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En etisk virksomhet

Brunswick opprettholder en sterk forpliktelse til å gjøre forretninger med integritet. 
For å sikre at alle ansatte har evnen til å ta smarte, etiske avgjørelser, fungerer  
Brunswicks etiske retningslinjer som en praktisk veiledning komplett med praktiske råd.  
De etiske retningslinjene dekker en rekke emner som er relatert til våre verdier, og  
som sørger for overholdelse av loven. Vi oppfordrer alle til å gjennomgå de etiske  
retningslinjene regelmessig og bruke dem som en ressurs, samtidig som det samarbeides 
med Etikkontoret dersom det skulle oppstå spørsmål. 

Etter hvert som vi vokser og endrer oss som en global virksomhet, vil våre strategiske 
grunnpilarer hjelpe oss med å holde oss forankret i de etiske verdiene våre. For å “være 
den beste partneren”, må vi opptre med integritet ved å ta de riktige valgene og holde 
oss selv ansvarlige. Ved å handle med integritet, forbedrer vi vårt rykte i øynene til 
våre aksjonærer, kunder, forhandlere, forretningspartnere, leverandører, myndigheter 
og medarbeidere.

Vi kan fremme vår “vinnerkultur” ved å verdsette våre forskjeller internt, i tillegg til 
blant våre forretningspartnere og kunder, og ved å behandle alle med respekt, verdighet  
og rettferdighet. Et positivt arbeidsmiljø fremmer gjensidig respekt, samtidig som det 
oppmuntrer til samarbeid med åpen og ærlig kommunikasjon.

Mens vi også fortsetter med å befeste vår stilling som “produktleder”, har vi som mål 
å alltid gjøre det som er riktig og oppnå positive forretningsresultater. Vi oppnår tillit 
gjennom forretningsvirksomheten vår ved å være ansvarlige, ved å levere bærekraftig 
verdi og ved å ha som vane å levere det vi lover. 

Alle det etiske verdiene rundt våre strategiske grunnpilarer er en del av Brunswicks 
etiske retningslinjer og etablerer et rammeverk for vår forpliktelse om å gjøre  
forretninger med integritet. Integritet krever moralsk mot, og hjelper oss også med  
å oppnå målene våre på riktig måte. 

Med vennlig hilsen

Mark D. Schwabero
Styreformann og CEO

Brunswick Corporation 
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INNLEDNING
Integritet er grunnlaget for virksomheten vår rundt om i verden. Brunswick Corporations Etiske retningslinjer 

hjelper med å definere hvordan vi skal opptre som globale representanter for Brunswick Corporation. Vi må 

alle være personlig ansvarlig overfor prinsippene i de Etiske retningslinjene, selskapets policyer og loven. 

Brudd kan føre til disiplinærhandlinger opp mot og inkludert oppsigelse. 

Fordi suksessen vår er så nært knyttet opp mot ryktet vårt, er det opp til oss alle å beskytte det ryktet. 

Idet vi fortsetter å fremme en kultur for etikk og samsvar, forbedrer vi våre muligheter for suksess.

OM DE ETISKE RETNINGSLINJENE
Bruk av begrepet «Brunswick» i de Etiske retningslinjene henviser til Brunswick Corporation, dets avdelinger, 

datterselskaper og tilknytninger over hele verden. De Etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte hos  

Brunswick og, i den grad det gjelder, Brunswicks styre, forhandlere, leverandører og agenter. 

De Etiske retningslinjene er ikke en kontrakt, og den endrer ikke forholdet mellom Brunswick og  

dets medarbeidere. De garanterer heller ikke arbeid over noen bestemt tidsperiode. Selskapet kan når som 

helst rette på eller endre de Etiske retningslinjene.

Selskapet er underlagt lovverket i mange land rundt om i verden. Ansatte må overholde alle gjeldende 

lover, regler og forskrifter. Hvis eventuelle bestemmelser i de Etiske retningslinjene eller andre policyer  

er i konflikt med gjeldende lov, er det loven som har forrang. De Etiske retningslinjene erstatter og etterfølger 

Making the Right Choice: The Brunswick Guide to Conduct in the Workplace («Veiledningen»). Eventuelle  

referanser til Veiledningen i Brunswicks policyer skal anses som referanser til de samme temaene i disse 

Etiske retningslinjene.    
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Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel

I nvestorer, kreditorer og andre har en legitim interesse i integriteten til vår  

økonomiske informasjon og regnskapsinformasjon. Brunswick er forpliktet til 

å oppbevare sannferdige, fullstendige og nøyaktige økonomirapporter og  

regnskapsdokumenter, og å implementere egnede kontrollsystemer.  

Bokfør og klassifiser alltid transaksjoner i riktig regnskapsperiode og på riktig konto og avdeling. Sørg 

for at alle rapporter til tilsynsmyndigheter er fullstendige, rettferdige, nøyaktige, betimelige og forståelige. 

Ikke forfalsk eller forvri noen transaksjons sanne natur. 

Oppbevaring av behørig dokumentasjon dreier seg ikke bare om dokumentasjon gjort tilgjengelig til 

tredjeparter, men også intern dokumentasjon, som oppføringer over antall arbeidede arbeidstimer,  

utgiftsrapporter, kravskjema for frynsegoder og arbeidssøknadsmaterialer. Vi må aldri bedra eller svindle 

noen, eller gi en uriktig fremstilling av fakta. Svindlerske aktiviteter er ikke en feiltakelse, det er bevisst  

å gi en uriktig fremstilling av, eller å skjule, fakta. Brunswick har nulltoleranse for ansatte som engasjerer  

seg i noen som helst plan som går ut på å svindle noen for penger eller eiendeler. 

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på urettmessig dokumentasjon og kontroller

 En salgsleder antar at han ikke vil nå målene sine for måneden. For å gjøre opp for forskjellen leier  
han et lager hvor han kan motta produkter, og så bokfører han forsendelser til varehuset som salg.

 En fakturasjef går ikke gjennom fakturaene som bokføres ved utgangen av hver faktureringsmåned for  
å sørge for at salgene er blitt registrert i riktig periode.

 En leder endrer en faktura fra et foregående kvartal for å få det til å se ut som om det skal betales i  
dette kvartalet for å samsvare med budsjettet hennes.

Eksempler på svindel

 Forfalske eller endre sjekker.

 Forfalske rapporter.

 En ansatt bruker bedriftskredittkortet sitt til å betale for personlige utgifter. 

 Underdrive eller overdrive kjente forpliktelser eller eiendeler.

 Blåse opp salgstall ved årsslutt ved å sende ut lagerbeholdning som det er kjent at er defekt, eller som 
«ikke er i overensstemmelse», og som vil bli returnert.

 Gi en uriktig fremstilling av utgiftsrapporter for reiser og bevertning.

 En båtmontør kasserer på urettmessig måte visse deler som defekte. Hun tar deretter delene hjem og, 
over tid, samler hun nok deler til å sette sammen sin egen båt.

 Å endre, fjerne eller ødelegge dokumenter, bortsett fra i samsvar med policy.

 En ingeniør kopierer programvare inn på flere av selskapets datamaskiner, selv om det opprinnelig bare 
ble kjøpt én lisens/kopi av programvaren.

 Underslå eiendeler eller misbruke selskapseiendeler.

 En ansatt som leverer en utgiftsrapport som inkluderer reiseutgifter fra en personlig tur.
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Spørsmål og svar

Spm. Jeg fant nylig ut at noen betalinger ble bokført som reklame når de faktisk var for bevertning.  
Siden det totale beløpet som ble brukt var nøyaktig, er det et problem om kodingen av utgiften ikke 
er helt nøyaktig?

Sv. Ja. Regnskapene våre må føres i nøyaktig detalj og fullstendig reflektere alle transaksjonene våre.  

Falske transaksjoner eller uriktig fremstilling av økonomiske forhold bryter med de Etiske  

retningslinjene og Brunswicks policyer, og kan være lovbrudd.

Spm. Jeg kombinerte nylig en forretningsreise med personlig reising, og jeg kom tilfeldigvis til å bruke 
bedriftskredittkortet mitt til å betale for en familiemiddag. Hva skal jeg gjøre?

Sv. Bedriftskredittkort skal bare brukes til forretningsutgifter. Hvis du ved et uhell belaster en personlig 

utgift på bedriftskredittkortet ditt, må du sørge for nøyaktig å bokføre utgiften som «personlig»  

i utgiftsrapporten din, og selvfølgelig vil du stå ansvarlig for å betale det fulle beløpet innen rett tid. 

Spm. Min overordnede har bedt meg om å signere et økonomisk dokument som jeg ikke tror er nøyaktig, 
men min overordnede insisterer på at det er riktig. Hva skal jeg gjøre?  

Sv. Skriv aldri under på et forretningsdokument hvis du ikke tror at det er komplett, nøyaktig og  

sannferdig. Selskapet forbyr også din overordnede eller noen andre fra å utøve innflytelse, tvinge eller 

manipulere deg eller noen andre til å anskaffe unøyaktig dokumentasjon. Du må dele dine bekymringer 

med din overordnede og/eller levere en rapport til selskapet gjennom en av de mange måtene som  

det henvises til i de Etiske retningslinjene.

Spm. Jeg forbereder regnskapsdokumenter for revisjonen i andre kvartal. Salgsteamet vårt har arbeidet 
med å få til et salg som ikke vil være fullført før den første uken i tredje kvartal. Siden jeg er  
sikker på at avtalen vil gå igjennom, kan jeg fremskynde bokføring av inntekter fra dette prosjektet 
til inntekter i andre kvartal?  

Sv. Nei. Dette er svindel og forfalsking av regnskapsdokumenter, som strider mot de Etiske retningslinjene 

og selskapets policyer. All økonomisk informasjon som vi bokfører må være fullstendig og nøyaktig.

Spm. Jeg står foran en forfremmelse og førte opp en bachelorgrad på søknaden min, selv om jeg faktisk 
aldri tok en grad. Jeg manglet bare et par timer, og jeg hadde tatt alle de viktigste fagene.  
Må jeg opplyse om dette?

Sv. Ja. Det er bedrageri å oppgi en grad du aldri tok. Du må informere sjefen som ansatte deg om  

handlingen og det faktum at du faktisk ikke har en grad.

Spm. På en nylig forretningsreise planla jeg å ta taxi fra flyplassen til hotellet, men hotellet hadde  
en gratis matebuss. Kan jeg inkludere de $20 jeg forventet å bruke på taxi i utgiftsrapporten min?

Sv. Nei. Det er svindel å inkludere en utgift på utgiftsrapporten din som du ikke på legitimt vis pådro  

deg under forretningsreisen din for selskapet.

Relaterte policyer

Refunderbare reise- og forretningsutgifter for ansatte (X.00.02)

Varsler-policy (E.02.03)

Antikorrupsjon og antibestikkelse (L.01.03)
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Innsideinformasjon

F or å kunne gjøre jobbene våre effektivt, kan det noen ganger hende at vi  

har tilgang til informasjon som ikke er tilgjengelig for folk utenfor  

Brunswick. Ofte er slik ikke-offentlig informasjon, eller «innsideinformasjon», 

visse økonomiske data, tekniske materialer og fremtidige planer, for eksempel,  

materiell, eller noe som ville påvirke noen til å kjøpe, selge eller holde på  

verdipapirer. 

Alle som har vesentlig informasjon om Brunswick, slik som en ansatt, leverandør, kunde eller  

konkurrent, må holde den strengt hemmelig og ikke bruke den til personlig vinning eller gi den til andre. Å 

drive handel med Brunswicks verdipapirer (slik som vanlige aksjer, opsjoner eller andre salgbare verdipapirer) 

eller eventuelle andre selskapers verdipapirer basert på din kjennskap til innsideinformasjon, eller å dele 

innsideinformasjon med andre parter slik at de kan drive handel med slike verdipapirer, er ikke bare urettferdig  

og uærlig, men også ulovlig. Det gjør ingen forskjell om du deler vesentlig innsideinformasjon med eller uten 

hensikt, eller på hvilken måte—ansikt til ansikt, skrevne meldinger, over Internett eller via e-post (innenfor 

eller utenfor selskapet). Å dele den informasjonen slik at andre kan handle med Brunswicks verdipapirer  

er ulovlig. 

Brunswick gjør offentlige kunngjøringer av informasjon ved å sende ut en pressemelding og/eller  

ved å levere rapporter til United States Securities and Exchange Commission i USA (SEC). Etterpå vil  

informasjonen bli lagt ut på www.brunswick.com. Etter at informasjon er blitt behørig offentliggjort, må 

styremedlemmer, ansatte og deres nære familie og husholdningsmedlemmer vente en hel virkedag etter den 

offentlige kunngjøringen før de kan kjøpe eller selge Brunswicks verdipapirer. 

KOMMUNISERE MED MEDIA OG FINANSMILJØET
Brunswick-ansatte skal ikke komme med offentlige uttalelser til media på vegne av selskapet uten at de på  

forhånd får uttrykkelig tillatelse fra toppledelsen. Hver avdeling har ansatte som har godkjenning  

til å håndtere forespørsler om informasjon om den avdelingen og dets produkter, vanligvis innenfor PR,  

markedsføring eller toppledelsen. Innenfor visse parametre er det bare de utpekte ansatte som har  

godkjenning til å frigi informasjon til, og svare på forespørsler om informasjon, fra pressen, analytikere eller 

andre utenfor selskapet. 

Eventuelle forespørsler om informasjon angående økonomi eller informasjon som kan påvirke  

Brunswicks aksjepris må videresendes til Brunswicks Corporate and Investor Relations-avdeling.

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på vesentlig innsideinformasjon

Vesentlig informasjon er all informasjon som en investor kanskje vil se på som viktig ved en avgjørelse  

om å kjøpe, selge eller holde på verdipapirer, inkludert:

 økonomiske resultater, prognoser og projeksjoner

 lederendringer

 strategiske avgjørelser

 planer om å utstede verdipapirer

 pågående oppkjøp, fusjoner eller avhendelser

 kunnskap om tildeling av store salgs- eller kjøpskontrakter

 betydelige endringer i inntjeningsanslag eller utbytter

 pågående eller varslede søksmål
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 nær forestående konkurs eller tilstedeværelse av alvorlige likviditetsproblemer

 tap av viktig ledere, forhandlere eller store kunder

 gjenkjøp av aksjer

 offentlige undersøkelser

 produkttilbakekallinger

 endring hos betydelige kunder

 nye produktdesigner eller strategier

 planer for forretningsvekst

Eksempler på urettmessig bruk av vesentlig innsideinformasjon

 Over lunsj finner en fabrikksjef ut om et mulig oppkjøp som vil forbedre Brunswicks markedsandel og 
fremtidig lønnsomhet. Hun går tilbake til kontoret sitt og ringer megleren hennes for å kjøpe flere aksjer  
i selskapet.

 En uke før en offentlig kunngjøring fra selskapet om lavere enn forventet lønnsomhet, ringer en  
økonomimedarbeider til faren sin og oppfordrer ham til å selge aksjene han har i Brunswick.

 En ansatt finner ut at Brunswick vurder et oppkjøp av et lite, børsnotert motorselskap og poster en  
melding på Facebook der vedkommende anbefaler vennene sine om å kjøpe aksjer i det lille selskapet. 

 Som en del av jobben finner en ansatt ut at en stor kunde skal sette i gang en enorm ekspansjon, og at de 
vil kjøpe for millioner av dollar i Brunswick-produkter. Den ansatte kjøper umiddelbart aksjer hos kunden.

Eksempler på upassende svar på informasjonsforespørsler

 En finansanalytiker spør en markedsføringsleder hos Brunswick om selskapets markedsandel, og lederen 
oppgir informasjon om nåværende og fremtidige markedsføringsplaner og aksjeprognoser.

 En ingeniør som driver med FoU beskriver hans teams nye produktutviklingsprosess til et fagblad uten 
først å ha fått godkjenning til å snakke med reporteren.

 En fabrikkleder forteller en reporter at han vil ringe hvis han hører noe angående planer om å kjøpe opp 
et annet selskap. 

Spørsmål og svar

Spm. Jeg har noe informasjon om Brunswicks økonomiske resultater for kvartalet på grunn av min jobb i 
økonomiavdelingen. Jeg ønsker å gjøre noen endringer i investeringsdisponeringen i pensjonsfondet 
mitt, men jeg tror dette fondet omfatter Brunswick-aksjer og vil føre til kjøp av flere selskapsaksjer. 
Kan jeg gjøre dette?

Sv. Nei. Hvis du har materiell, ikke-offentlig informasjon om Brunswick, forbyr amerikansk  

verdipapirlovgivning deg fra å kjøpe eller selge verdipapirer i Brunswick, inkludert de som befinner  

seg i pensjonsplaner. Styremedlemmer og ledere er også underlagt ytterligere restriksjoner med  

tanke på deres mulighet til å utføre transaksjoner med verdipapirer i Brunswick.

Økonomisk integritet og produktintegritet    8



Spm. Hvis jeg allerede hadde planer om å utføre en handel før jeg ble klar over den vesentlige 
informasjonen, kan jeg da fremdeles fullføre transaksjonen?

Sv. Nei. En person som handler i selskapsaksjer mens vedkommende er klar over vesentlig,  

ikke-offentlig informasjon, vil anses som å ha handlet på grunnlag av den informasjonen, selv om  

innsideinformasjonen ikke var en betydelig faktor i vedkommendes handelsbeslutning.

Spm. Jeg jobber i økonomiavdelingen og snakker ofte forretninger med min kone. Det er ikke et problem, 
er det vel? Det er bare av og til at jeg avslører ikke-offentlig informasjon, og kona mi vet at  
hun ikke må fortelle det til noen.

Sv. Dette er et problem som kan bli kostbart for både deg og selskapet. Hvis din kone noen gang skulle 

komme til å bruke vesentlig, ikke-offentlig informasjon som du ga henne til å kjøpe eller selge  

verdipapirer, eller delte denne informasjonen med en nabo eller venn, kunne dere begge bli tiltalt  

for innsidehandel. Du må ikke gi noe ikke-offentlig informasjon til din kone eller til andre  

utenfor Brunswick.

Relaterte policyer

Offentliggjøring og aksjehandel (L.01.01)

Offentliggjøring til media og finansmiljøet (C.02.03)

Sosiale medier (H.01.05)

Varsler-policy (E.02.03)
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Produktsikkerhet og -kvalitet

Rundt om i verden velger forbrukere Brunswick-merker på grunn av kvalitet 

og pålitelighet. Det er avgjørende at Brunswicks produkter lever opp til det 

gode ryktet sitt. Vi vil aldri selge et produkt som vi ikke tror er av høy kvalitet 

og trygt å bruke når det brukes riktig.  

Det er alle selskapsansattes ansvar å sørge for produktsikkerhet, uansett hvor du arbeider. Brunswick 

forventer at ansatte griper inn ved å rapportere eventuelle sikkerhetsrelaterte bekymringer, defekter eller 

tekniske feil ved ethvert av selskapets produkter til lokal ledelse eller i samsvar med avdelingens prosedyrer. 

Ta aldri en avgjørelse som ville undergrave tilliten forbrukere har til våre produkter. Vår vedvarende suksess 

er avhenging av at vi overgår forventningene til kundene våre og at vi står bak alt vi gjør.

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på rettmessig rapportering av bekymringer knyttet til produktsikkerhet  
og -kvalitet

 En kundeservicerepresentant får en telefon fra en kunde som rapporterer at et av selskapets produkter 
gikk i stykker under bruk og skadet kunden. Representanten får så mye informasjon fra kunden som  
hun kan og rapporterer umiddelbart forholdet til sin overordnede.

 En ingeniør legger merke til at en designforbedring han er i ferd med å utvikle kan skape en  
sikkerhetsfare hvis kunden ikke er tilstrekkelig informert om endringen fra den foregående versjonen  
av produktet. Ingeniøren kontakter sin overordnede for å diskutere saken.

 En produksjonsansatt legger merker til at en slange fra en ny leverandør ikke fester seg skikkelig på  
selskapets produkt. Hun mistenker at motorvibrasjon kan riste løs slangen, og informerer sin overordnede 
om behovet for å undersøke den nye delen grundigere.

Eksempler på unnlatelse av å ta ansvar for produktsikkerhet

 En salgsrepresentant blir fortalt at han måtte slutte å kjøpe fra selskapet fordi «folk hele tiden blir  
skadet av produktene deres». Representanten anser denne klagen som for vag og rapporterer  
den ikke til sin overordnede.

 Flere ansatte forteller sin fraktsjef at produktinnpakningen er dårlig designet, og at produktet kan bli  
skadet under forsendelse og skape problemer senere. For ikke å forårsake forsinkelse av  
forsendelser, forteller den overordnede simpelthen de ansatte om å gjøre så godt de kan med de  
forsendelsesmaterialene de har fått.

 En ansatt legger merke til en betydelig økning i garantikrav som dreier seg om en komponent som  
svikter. Han innser at en svikt i denne komponenten kan forårsake en sikkerhetsfare. Men, siden han har 
det travelt ignorerer han problemet. 
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Spørsmål og svar

Spm. Selskapet begynte å bruke en ny varselsetikett og jeg la merke til at ordene vaskes bort med 
rensekjemikaliene våre under produksjon. Er det OK å bruke disse etikettene?

Sv. Nei. Det er viktig å gi advarsler til kundene våre. Du må umiddelbart rapportere dette til den lokale 

ledelsen slik at de kan sette i gang korrigerende tiltak.  

Spm. Jeg har lagt merke til medarbeidere som tar snarveier når de lager ingeniørtegninger. Jeg er  
bekymret for at dette vil ha en innvirkning på produksjon. Hva skal jeg gjøre?

Sv. Du må rapportere denne saken. Det er viktig at designtegninger er nøyaktige og fullstendige.

Spm. Jeg la merke til at en komponent ikke var installert i samsvar med den dokumenterte prosessen.  
Jeg sjekket andre produkter og fant ut at de alle var riktig installert. Skal jeg bare fikse den  
som er feil og gå videre?

Sv. Nei, du må gi beskjed til din overordnede eller den ansvarlige slik at de kan gå gjennom problemet.  

Det er like viktig å forstå hvordan feilen oppstod som å fikse installasjonen.
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Antikorrupsjon og antibestikkelse

B runswick opprettholder de høyeste nivåer av integritet når vi samhandler 

med embetsmenn og privat sektor. Du har strengt forbud mot å tilby,  

godkjenne, gi eller love noen form for bestikkelser eller ulovlig provisjon, uansett  

hvor du befinner deg. I tillegg kan falske, unøyaktige, ufullstendige eller villedende  

uttalelser eller dokumentasjon føre til strafferettslige reaksjoner, og de er  

også et brudd på Brunswicks policyer.

Vi viser integritet ved å nekte å gi gaver eller gjøre betalinger som har til hensikt å utøve innflytelse, 

eller som kunne se ut som å utøve innflytelse, på forretningsavgjørelser. Mange land, inkludert USA, forbyr 

urettmessige betalinger til embetsmenn eller bestikkelser av noe slag. Straffetiltak for brudd på disse lovene 

kan være strenge, inkludert betydelige individuelle bøter og bøter for bedrifter og til og med fengsel. 

Brunswick vil ikke leie inn eller bruke en tredjepart som vil tilby bestikkelser mens de handler på våre 

vegne eller i vårt navn. Våre leverandører, kontraktører, konsulenter og andre forretningspartnere holdes  

til de samme standardene som oss. Hvis du har ansvar for å velge eller overse tredjeparter, må du sørge for 

at du følger selskapets prosess for nødvendig aktsomhet og varsomhet i forkant før det inngås et  

forretningsforhold med dem. 

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på brudd på policy om antibestikkelse og antikorrupsjon

 Et bystyre er i ferd med å stemme over et større innkjøp, og vurderer å bruke Life Fitness-produkter.  
En leder i selskapet tilbyr et bystyremedlem en tredemølle i bytte for en positiv stemme.

 En prosjektleder betaler en funksjonær i det lokale byggeutvalget en kontantbetaling for å tildele  
selskapet visse båtkontrakter. 

 En forhandler som byr på en selskapskontrakt tilbyr en innkjøpsansatt en «avgift» for informasjon som 
ikke er tilgjengelig til andre som byr, inkludert det laveste budet som er mottatt så langt.

Eksempler på unøyaktig regnskap og dokumentasjon som bryter med policyen  
for antibestikkelse og antikorrupsjon

 Å få dokumentasjon til å se ut slik at betalinger ble gjort til en person når de faktisk ble gjort  
til en annen.

 Å levere inn utgiftsrapporter som ikke reflekterer den sanne naturen av utgiften, slik som feilaktig  
å identifisere gjester (som ikke var til stede) på en utgiftsrapport for å få et dyrt måltid til å se  
billigere ut.

 Å tilbakedatere en salgsfaktura for å bokføre et salg i et foregående kvartal.
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Spørsmål og svar

Spm. Hvem regnes som en embetsmann?

Sv. En funksjonær og ansatt i offentlig sektor, avdeling eller organ; alle personer som handler for eller 

på vegne av et offentlig departement eller organ; politiske partier, funksjonærer i politiske partier og 

kandidater for offentlig verv; funksjonærer og ansatte i offentlig eide virksomheter; og funksjonærer  

og ansatte i offentlige internasjonale organisasjoner. Det er ditt ansvar å forstå om noen du forholder 

deg til er en embetsmann. Rådspør juridisk avdeling når du er i tvil.

Spm. Hvilke ting kan anses som bestikkelser eller ulovlig provisjon?

Sv. En forbudt bestikkelse eller ulovlig provisjon kan være alt som kan ha verdi, deriblant kontanter,  

aksjer, overdådige personlige gaver eller bevertning, ferier, fremtidige jobbtilbud eller pengebidrag til 

politiske partier. Det finnes ingen pengemessig grense. Alle beløp kan tolkes som en bestikkelse eller 

ulovlig provisjon.

Spm. En konsulent vi bruker til å hjelpe oss med myndighetsrelasjoner spurte oss nylig om en stor  
økning i kommisjon. Jeg har mistanke om at konsulenten kan ha til hensikt å gi disse pengene  
videre til lokale funksjonærer. Hva skal jeg gjøre?

Sv. Rapporter mistankene dine til juridisk avdeling. Ingen slike betalinger skal gjøres til konsulenten før 

selskapet har etterforsket bekymringene dine.

Spm. Vi vurderer en ny fabrikk i ett av markedene våre. De lokale myndighetene kan gi oss insentiver  
til å legge fabrikken i landet deres. Myndigheten har bedt om at vi flyr deres representanter  
til fabrikken vår i et annet land slik at de kan se på virksomheten og driften vår. Kan vi betale for 
denne turen?

Sv. Rådspør først juridisk avdeling. Enhver slik tur må forhåndsgodkjennes. Det kreves nøye gjennomgang 

av hvor mye turen vil koste, de involverte funksjonærene, hvem som kommer til å reise og om det 

finnes andre hensikter med turen.

Relaterte policyer

Policy om antikorrupsjon og antibestikkelse og Skjema for forhåndsgodkjenning (L.01.03)

Refunderbare reise– og forretningsutgifter for ansatte (X.00.02)
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Interessekonflikter og gaver

V i må ikke engasjere oss i aktiviteter som skaper, eller til og med kan se ut 

til å skape, interessekonflikter. En interessekonflikt oppstår når dine  

personlige interesser eller familieinteresser kommer i veien, eller virker å komme  

i veien, for din evne til å ta fornuftige forretningsavgjørelser på vegne av  

Brunswick. Konflikter kan komme fra en rekke ting, inkludert eksternt arbeid,  

en interesse i et konkurrerende selskap eller familierelasjoner.

Vær spesielt varsom hvis du har ansvar for å velge eller administrere en leverandør på vegne av 

Brunswick. Dine personlige interesser og relasjoner må ikke komme i veien for, eller virke som om de  

kommer i veien for, din evne til å ta avgjørelser som er i selskapets beste interesse. Ved valg av leverandører 

må alltid retningslinjene for innkjøp følges.

Husk på at ikke alle potensielle konflikter mellom dine interesser og Brunswicks interesser er  

skadelige eller forbudt. Noen konflikter kan tillates hvis de offentliggjøres og godkjennes. Selv om en konflikt 

tidligere er blitt offentliggjort og godkjent, må du, hvis det kreves at du fyller ut et årlig spørreskjema hvor  

du offentliggjør interessekonflikter, offentliggjøre konflikten hvert år så lengde den eksisterer.

GAVER, MÅLTIDER OG BEVERTNING
Gaver, måltider og bevertning må underbygge Brunswicks legitime forretningsinteresser, være sjeldne og 

overholde alle gjeldende lover og selskapspolicyer. Bevertning kan kun forekomme i en setting som  

er konsekvent med vår forpliktelse til gjensidig respekt. Gaver som tilbys eller mottas fra noen skal aldri 

inkludere kontanter eller kontantekvivalenter (slik som gavekort).

Hvis du som en del av legitim forretningspraksis ønsker å motta eller tilby en gave av en verdi på mer 

enn $100, og som ikke er forretningsmåltider, må du oppgi det på et skjema for rapportering av gaver, og 

gaven må godkjennes av lederen din eller etikkontoret før gaven blir tilbudt, mottatt eller godkjent. 

Gaver som tilbys eller mottas fra embetsmenn skal aldri være av en verdi på mer enn $100. Alle  

myndighetsgaver må gis eller mottas åpent og på en gjennomsiktig måte, må behørig bokføres i selskapets 

regnskap og dokumentasjon, må tilbys bare for å reflektere aktelse eller takknemlighet, og være akseptabelt 

etter lokal lovgivning. Hvis du har noen spørsmål om en gave, et måltid eller bevertning til eller fra en  

embetsmann er tillatt, tar du kontakt med juridisk avdeling. 

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på interessekonflikter

 Å ha en ekstern jobb som kommer i veien for stillingen din hos selskapet eller å bruke selskapets  
eiendom, utstyr, informasjon eller andre ressurser til å fullføre arbeid i en ekstern jobb.

 En fabrikksjef som hyppig mottar dyre vinflasker fra en leverandør, og som ikke oppgir gavene på et 
skjema for rapportering av gaver.

 Du eller familiemedlemmet ditt har en eierinteresse (annet enn eierskap av en minimal mengde aksjer, 
mindre enn $50 000 i markedsverdi i aksjer i et børsnotert selskap) i et annet selskap som gjør  
forretninger med eller konkurrer med Brunswick.

 En innkjøpsmedarbeider velger sin fars salgsautomatfirma som leverandør av salgsautomater for  
Brunswick, men oppgir ikke til noen at faren hennes eier firmaet som selger salgsautomatene.

 Å bruke informasjon du får høre om i selskapet for egen personlig vinning, for å gagne et familiemedlem 
eller som gagner et annet selskap som du har en økonomisk interesse i.

 En toppleder, som også sitter i styret i et konsern som leverer tjenester og produkter til Brunswick,  
avslører Brunswicks konfidensielle strategiske plan til vedkommendes eksterne selskap for  
å øke det selskapets sjanser til å bli tildelt en kontrakt.

Forretningspraksis    14



 Delta i forretningstransaksjoner for din egen personlige fordel basert på konfidensiell informasjon  
som ble utviklet mens du var ansatt i selskapet.

 Ansette slektninger som rapporterer direkte til deg.

 Ha et romantisk forhold med en ansatt som du har tilsyn med i en direkte eller funksjonell kapasitet.

 Tilby eller motta gaver av mer enn nominell verdi.

 En salgsleder tar medlemmer av teamet sitt og noen kunder til en lokal herreklubb for  
voksenunderholdning.

 En innkjøpssjef drar på en skitur der alle utgifter dekkes av en forhandler.

Spørsmål og svar

Spm. Jeg er ansettelsessjef for en ny stilling. Søskenbarnet mitt er godt kvalifisert og er på utkikk  
etter en jobb. Kan jeg ansette henne?

Sv. Selv om søskenbarnet ditt kan være godt kvalifisert, må du oppgi denne konflikten til lederen din før  

du fortsetter med å fylle stillingen, eller sågar gjennomfører intervjuer med søskenbarnet ditt.  

Hvis det blir avgjort at søskenbarnet ditt vil bli intervjuet for stillingen, er det ikke sannsynlig at du  

vil få lov til å delta i intervju- eller ansettelsesbeslutningen.

Spm. Jeg har funnet ut at avdelingen min forhandler en kontrakt som vil gjøre min kones selskap til  
en betydelig leverandør for Brunswick. Kan dette skape en interessekonflikt??

Sv. Ja. En interessekonflikt, eller noe som ser ut til å være en interessekonflikt, kan absolutt dukke  

opp i denne situasjonen, da det kan se ut som du er partisk til din kones selskap. Du bør fylle ut et 

skjema for offentliggjøring av interessekonflikt og du vil, hvis det er formålstjenlig, bli fjernet fra  

beslutningstakingsprosessen. Ved å gjøre dette kan du unngå en situasjon som kanskje kan påvirke  

din evne, eller virke som om den påvirker evnen din, til å ta fornuftige, objektive  

forretningsavgjørelser.

Spm. Jeg eier en liten virksomhet som en sidegeskjeft. Når jeg har en treg dag på jobben, kan jeg da  
jobbe med personlige forretningsgjøremål? Og kan jeg ta et par kopier på Brunswicks kontorutstyr?  

Sv. Nei. Det er aldri passende å utføre eksterne forretninger i løpet av arbeidstiden eller med selskapets 

utstyr. I tillegg skal den andre jobben din ikke komme i veien for muligheten din til å utføre jobben  

din hos Brunswick. Du kan heller ikke konkurrere med Brunswick, eller være en forhandler eller 

leverandør for Brunswick. Du må alltid oppgi slike eksterne arbeidsforhold før det oppstår og på det 

årlige spørreskjemaet for kunngjøring om interessekonflikter hvis stillingen din krever at du fyller  

ut skjemaet.

Spm. Jeg ønsker å sende gaver til store kunder på starten av det nye året for å takke dem for  
virksomheten deres. Kan jeg sende den en gavekurv med frukt verdsatt til $50?

Sv. Dette er sannsynligvis en rimelig og passende forretningsgave som holder seg til selskapets  

standarder. Med mindre dette ville sette kunden i en stilling hvor han/hun kan virke partisk eller  

presset til å ta en bestemt forretningsbeslutning, er denne sjeldne, årlige gaven sannsynligvis  

akseptabel.
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Spm. Kan jeg motta et gavekort til favorittrestauranten min fra en forhandler?

Sv. Nei. Uansett beløp tillater ikke Brunswick at det gis eller mottas gaver i form av kontanter eller  

kontantekvivalenter som gavekort eller sjekker.

Spm. Selskapet signerte nettopp en flerårig kontrakt verdt mange millioner dollar med en forhandler  
som jeg anbefalte. For å presentere sine kommende produkter, har forhandleren invitert familien  
min til en World Series-kamp, inkludert flybilletter, hotell og en pen middag der forhandleren  
vil presentere sine nye produkter. Kan jeg akseptere, siden kontrakten med forhandleren er blitt 
skrevet under på?

Sv. Gavene som tilbys av denne forhandleren er usedvanlig store og ikke passende gitt omstendighetene. 

Denne gaven kan ha som hensikt å på urimelig vis ha innflytelse på forretningsbeslutninger, eller  

virke på andre som urimelig innflytelse. I tillegg er beløpet på gaven som tilbys av urimelig verdi. Dette 

tilbudet må oppgis på forhånd til lederen din og etikkontoret. Det er sannsynlig at du vil bli fortalt at  

du ikke kan akseptere hele, eller deler, av tilbudet.  

Spm. Jeg skal delta på en båtprisseremoni med en representant fra kystvakten. Jeg vil gjerne gi ham  
en t-skjorte eller hatt med selskapslogoen på. Er dette akseptabelt?

Sv. Ja, denne gaven av nominell verdi (under $100) kan gis, så lenge den gis åpent og på en  

gjennomsiktig måte, blir behørig bokført i selskapets regnskap og er tillatt av lokale lover. Hvis  

du har noen spørsmål om du bør gi denne gaven eller hvordan du bokfører gaven, tar du kontakt  

med juridisk avdeling.  

Relaterte policyer

Sertifisering av kunngjøring om interessekonflikter, Manuelt skjema

Interessekonflikt-sertifisering (E.02.06)

Ansettelse av slektninger og kjærester (H.02.04)

Skjema for gaverapportering (E.02.05)

Eksterne arbeidsforhold (H.02.05)

Antikorrupsjon og antibestikkelse (L.01.03)
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Rettferdig og lovlig konkurranse (Antitrust)

B runswick konkurrer i globale markeder på grunnlag av våre førsteklasses 

produkter, tjenester og medarbeidere. Vi konkurrerer aldri gjennom  

upassende handlinger som har til hensikt å skade et annet selskap, tvinge det  

fra et marked eller hindre det fra å gå inn i et marked. 

Vi er forpliktet til å overholde all gjeldende konkurranselovgivning alle steder hvor vi driver  

virksomhet. Selv om antitrustloven (som den kalles i USA) er ekstremt sammensatt, er det generelt sett  

ulovlig å inngå noen avtale med en konkurrent som på urimelig vis begrenser konkurranse, inkludert,  

men ikke begrenset til, følgende temaer:   

>  prissetting (inkludert betalingsvilkår og rabatter)

>  produkter og tjenester

>  forretningspraksis

>  territorier

>  distribusjonskanaler

>  kundelister

Ulovlige avtaler trenger ikke være signerte kontrakter, de kan være muntlige «forståelser» mellom 

parter. Denne atferden kan utsette både deg og Brunswick for alvorlig risiko. Forlat umiddelbart ethvert møte 

eller informasjonsmøte der kunder er til stede og det utvises konkurransebegrensende atferd. Rapporter 

eventuelle diskusjoner eller atferd som kan være et brudd på denne policyen og diskuter ikke noen av disse 

elementene med konkurrenter, reguleringsmyndigheter eller utenforstående advokat uten først å rådspørre 

din avdelings juridiske avdeling eller konsernets juridiske avdeling.  

	 VERKTØYKASSE

Innhenting av informasjon om konkurrenter

Innhenting av informasjon om konkurrentene våre, omverdensovervåkning, er en legitim forretningspraksis  

og hjelper å holde oss konkurransedyktige i markedet. Å skaffe seg informasjon fra offentlige kilder, som aviser,  

Internett eller offentlige dokumenter er passende, og det oppfordres til det, og det samme er innhenting av 

ikke-konfidensiell informasjon fra kunder, forretningspartnere, meglere og leverandører. Du kan derimot ikke 

engasjere deg i ulovlige aktiviteter for å innhente konkurranseinformasjon, og du kan heller ikke akseptere, 

oppgi eller bruke konkurranseinformasjon som du vet ble avslørt i strid med en konfidensialitetsavtale mellom 

en av våre konkurrenter og en tredjepart. Brunswick forbyr å gi en feilaktig fremstilling av din identitet eller 

vesentlige fakta samt eiendomskrenkelse, avlytting, spionasje, hemmeligholdelse eller hacking for å skaffe  

seg forretningsintelligens, eller å samle forretningsintelligens på noen måte som kan bryte loven eller de 

Etiske retningslinjene. 

Eksempler på urettferdig konkurranse

 To konkurrenter blir enige om å «boikotte» en forretningspartner for å prøve å skaffe seg en  
konkurransefordel.

 To konkurrerende selskaper konfererer og blir enige om å sette priser de vil belaste kundene med eller 
betale leverandører.

 Under en uformell telefonsamtale blir salgsrepresentanter fra de to selskapene enige om å dele kunder 
eller et markedsområde: «Du holder deg borte fra vårt område, så skal vi holde oss unna deres.»

 En ansatt forsøker å få konfidensiell informasjon fra en nyansatt som tidligere jobbet for en konkurrent.

 En salgsrepresentant kommer med unøyaktige eller villedende uttalelser om konkurrenter i en  
presentasjon til potensielle kunder. 

 En ansatt hacker en konkurrents e-postsystem for å skaffe seg konkurranseinformasjon.
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Spørsmål og svar

Spm. En av mine venner jobber for en av Brunswicks konkurrenter. Han fortalte meg nylig at selskapet 
hans skal levere to anbud på to prosjekter som Brunswick også leverer anbud på. Han foreslo  
at hvis han la inn et høyt anbud på et av prosjektene, så kunne Brunswick gjøre det samme med  
det andre, og så kunne vi begge vinne en kontrakt. Hva skal jeg gjøre?

Sv. Du skal aldri diskutere deling av kunder eller anbudspriser med en konkurrent. Å inngå noen avtale 

med en konkurrent som begrenser konkurranse bryter direkte med våre policyer og med loven. Hvis  

en situasjon som dette oppstår i et offentlig område, må du høyt og tydelig gjøre din misbilligelse kjent. 

Du bør umiddelbart varsle avdelingen din eller konsernets juridiske avdeling, eller etikkontoret. .

Spm. Jeg har hørt om en konkurrents møte på en fagmesse. Jeg har lyst til å gå, men jeg er redd for  
at de ikke vil slippe meg inn hvis de vet at jeg jobber for Brunswick. Kan jeg delta hvis jeg holder 
identiteten min hemmelig?

Sv. Nei, det er aldri riktig å skjule identiteten din for å skaffe informasjon om en konkurrent. Du bør  

rådspørre avdelingen din eller konsernets juridiske avdeling før du deltar på noen møter med  

en konkurrent. 
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Like sysselsettingsmuligheter

B runswick verdsetter mangfold. Brunswick tolererer ikke diskriminering  

på arbeidsplassen, enten pga. rase, hudfarge, religion, kjønn, alder, nasjonalt 

opphav, statsborgerskap, uførhet, seksuell legning, graviditet, veteranstatus, 

eller eventuelle andre statuser som beskyttes av gjeldende lover. 

Vil tilbyr like ansettelsesmuligheter og tar ansettelsesbeslutninger basert på dyktighet. Dette  

gjelder alle sider av ansettelsesforholdet, inkludert rekruttering, ansettelse, omplasseringer, forfremmelser, 

oppdrag, opplæring, oppsigelse, arbeidsforhold, godtgjørelse og andre vilkår og betingelser knyttet til  

ansettelse. Brunswick forbyr represalier mot noen som i god tro leverer en klage om diskriminering.

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på brudd på like ansettelsesmuligheter

 En overordnet vurderer to like talentfulle medarbeidere for en forfremmelse i avdelingen hans:  
en nygift kvinne og en mann som er gift og har to barn. Han bestemmer seg for å forfremme mannen  
fordi han tror at når kvinnen får barn, så vil det være mer sannsynlig at hun vil ta utvidet permisjon  
eller si opp. 

 En ansatt med et handikap som fører til at hun må bruke rullestol får ikke en salgsstilling som medfører 
omfattende samspill med offentligheten, selv om hun har utmerkede sosiale ferdigheter og fremragende 
resultatvurderinger og attester. Forklaringen som gis er at noen som ikke sitter i rullestol sannsynligvis 
ville oppnå høyere salg.

 En produksjonsmedarbeider får sparken fordi hans overordnede tror at de som deler medarbeiderens  
tro kan være voldelige. 

 Et selskap ansetter konsekvent medarbeidere fra én etnisk gruppe, og rettferdiggjør denne praksisen  
med forklaringen at «mennesker fra andre raser kan simpelthen ikke forholde seg til kundebasen vår».

Spørsmål og svar

Spm. Jeg søkte på en jobb i en avdeling med fem mannlige ansatte. Lederen tilbød jobben til en mann  
(jeg er kvinne). Jeg føler det som at jeg kan ha blitt utsatt for diskriminering. Hva kan jeg gjøre?

Sv. Hvis du tror at du har opplevd diskriminering, må du rapportere dette til din overordnede,  

etikklinjen, din lokale etikkrådgiver eller gjennom en av de andre mulighetene som nevnes i disse 

Etiske retningslinjene. Saken vil umiddelbart undersøkes etter behov. Du vil ikke bli utsatt for  

represalier for å levere inn en klage i god tro.

Spm. Jeg er ansettelsessjef og har en rekke gode kandidater med svært ulike bakgrunner. Selv om  
hun mangler viktige ferdigheter som noen av de andre kandidatene har, ønsker jeg å ansette en  
kandidat som er av samme rase, og som har samme religiøse bakgrunn som meg. Jeg føler  
at vi kommer til å jobbe best sammen fordi vi deler de samme verdiene. Er det noe galt i det?

Sv. Det er alltid viktig å ansette den beste kandidaten for jobben basert på dyktighet. Du må ta  

ansettelsesbeslutninger på grunnlag av erfaring, jobbferdigheter, kvalifikasjoner og andre  

arbeidsrelaterte kriterier. Det er ikke passende å ta ansettelsesbeslutninger fordi du antar at du vil 

kommunisere bedre eller dele de samme verdiene som noen som har samme bakgrunn som deg.  

Det er godt mulig at du finner ut at ytterligere mangfold, i tillegg til de nødvendige jobbferdighetene, 

bidrar til fremragende arbeid av teamet ditt.  
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Relaterte policyer

Like sysselsettingsmuligheter og kvotering (H.01.01)

Americans with Disabilities (ADA) (H.01.03)

Elektronisk kommunikasjon og internettbruk (E.02.07)

Sosiale medier (H.01.05)
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Antitrakassering

Den fulle verdien av hver enkeltpersons bidrag kan kun realiseres når vi 

behandler hverandre med den respekten, tilliten og verdigheten vi selv 

forventer å bli behandlet med. Brunswick insisterer på et arbeidsmiljø som er 

fritt for trusler og trakassering fra noen, inkludert overordnede, medarbeidere, 

forhandlere, kunder eller andre tredjeparter. 

Trakassering på arbeidsplassen kan ta mange former. Det er uvelkomment atferd, verbalt, fysisk eller 

visuelt, som skaper et truende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø. Trakassering på arbeidsplassen kan  

omfatte fortelling av vitser, fristing, fornærmelser, mobbing, støtende atferd på arbeidsplassen eller  

skøyerstreker rettet mot en person, eller det kan oppstå når et arbeidsvilkår knyttes til uønskede seksuelle  

tilnærmelser. Brunswick vil ikke tolerere trakassering, uansett om du befinner deg på selskapets eiendom 

eller er engasjert i forretningsrelaterte funksjoner utenfor arbeidstiden og ikke på selskapets eiendom,  

slik som julebord eller forretningsreiser. Slik atferd er strengt forbudt, selv om den ikke øker til nivået hvor 

den ville være et brudd på loven. 

Hvis du har opplevd, vært vitne til eller vet om atferd som bryter med selskapets policy mot trakassering,  

må du rapportere det slik det beskrives i de Etiske retningslinjene eller i policyen mot trakassering.  

Hensiktsmessige undersøkelser vil være raske og så konfidensielle som mulig. Du vil ikke oppleve represalier 

som følge av rapportering av et brudd eller deltakelse i en undersøkelse i god tro. 

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på brudd på policyen mot trakassering

 Med vilje streife borti en medarbeider.

 Fortelle «dristige» vitser om sex, rase, nasjonalt opphav eller religion.

 Videresende eller dele pornografiske eller støtende e-poster gjennom selskapets elektroniske  
informasjonssystemer.

 Kreve eller true en ansatt til stevnemøter eller et seksuelt forhold ved å true med oppsigelse eller  
andre følger for ansettelse.

 Besøke pornografiske nettsteder på en av selskapets datamaskiner eller på jobben eller  
arbeidsarrangementer.

Spørsmål og svar

Spm. Jeg jobber med flere leverandører og har bygget sterke relasjoner med representantene deres.  
En av dem har begynt å flørte med meg nylig og sender meg megetsigende e-poster. Jeg føler meg 
ukomfortabel, men er ikke sikker på hva jeg skal gjøre siden representanten for leverandøren  
ikke jobber for Brunswick. Hva skal jeg gjøre?

Sv. Selv om representanten ikke er en ansatt, bør du rapportere situasjonen. Brunswick krever et  

arbeidsmiljø som er fritt for trakassering, selv fra tredjeparter som ikke er ansatt. Trakassering kan 

inkludere e-poster og uønsket flørting av ikke-ansatte som skaper et fiendtlig, truende eller  

ukomfortabelt arbeidsmiljø. Brunswick tar alle rapporter om trakassering alvorlig og vil undersøke  

etter behov.
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Spm. Som en del av min religiøse tro, dekker jeg alltid til håret mitt når jeg arbeider. Til å begynne  
med var medarbeiderne mine nysgjerrige og spurte meg om religionen min, men mer nylig har de 
begynt å gjøre narr av meg og si at religionen min er «dum». Er det noe jeg kan gjøre?

Sv. Du bør umiddelbart rapportere disse hendelsene i henhold til prosedyrene som står oppført i policyen 

mot trakassering eller i de Etiske retningslinjene. Trakassering under våre policyer kan omfatte  

erting og fornærmelser på grunn av noens religion. Hvis du rapporterer en hendelse i god tro, vil du 

ikke bli utsatt for represalier, og selskapet kan omgående løse problemet.

Spm. Jeg forteller mange vitser på arbeidsplassen. En av medarbeiderne mine forteller meg at noen  
av dem er støtende, men jeg tror at hun overreagerer. Når jeg spurte mine andre medarbeidere,  
fortalte de meg at vitsene mine ikke plager dem. Jeg har vel ikke brutt de Etiske retningslinjene,  
har jeg?

Sv. Du bør alltid passe på at din atferd ikke er uvelkommen og ikke skaper et truende, fiendtlig eller  

støtende arbeidsmiljø for noen medarbeidere. Selv om de andre medarbeiderne dine ikke blir 

fornærmet, har minst én av dem fortalt deg at hun er fornærmet. Du bør slutte å fortelle vitser som 

kan skape et fiendtlig miljø for henne eller andre kolleger.

Spm. Min overordnede har postet en rasistisk kommentar om medarbeiderne mine på Facebook.  
Er dette trakassering under våre policyer?

Sv. Det er forbudt å skape et fiendtlig arbeidsmiljø på grunnlag av rase under våre policyer, selv om  

slik atferd skjer på sosiale medier. Du bør fortelle din overordnede, kontakte etikkontoret eller bruke  

en hvilken som helst av de andre rapporteringsmåtene som står oppført i de Etiske retningslinjene. 

Relaterte policyer

Trakassering (H.01.02)

Elektronisk kommunikasjon og internettbruk (E.02.07)

Sosiale medier (H.01.05)
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Helse, miljø og sikkerhet

B runswick tror at helsen, sikkerheten og velværet til de ansatte er avgjørende  

for selskapets vedvarende suksess. Brunswick er forpliktet til å tilby 

produkter og opplevelser på en måte som begrenser selskapets innvirkning på 

miljøet til et minimum, og som sikrer den miljømessige bærekraften til  

selskapets forretningsdrift.  

Vi fremmer aktivt helsen og sikkerheten til våre ansatte gjennom policyer og programmer som hjelper 

enkeltpersoner med å beskytte seg selv og sine medarbeidere. Vi må alle følge sikre arbeidsprosedyrer og 

aktivt arbeide for å forebygge ulykker. Hvis du blir klar over noe som utgjør en trussel for teammedlem eller 

annen tredjepart som er tilknyttet vår forretningsvirksomhet, må du rapportere det gjennom den lokale 

ledelsen eller i samsvar med rapporteringsprosedyrene i de Etiske retningslinjene. I tillegg må du umiddelbart 

rapportere alle sykdommer og skader på arbeidsplassen i samsvar med lokale retningslinjer.

Husk, sikkerhet kommer alltid først. Mens vi er på jobb må vi ikke være under påvirkning av narkotiske 

stoffer, alkohol eller andre substanser som kan svekke vår evne til å arbeide på en trygg og effektiv måte. 

Brunswick forbyr ansatte å være i besittelse av, overføre, selge, dele ut, produsere, eller på andre måter våre 

under påvirkning av narkotiske stoffer eller alkohol, inkludert marihuana, mens de utfører virksomhet for 

selskapet på eller utenfor selskapets eiendom, eller mens de opererer selskapets kjøretøy eller utstyr.

Brunswick forbyr strengt vold på arbeidsplassen eller trusselen om vold på arbeidsplassen.  

Teammedlemmer som driver med slik atferd vil bli underlagt disiplinærtiltak opp til og inkludert oppsigelse. 

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på upassende atferd knytte til helse, miljø og sikkerhet

 Ansatte bruker ikke nødvendig beskyttelsesvern i en fabrikk hvor det er i drift tunge maskiner med  
høye desibelnivåer som krever hørselsvern.

 En fabrikkleder prøver å spare penger for selskapet ved å dumpe forurenset avfall på en forlatt tomt ved 
siden av fabrikken, istedenfor å avhende det i samsvar med gjeldende lover og selskapets policyer. 

 For å øke produksjonen, fjerner en ansatt sikkerhetsvernet fra en maskin for å unngå å måtte  
justere det.

Spørsmål og svar

Spm. Jeg la merke til at en beskyttelsesskjerm på en maskin er ødelagt. Det vil ta tid å fikse det,  
og vi har en stram produksjonsplan. Hva skal jeg gjøre?

Sv. Hvis en beskyttelse på en maskin du har fått opplæring i å bruke er ødelagt, skal dette rapporteres 

umiddelbart, og maskinen skal ikke brukes før korrigerende tiltak for å fikse den ødelagte  

beskyttelsen er utført. Det er alles jobb å sørge for et trygt miljø. Sikkerheten til ansatte er en  

prioritet hos Brunswick.

Spm. Jeg har mistanker om at en medarbeider kommer beruset på jobb, og at han kanskje til og med  
drikker på jobben. Jeg er bekymret for helsen og velværet hennes. Hva kan jeg gjøre?

Sv. Du bør umiddelbart snakke med din overordnede, som vil ta hensiktsmessige steg for å ta seg av  

bekymringen. Husk at sikkerhet alltid kommer først, både for deg selv og dine medarbeidere.

Arbeidsmiljø    23



Spm. Jeg er usikker på hva jeg skal gjøre med ubrukt maling og kjemikalier som befinner seg rundt  
om på fabrikken. Skal jeg bare kaste dem ut?

Sv. Nei, du må spørre din lokale HMS-representant om informasjon for hvordan du kaster ubrukt maling  

og kjemikalier på en trygg måte.

Relaterte policyer

Narkotikafri arbeidsplass (H.05.01)

Arbeidsplassikkerhet (H.05.03)

Voldsforebygging på arbeidsplassen (H.05.04)
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Konfidensiell informasjon og datasikkerhet

Konfidensiell informasjon inkluderer informasjon om Brunswicks forretninger,  

drift, ansatte, kunder, forretningspartnere, produktstrategier og  

forretningshemmeligheter. Det er alles ansvar å beskytte selskapets konfidensielle  

informasjon. Konfidensiell informasjon omfatter all informasjon som utenforstående  

ikke har kjennskap til og som har verdi for Brunswick, eller informasjon som  

ville hjelpe konkurrenter eller være skadelig for selskapet hvis den offentliggjøres  

for tidlig.

Konfidensiell informasjon omfatter også personopplysninger om ansatte, forretningspartnere og 

kunder, inkludert personlig identifiserbare helse- eller finansielle opplysninger, eller annen informasjon som 

selskapet på legitimt grunnlag kan bevare. Brunswick er forpliktet til å opprettholde personvernet og  

sikkerheten til all personlig informasjon, og til å håndtere den i samsvar med gjeldende personvernlover.  

Vi må innhente, bruke og behandle personlige opplysninger for legitime forretningsformål, begrense tilgang 

til dem som har et legitimt forretningsmessig behov for å bruke informasjonen, og være forsiktige med å 

unngå uautorisert offentliggjøring. Vi tillater ikke offentliggjøring til tredjeparter, bortsett fra slik det  

er tillatt i policyene våre.

Sørg for å følge alle formålstjenlige sikkerhetsprosedyrer og beskyttelsestiltak ved behandling av  

konfidensiell informasjon. Vær forsiktig og ettertenksom når konfidensiell informasjon deles skriftlig,  

inkludert i e-poster, og under private samtaler. Ta i betraktning omgivelsene dine når du snakker i en  

mobiltelefon eller på et offentlig område. Din forpliktelse til å opprettholde personvernet og sikkerheten til 

konfidensiell informasjon fortsetter til og med når ansettelsesforholdet ditt avsluttes. 

Behold eller kast konfidensielle dokumenter i samsvar med policyer for dokumentbehandling og 

datasikkerhet. Visse dokumenter som er relevante for rettstvister, revisjoner eller etterforskninger kan måtte 

oppbevares lenger enn standardkravene for oppbevaring. Følg retningslinjer for oppbevaringsplikt for  

å sikre at du ikke ødelegger eller forlegger viktig informasjon. 

	 VERKTØYKASSE

Beskytte merket vårt  

Vi er hver og en av oss ansvarlige for å opprettholde og bygge Brunswicks største verdi, merket vårt. Vi har 

alle en forpliktelse til å styrke og beskytte Brunswicks varemerker, opphavsretter, patenter og andre åndsverk. 

Våre logoer og navnet vårt er eksempler på varemerker som er anerkjent global og som ikke skal misbrukes. 

Du bør sjekke med juridisk avdeling før du bruker noen Brunswick-logoer på reklamemateriell og andre  

materialer, og bruk av avdelingslogoer må forhåndsgodkjennes av markedsføringsavdelingen ved den  

avdelingen.

I tillegg kan det hende at du noen ganger lager materialer eller utvikler prosesser i arbeidet ditt,  

og disse produktene tilhører Brunswick. Dette åndsverket er blant de mest verdifulle av Brunswicks verdier. 

Når du forlater Brunswick, må du returnere alt åndsverk og andre arbeidsprodukter i din besittelse, inkludert 

eventuelle kopier. Tillat aldri at våre åndsverk blir brukt eller delt med folk utenfor selskapet uten at  

angjeldende juridiske dokumenter er på plass.
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Eksempler på konfidensiell informasjon

 Skriftlige eller muntlige avtaler mellom Brunswick og dets ansatte, agenter, strategiske partnere  
og/eller tredjeparter.

 Åndsverk—slik som varemerker, patenter, opphavsretter og forretningshemmeligheter som  
selskapet eier.

 Markedsføringsplaner.

 Prisinformasjon.

 Tekniske spesifikasjoner.

 Personlig informasjon om medarbeidere, som hjemmeadresser, telefonnumre, personnumre,  
bankkontoer eller frynsegoder.

 Personlig eller økonomisk informasjon om kunder.

 Økonomisk informasjon om selskapet (f.eks. ankomstregistrering, lønnsdokumenter, leverandørgjeld, 
forhandlerlister, pris– og kostnadsinformasjon osv.).

 Finansiell informasjon og annen forretningsinformasjon om potensielle oppkjøp og/ellernye  
produktlanseringer.

 Ingeniørtegninger for nåværende eller potensielle nye produkter.

 Kundelister og -avtaler, markedsandelsdata, leverandøravtaler, strategiske planer osv.

Eksempler på passende beskyttelse av konfidensiell informasjon

 En ansatt som jobber med produktdesign og produktutvikling sørger for at han legger sensitive  
produkttegninger i en låst skuff før han går til lunsj.

 En regnskapsfører initierer alltid passordbeskyttelse på datamaskinen sin før vedkommende  
forlater kontoret.

 En ansatt i personalavdelingen oppbevarer sensitive personopplysninger i et låst skap.

 En innkjøpsmedarbeider innhenter en signert konfidensialitetsavtale fra en potensiell forretningspartner 
før vedkommende gir konfidensiell informasjon om Brunswick. 

Eksempler på upassende beskyttelse av konfidensiell informasjon

 Søskenbarnet til en ansatt er i ferd med å starte en virksomhet og spør etter en liste over kunder  
og kollegaer som hun kan kontakte angående den nye virksomheten hennes. Den ansatte gjør det hun  
blir spurt om.

 En ingeniør selger informasjon til en konkurrent om en proprietær metallstøpeteknologi som selskapet  
har utviklet. 

 En markedsføringsleder er begeistret over et nytt båtkonsept og deler detaljer med familie og  
venner før det vises offentlig. 

Spørsmål og svar

Spm. Jeg fikk en telefon fra noen i personalavdelingen i et annet selskap. Hun jobber med et  
benchmarking-prosjekt og vil ha alle mine ansattes ansettelsesdatoer, titler og grunnlønn. Jeg er 
ikke sikker på hva jeg skal gjøre.

Sv. Informasjon om våre ansatte er konfidensiell og skal bare gis til de som er autorisert til å ha denne  

informasjonen. Oppgi aldri denne typen informasjon hvis du ikke er sikker på at det er passende.  

I denne situasjonen søker du veiledning fra personalavdelingen og Privacy-kontoret.
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Spm. Jeg reiser ofte i arbeidsøyemed og tar den bærbare datamaskinen med meg overalt. Jeg besøker 
en kunde og etter en dag med møter, inviterte kunden meg med på middag. Bør jeg ta med meg den 
bærbare datamaskinen inn på restauranten, eller oppbevare den i bagasjerommet på bilen?

Sv. I ditt tilfelle bør du ta med deg den bærbare datamaskinen inn på restauranten for å sikre maksimal 

datasikkerhet. Selv om du låste datamaskinen inne i bilen, kunne noen bryte seg inn og stjele  

datamaskinen eller selve bilen. Velg å være proaktiv og forsiktig med konfidensiell informasjon ved  

å holde den bærbare datamaskinen din under ditt direkte oppsyn og beskyttelse.

Spm. Jeg skapte et nytt båtdesign for Brunswick som aldri ble brukt. Jeg skal slutte i selskapet for  
å starte min egen virksomhet. Kan jeg bruke det designet?

Sv. Nei. Designene du skapte når du var ansatt i selskapet tilhører selskapet som «åndsverk». Når du  

forlater Brunswick, må du returnere alt av åndsverk som tilhører Brunswick. Det kan være et brudd  

på lover om opphavsrett og de Etiske retningslinjene å beholde eller bruke enhver slik type  

eiendel uten riktig godkjenning.

Spm. Jeg er en ny salgsrepresentant hos Brunswick. Jeg har en liste over ny produktkostnad og  
særpriser for kunder hos min tidligere arbeidsgiver, og føler at det ville være hjelpsomt å bruke  
dette for mitt arbeid hos Brunswick. Er dette et problem?

Sv. Ja. Brunswick respekterer sine konkurrenters konfidensielle og proprietære informasjon. Akkurat  

slik vi beskytter våre sensitive opplysninger, må vi også beskytte slik informasjon som tilhører  

konkurrenter, kunder og forretningspartnere.  

Spm. Jeg fant et dokument med lønnen til flere andre ansatte i min avdeling. Kan jeg dele det  
med andre?

Sv. Nei. Du har ikke noen forretningsmessig grunn til å ha denne informasjonen, som er personlig for  

andre ansatte. Du må umiddelbart returnere dokumentet til personalavdelingen eller, hvis det  

er passende, kaste det i samsvar med våre policyer for dokumentbehandling og datasikkerhet.

Spm. Jeg fikk en e-post fra en venn, som jobber for en av Brunswicks konkurrenter. E-posten hans 
 inneholdt et vedlegg som i detalj redegjorde for hans selskaps reklamestrategier, og det var  
merket «konfidensielt». Jeg vet at han sendte meg e-posten ved en feiltakelse, men siden jeg har 
informasjon, kan jeg bruke den?

Sv. Nei. Vennen din røpet denne informasjonen ved en feiltakelse, og den er tydelig merket som  

konfidensiell. Du må derfor ikke bruke den og umiddelbart enten returnere eller tilintetgjøre den.

Relaterte policyer

Personvern av beskyttet helseinformasjon (H.04.13)

Policy angående klassifisering av kontrollerte data (P.01.02)

Dokumentbehandling (L.03.01) 

Dokument for retningslinjer angående forretningsidentitet (Kommunikasjon/Brunswick-maler  

og stilmanualer/forretningsidentitet) 
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Elektroniske informasjonssystemer

E lektronisk informasjonsteknologi spiller en meget viktig rolle i hvordan vi 

driver forretninger. Brunswicks elektroniske informasjonssystemer, inkludert  

Internett, e-post, telefoner, faksmaskiner, talepost og direktemeldinger, tilbys  

for å hjelpe deg med å gjøre jobben din, og skal derfor i hovedsak brukes til  

forretningsformål. Bruk til personlige formål er bare tillatt innen rimelige grenser,  

og personlig bruk må aldri komme i veien for dine jobbplikter.

Brunswicks elektroniske informasjonssystemer er selskapets eiendom, og enhver melding som blir 

utarbeidet, sendt eller mottatt på dem er også selskapets eiendom. Selskapet reserverer seg retten til  

å overvåke bruken av dets elektroniske systemer, enten slik bruk er forretningsrelatert eller personlig, og til å 

blokkere eller snappe opp meldinger eller filer der det er tillatt av gjeldende lov. Slik overvåking gjøres for  

å utføre interne etterforskninger, beskytte Brunswicks juridiske rettigheter og for å sørge for samsvar  

med våre policyer og gjeldende lov. Brunswicks policyer og prinsippene som står beskrevet i de Etiske 

retningslinjene gjelder i lik grad for bruken av selskapets elektroniske informasjonssystemer, enten bruken 

er forretningsrelatert eller personlig. Husk at elektroniske meldinger, inkludert e-post, direktemeldinger og 

tekstmeldinger, må skrives med samme varsomhet og profesjonalisme som du bruker når du skriver andre 

brev og annen korrespondanse for Brunswick.

Når du bruker sosiale medier til å poste informasjon, diskutere eller på andre måter kommunisere om 

selskapet, enten du bruker selskapets systemer eller ikke, må du klar og tydelig avsløre ditt arbeidsforhold 

med selskapet. I tillegg må informasjon postet på vegne av Brunswick bare inneholde sanne og dokumenterte 

fakta. Du må aldri gi en uriktig fremstilling av deg selv eller Brunswick. 

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på urettmessig bruk av selskapets elektroniske informasjonssystemer

 En ansatt sender vennene sine utenfor selskapet en vits som er støtende for en religiøs gruppe.

 En ansatt bruker datamaskinen han fikk tildelt på jobben til å ta seg tilgang til pornografisk materiale.

 En markedsføringssjef sender konfidensiell ny produktutviklingsinformasjon utenfor selskapet uten  
rettmessig tillatelse.

 En analytiker bruker i for stor grad selskapets informasjonssystemer til personlig bruk, slik som å sende  
ut hyppige e-poster gjennom jobbdatamaskinen hans der han fremmer en hjemmebasert virksomhet.

 En ansatt bruker sosiale medier til å komme med rasistisk fornedrende kommentarer om medarbeiderne 
sine.

 En ansatt poster anonyme kommentarer som priser et Brunswick-produkt uten å oppgi at han jobber  
for Brunswick.

Spørsmål og svar

Spm. Et teammedlem har sendt meg en e-post som danner et overforenklet bilde av, og er fornedrende 
mot menn. Jeg ønsker å sende den til en venn utenfor selskapet som jeg vet vil synes at den  
er morsom. Kan jeg videresende den siden vennen min ikke jobber her? 

Sv. Nei. Du skal aldri bruke Brunswicks elektroniske informasjonssystemer til å sende potensielt støtende 

materiale til noen hos eller utenfor Brunswick. Å sende slikt materiale kan bryte med policyen  

mot trakassering, de Etiske retningslinjene og loven. Du bør slette e-posten umiddelbart og informere 

IT-avdelingen om at du mottok den.
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Spm. Jeg skriver en blogg, og jeg ønsker å prate om Brunswicks flotte produkter. Er det akseptabelt?

Sv. Hvis du ønsker å skrive om selskapets produkter, må du gjøre det svært tydelig at du er ansatt hos 

Brunswick, og du bør være sikker på at du bare legger ut informasjon om våre produkter som  

er sann og underbygget.

Relaterte policyer

Elektronisk kommunikasjon og internettbruk (E.02.07)

Sosiale medier (H.01.05)

Gjennomsøking på arbeidsplass (H.05.05)
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Beskyttelse av selskapseiendeler

V åre fasiliteter, utstyr, materialer, eiendom, teknologi, informasjon og merke 

er blitt ervervet gjennom våre ansattes harde arbeid. Vi skylder det til 

hverandre, våre kunder, aksjonærer og forretningspartnere å beskytte Brunswicks  

eiendom mot tyveri, tap, sløsing eller skade. 

Beskytt Brunswicks eiendeler og bruk dem slik det er tiltenkt at de skal brukes. Ikke bruk selskapets  

eiendeler til egen personlig nytte eller til nytte for noen andre enn selskapet. Ikke bruk selskapets  

datamaskiner eller utstyr til ulovlige eller uetiske aktiviteter som gambling eller pornografi. Tyveri av  

selskapets eiendeler kan føre ikke bare til oppsigelse, men også straffeforfølgelse. Upassende eller ulovlig 

bruk av Brunswicks eiendeler skader oss alle.

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på selskapets eiendeler

 Selskapets penger eller produkter.

 Ansattes tid på jobb.

 Datasystemer og programvare.

 Telefoner.

 Kopimaskiner.

 Selskapets kjøretøy.

 Selskapets varemerker.

Spørsmål og svar

Spm. Jeg driver en liten virksomhet som lager bryllupsinvitasjoner og jeg designer invitasjoner for  
en medarbeider. Kan jeg bruke datamaskinen jeg fikk tildelt på jobben til dette formålet, hvis det 
bare tar et par dager?

Sv. Nei. Dette er mer enn den tilfeldige personlige bruken som er tillatt av Brunswicks policyer.

Spm. Lederen min har spurt meg om å ta meg av hans personlige ærend på selskapets tid, slik som å 
plukke opp klærne hans fra vaskeriet og kjøpe personlige gaver. Er dette et problem?

Sv. Ja, lederen din har misbrukt arbeidstiden din, som er en selskapseiendel. Du bør rapportere hendelsen 

slik det står beskrevet i de Etiske retningslinjene, slik at den kan bli tatt hånd om.

Relaterte policyer

Elektronisk kommunikasjon og internettbruk (E.02.07)

Sosiale medier (H.01.05)
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Politiske aktiviteter

B runswick respekterer retten din til å delta i politiske aktiviteter på egne 

vegne eller på vegne at en sak eller kandidat som du foretrekker, men ber om  

at du avstår fra å engasjere deg i politiske aktiviteter på jobb. «Politiske  

aktiviteter» betyr i forbindelse med denne policyen aktiviteter hvor det ikke 

finnes noen direkte forbindelse til et spesifikt identifisert jobbrelatert anliggende.   

Du må være forsiktig med å bruke Brunswicks navn, eiendeler eller andre ressurser til dine personlige 

politiske aktiviteter, og du bør utvise skjønn når du diskuterer dine personlige politiske synspunkter med  

tredjeparts forretningskontakter. Ansatte får ikke refundert midler av selskapet for personlige politiske  

bidrag, og ansattes lønnsgodtgjørelse vil ikke bli økt eller på andre måter justert for å reflektere utførte  

politiske bidrag. Du oppfordres til å delta i sivile og politiske aktiviteter så lenge slike aktiviteter skjer på egen 

tid og med egne penger, og er i samsvar med gjeldende lover. Du kan ikke foreslå eller antyde at din donasjon 

av tid, ressurser eller penger er fra, eller bifalt, av Brunswick. Du vil aldri bli favorisert eller straffet for  

å gi eller ikke gi et personlig bidrag.

	 VERKTØYKASSE

Eksempler på urettmessige politiske aktiviteter på arbeidsplassen

 En leder ber ansatte i hans avdeling om å kjøpe billetter til en politisk pengeinnsamling for en kandidat 
som støttes av en stor kunde.

 Etter endt arbeidstid på selskapets parkeringsplass, deler en fabrikkmedarbeider ut flygeblader for  
en kandidat som prøver å vinne et politisk verv.

 En leder sender en e-post fra datamaskinen han har på kontoret til medarbeidere, hvor han oppmunter 
dem til å stemme på en kandidat som han støtter.

Spørsmål og svar

Spm. Min venn prøver å vinne et politisk verv, og jeg har lyst til å hjelpe til med kampanjen. Er dette tillatt?

Sv. Ja. Dine personlige politiske aktiviteter er opp til deg. Bare sørg for at du ikke bruker selskapets  

eiendeler, inkludert tid, e-post eller selskapets tid til å fremme kampanjen.

Spm. Min kone prøver å bli valgt inn på fylkestinget. Kan jeg bruke Brunswicks datamaskiner og  
kopimaskiner til å lage brosjyrer og plakater?

Sv. Nei. Du må ikke bruke selskapets ressurser til å støtte personlige, politiske aktiviteter.

Spm. Lederen min snakker svært mye om sine politiske overbevisninger, som er svært forskjellige fra  
mine. Noen ganger kommer han med kommentarer om kandidaters rase, religion eller nasjonale  
opphav som jeg synes er støtende. Kan han nekte meg forfremmelser eller lønnsøkninger,  
eller til og med si meg opp, fordi jeg har et annerledes syn på politikk?

Sv. Nei, lederen din kan ikke straffe deg gjennom jobben fordi du har andre politiske overbevisninger  

enn ham. Dessuten, hvis atferden hans skaper et truende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø  

i følge selskapets policy mot trakassering, så har du en plikt til å rapportere det slik at det kan  

undersøkes på rettmessig vis.

Relaterte policyer

Trakassering (H.01.02)
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PROSEDYRER FOR RAPPORTERING
Hvis du vet om et brudd på de Etiske retningslinjene eller noen Brunswick-policy, må du rapportere det 

omgående gjennom en av de følgende metodene. Rapporter kan leveres anonymt, og oversettere er  

tilgjengelige for den gratis direktelinjen for etiske spørsmål. Rapporter vil holdes konfidensielle i den grad  

det er forenlig med å utføre en rettferdig og grundig etterforskning

 Fortell lederen din;

 Kontakt en etikkrådgiver på ditt sted (personlig, via telefon, brev eller e-post);

 Ring gratisnummeret til etikklinjen (+1.877.684.5252) eller en internasjonal gratis etikklinje  
(numre står oppført på slutten av de Etiske retningslinjene);

 Bruk den nettbaserte prosessen: www.bcethics.com  
–eller–  
Medarbeidere i EU skal bruke den nettbaserte løsningen: https://bcethicseu.alertline.com ;

 Kontakt Etikkontoret personlig, via post (1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60045), telefon  
(+1.847.735.4318), e-post (ethics.advisory@brunswick.com) eller faks (+1.847.735.4388); eller

 Send et brev til selskapets juridiske direktør.

Etikklinjen er bemannet av et eksternt selskap og er tilgjengelig døgnet rundt, syv dager i uken.  

Du kan rapportere anonymt hvis du foretrekker det, selv om det kan begrense vår evne til å etterforske dine 

bekymringer på en effektiv måte hvis du opprettholder anonymiteten. Brunswick vil omgående etterforske 

rapporter etter behov, og vil ta passende tiltak. Vi har alle en forpliktelse til å rette seg etter enhver  

etterforskning og dele informasjon på en åpen og ærlig måte. Vi vil gjøre alle rimelige tiltak for å  

kommunisere tilbake til deg når etterforskningen er ferdig.

NULLTOLERANSE FOR REPRESALIER
Hvis du rapporterer en hendelse i god tro og du bruker en hvilken som helst av prosedyrene som står  

beskrevet i de Etiske retningslinjene, vil du ikke bli gjenstand for represalier for å ha gjort det. Enhver ansatt 

som gjengjelder på grunn av en slik rapport, eller som stiller seg i veien for en etterforskning basert på en  

slik rapport, vil bli underlagt disiplinærtiltak opp mot og inkludert oppsigelse. Hvis du tror at noen har  

gjengjeldt mot deg, må du rapportere det omgående med en av metodene som er beskrevet ovenfor.

Det er et brudd på de Etiske retningslinjene bevisst å rapportere en falsk anklage, lyve til en  

etterforsker eller nekte å samarbeide med en etterforskning. Å rapportere i «god tro» betyr ikke at du må ha 

rett når du tar opp en bekymring. Det betyr bare at du har et grunnlag basert på god tro om at overtredelsen 

har, eller kan ha skjedd, og at du er oppriktig når du rapporterer om det. 
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	 VERKTØYKASSE

Spørsmål og svar

Spm. Vil jeg skade karrieren min hvis jeg rapporterer?

Sv. Nei, Brunswicks ledelse er forpliktet til å opprettholde et åpent miljø der etikk- og samsvarproblemer 

kan tas opp i god tro uten negative konsekvenser for den som rapporterer på grunn av rapporten. 

Brunswick vil reagere på alle rapporterte tilfeller av gjengjeldelse og ta umiddelbare korrigerende 

tiltak. Gjengjeldelser fra en ansatt vil ikke bli tolerert.

Spm. Jeg observerte en situasjon som jeg mistenker bryter med de Etiske retningslinjene. Bør jeg  
rapportere den, selv om jeg ikke er helt sikker på om det finnes et problem?

Sv. Ja, du har ansvar for umiddelbart å rapportere mulige brudd på de Etiske retningslinjene. Rapporten 

din vil bli tatt alvorlig og etterforsket etter behov. Det er bedre å rapportere en mistanke som viser  

seg å ikke være et problem, enn å ignorere et mulig brudd på loven eller selskapets policy.

Spm. Hva skjer hvis noen rapporterer noe i ond tro for å lage problemer for meg?

Sv. Alle etterforskninger håndteres på en profesjonell og objektiv måte. Å rapportere bevisst i «ond tro»  

er en alvorlig overtredelse og kan føre til disiplinærtiltak, opp mot og inkludert oppsigelse.

Relaterte policyer

Prosedyre for klager knyttet til regnskapsbehandling. og finansielle anliggender (E.02.01)

Varsler-policy (E.02.03)

Policy mot trakassering (H.01.02)
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Anerkjennelse:   

Din personlige forpliktelse til å ta det riktige valget

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått informasjonen i Brunswick Corporations  
Etiske retningslinjer og samtykker i å følge disse Etiske retningslinjene og  
andre Brunswick-policyer.

Ansattes navn Dato

Ansattes signatur Dato
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia Optus 1.800.551.155 800.556.2803

 Telstra 1.800.881.01 1 

Belgium  0.800.100.10 888.507.5629

Brazil  0800.890.0288 888.649.901 1 
     or 
  0800.8888.288

Canada  —— 877.684.5252

China Beijing 108.888 888.649.9014 
 vicinity

 Shanghai 108.1 1 
 vicinity

Denmark  8001.0010 888.649.9026

France  0800.99.001 1 888.649.9047 
     or 
  0805.701.288

Germany  0.800.2255.288 888.649.9048

Hong Kong Hong Kong 800.96.1 1 1 1 888.649.9054 
 Telephone

 New World 800.93.2266 
 Telephone

Hungary  06.800.01 1 1 1 888.649.9057

Italy  800.172.444 888.649.9058

Japan KDDI 00.539.1 1 1 888.649.9059

 NTT 0034.81 1.001

 Softbank 00.663.51 1 1 
 Telecom

Korea DACOM 0030.91 1 888.649.9062

 DACOM US 550.2872 
 Military

 Korea 0072.91 1 
 Telecom

 Korea 550.4663 
 Telecom 
 US Military

 ONSE 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico  01.800.288.2872 888.802.9416

 Alternative 01.800.462.4240

 Por Cobrar 01.800.1 12.2020 
 Espanol

Nertherlands 0800.022.91 1 1 888.802.9418

New Zealand 000.91 1 800.721.0942

Norway  800.190.1 1 888.802.9432

Poland  —— 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal  800.800.128 800.569.9578

Russia  8^10.800.1 10.101 1 888.802.9441

 Moscow 363.2400

 Outside 8^495.363.2400 
 Moscow

 St. 363.2400 
 Petersburg

 Outside St. 8^812.363.2400 
 Petersburg

Singapore Sing Tel 800.01 1 1.1 1 1 888.802.9451

 StarHub 80.0001.0001

Sweden  020.799.1 1 1 888.802.9454

Switzerland  0.800.89001 1 888.802.9458

Thailand  1.800.0001.33 888.802.9459 
     or 
  001.999.1 1 1.1 1

United BT 0800.89.001 1 800.569.9578
Kingdom C&W 0500.89.001 1

United  —— 877.684.5252 
States




