbete är det vi syftar på när vi pratar om framkantsinnovation, och vi 
måste skydda dem från våra konkurrenter. Vissa av dessa värdefulla idéer kan skyddas genom att registrera 
de nödvändiga uppgifterna hos diverse olika myndigheter (patentbyråer), och vissa av dessa värdefulla 
idéer kan skyddas genom att använda speciella märken på våra produkter (copyrightmärken, varumärken). 
Vissa idéer skyddas genom att hålla dem strängt sekretessbelagda och aldrig dela dem med tredje part 
(affärshemligheter). Oavsett vilken typ av immateriell egendom du skapar, är det viktigt att vidta de rätta 
åtgärderna för att skydda den. Alla medarbetare som skapar immateriella tillgångar måste följa sitt Fortive-
företags riktlinjer och processer för identifiering och skydd av dessa immateriella tillgångar. Alla medarbetare, 
även om de själva inte producerar immateriella tillgångar, måste vara mycket försiktiga och inte yppa några 
affärshemligheter för någon annan än kollegor på Fortive-företaget som behöver känna till affärshemligheten 
för att utföra sitt arbete för Fortive-företaget.
 
För mer information om att ta de rätta stegen för att skydda våra immateriella rättigheter, se vår Policy om 
immateriella tillgångar på Fortive Connect.

Skyddande av Fortives värdetillgångar
Vi förväntas skydda vårt Fortive-företags tillgångar och säkerställa att de används på ett effektivt sätt för 
legitima affärssyften. Stöld, vårdslöshet och slöseri har en direkt effekt på vår lönsamhet. Vårt Fortive-företags 
tillgångar inkluderar materiella tillgångar, konfidentiell information och immateriella tillgångar, och de 
affärsmöjligheter som uppkommer under vårt arbete för vårt Fortive-företag. Att dessa tillgångar disponeras 
och förvaltas på lämpligt sätt har avgörande betydelse för Fortives kommande framgångar.
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Materiella tillgångar
Fortives materiella tillgångar inkluderar våra anläggningar och utrustning, färdigvarulager, förråd av 
komponenter och råmaterial, och alla andra fysiska artiklar som vi disponerar. Dessa fysiska tillgångar tillhör i 
slutändan våra aktieägare. Därför måste vi iaktta försiktighet för att förhindra stöld, skada eller förskingring av 
dessa tillgångar, och vi måste använda dessa tillgångar på lämpligt sätt. Vi får aldrig använda Fortive-företags 
materiella tillgångar för att utföra externt arbete.

Konfidentiell information
I vårt arbete för vårt Fortive-företag kan vi få kännedom om konfidentiell information. Vi måste upprätthålla 
sekretessen för den information som anförtros oss av våra Fortive-företag eller deras kunder eller leverantörer, 
förutom då yppande har auktoriserats eller krävs enligt lagen. Konfidentiell information inkluderar all icke-
offentlig information som vi har vetskap om som ett resultat av vår position inom vårt Fortive-företag, speciellt 
information som kan vara till nytta för våra konkurrenter, eller som kan skada ett Fortive-företag eller dess 
kunder eller leverantörer, om det yppas. Vanliga exempel inkluderar våra försäljningsresultat, i sin helhet eller 
efter produkt, våra kundlistor, våra produktpriser och kostnadsinformation, tekniska detaljer om våra produkter 
och våra produkttillverkningsprocesser, och våra försäljningsstrategier, produktvägkartor och strategiska 
affärsplaner.
 
Vår konfidentiella information utgör en immateriell tillgång, måste skyddas och inte yppas för tredje parter.  
Diskutera inte konfidentiell information på platser där du kan bli hörd, såsom hissar och restauranger, eller 
öppna platser på ditt Fortive-företag, exempelvis lunchrum. Lämna inte heller konfidentiell information, datorer, 
mobiltelefoner eller andra elektroniska apparater som lagrar konfidentiell information på någon plats där de 
skulle kunna komprometteras. Markera om praktiskt möjligt konfidentiell information i elektronisk eller fysisk 
form med ”konfidentiellt” eller liknande markering. Om du inte är säker på huruvida någonting du vet eller har 
tillgång till är konfidentiellt, behandla det som konfidentiellt. Använd aldrig Fortive-företagets konfidentiella 
information för att utföra externt arbete.

Dessa förpliktelser fortsätter att gälla efter att din anställning hos Fortive upphör. När du lämnar Fortive får du 
inte yppa eller använda någon konfidentiell information som tillhör ett Fortive-företag. Dessutom måste du 
återlämna alla kopior av material eller anordningar i din ägo som innehåller Fortives konfidentiella information.

Företagets affärsmöjligheter
Du får inte dra personlig fördel av någon affärs- eller investeringsmöjlighet som du upptäcker genom din 
position vid ditt Fortive-företag, och du får inte vidarebefordra sådana möjligheter till tredje parter. Dessa 
möjligheter tillhör ditt Fortive-företag. Anställda får specifikt inte: 

• Använda möjligheter som upptäcks genom användning av Fortives-företagets tillgångar, information eller 
position för egna syften.

• Använda Fortive-företagets tillgångar, information eller position för egen vinning.
• Konkurrera med ett Fortive-företag
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Medarbetare får inte sitta i styrelsen för ett vinstdrivande företag som inte är ett Fortive-företag, om inte detta 
godkänts på förhand av Fortive Corporations Executive Vice President med ansvar för medarbetarens Fortive-
företag, eller för en Fortive Corporation Executive Vice President, av Fortive Corporations Chief Executive Officer. 

I enlighet med avsnitt 122(17) av Delawares allmänna företagslag har Fortive Corporations styrelse antagit följande 
separata riktlinjer om företagsmöjligheter för icke-anställda medlemmar i Fortive Corporations styrelse (”externa 
medlemmar”): Fortive avsäger sig allt intresse eller förväntan på, eller vid erbjudande om möjlighet att delta i, 
och styrelsemedlemmen skall inte ha någon förpliktelse att kommunicera, erbjuda eller presentera för Fortive 
Corporation, någon möjlighet att ingå i en affärsaktivitet som en extern styrelsemedlem får kännedom om, om 
inte den externa styrelsemedlemmen blir varse en sådan möjlighet antingen (i) i förbindelse med utförande av 
sina uppgifter som styrelsemedlem i Fortive Corporation, eller under omständigheter som rimligen kan leda 
styrelsemedlemmen tro att personen som erbjuder möjligheten förväntar sig att den kommer att erbjudas Fortive 
Corporation eller ett dotterföretag till Fortive Corporation eller (ii) genom användning av Fortive Corporations eller 
något av dess dotterbolags information eller egendom, om den därigenom uppkomna möjligheten är en möjlighet 
som den externa styrelsemedlemmen rimligen kan förväntas anse vara av intresse för Fortive Corporation eller 
något av dess dotterbolag.

Politiska bidrag och välgörenhetsaktiviteter 
och bidrag
Vi har alla rätt att delta i våra hemländers politiska process. Men vi får inte representera något Fortive-företag 
vid något politiskt evenemang eller använda Fortive-företags fonder för att ge politiska bidrag. Vårt deltagande i 
politiska aktiviteter måste ske på vår egen tid och på egen bekostnad och skall inte hindra våra arbetsuppgifter.

Fortive-företag stödjer diverse välgörenhetsorganisationer i de samhällen där de verkar. Medarbetare får inte 
använda Fortive-företagets pengar för att ge personliga bidrag till välgörenhet. Alla välgörenhetsbidrag som Fortive-
företag ger måste vara i enlighet med tillämplig Fortive-policy.

Hannah får ett telefonsamtal och sedan e-post från en extern konsult. Konsulten vill betala henne 
för att svara på frågor om hennes yrkeserfarenheter vid sitt Fortive-företag. Konsulten berättar för 
Hannah att han kan prata med henne efter jobbet att hon inte behöver använda sin arbetstid för att 
besvara dessa frågor. För Hannah acceptera denna konsults erbjudande?

Nej, hon får inte acceptera detta erbjudande. Även om Hannah skulle besvara frågorna på sin egen 
tid letar konsulten efter information om hur hon tillbringar sin tid när hon arbetar. Den informationen 
är Fortives konfidentiella information, och möjligheten att få betalt för den är en möjlighet som 
tillhör ett Fortive-företag Hannah har två skäl att säga nej.
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Vår Uppförandekod ger dig inga kontraktsmässiga rättigheter och förändrar inte den anställningsrelation som 
du har med ditt företag (förutom i den omfattning som vår Uppförandekod inkorporeras i ett anställningsavtal, 
kollektivförhandling eller arbetsavtal eller liknande avtal som reglerar din anställning). Du har rätt att frivilligt 
säga upp din anställning när som helst. Likaledes så får ditt företag säga upp din anställning när helst det anser 
att det är i affärsverksamhetens bästa intresse att göra detta, enligt tillämpliga lagar och det anställningsavtal 
som reglerar din anställning. Då den används i vår Uppförandekod avser termen ”anställningsavtal” inte bara 
anställningsavtalet men också alla tillämpliga kollektiv eller arbetsavtal och liknande avtal.

Upphävande av vår Uppförandekod
Under extremt begränsade omständigheter kan Fortive Corporation finna det lämpligt att upphäva en 
bestämmelse i vår Uppförandekod. Alla upphävanden erfordrar skriftligt godkännande i förväg av Fortive 
Corporations styrelse, Chief Executive Officer eller General Counsel, och ett upphävande för en styrelsemedlem 
eller chef för Fortive Corporation får endast göras av Fortive Corporations styrelse eller av en kommitté av Fortive 
Corporations styrelse. Alla upphävanden kommer att yppas utan dröjsmål i den omfattning som lagen eller New 
York Stock Exchange föreskriver.
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Fortives kontaktuppgifter
Känn dig fri att ställa alla frågor som du kan ha om vår Uppförandekod till din lokala juridiska, ekonomiska eller 
personalavdelning, eller till någon av följande medarbetare vid Fortive Corporation.

Fortive Corporations juridikavdelning
Peter Underwood
Senior Vice President, Juridikansvarig och sekreterare

Jennifer Zerm
Vice President, Chief Compliance Officer

Fortive Corporation internrevision
David Wilkinson 
Vice President, Internrevision

Fortive Corporation HR
Stacey Walker
Senior Vice President, HR
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Policy inom Fortive Corporation
Många av de policyer som gäller för Fortive-företagen finns på Fortive Connect. Det är alltid en god idé att 
kontrollera Fortive Connect, och ditt eget Fortive-företags intranät, för aktuella versioner av riktlinjer som gäller 
dig i egenskap av Fortive-medarbetare.

Här följer några av de viktigaste policyerna för alla Fortive-företag:

Uppförandekod för leverantörer

Riktlinjer för eskalering av ärende

Antikorruptionspolicy

Riktlinjer för gåvor och underhållning

Policy och rutiner för kundresor och underhållning

Riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet

Riktlinjer för immateriella rättigheter

Konsoliderad allmän säkerhetspolicy för medarbetare (IT)

Säkerhetspolicy för personlig information

Antitrustpolicy för Förenta staterna

Riktlinjer avseende tullagar i Förenta staterna

Policy avseende exportkontrollagar i Förenta staterna

Riktlinjer för transaktioner och juridiska formaliteter mellan företag

Managementpolicy för dotterföretag

Riktlinjer för rapportering av formulär 8-K

Riktlinjer för yppande (Regulation FD)

Intern utbildning

Du hittar alltså dessa policyer på Fortive Connect och i vissa fall på ditt dotterbolags intranätssida.
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