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Ett etiskt företag
På Brunswick är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med integritet. För att
alla anställda ska ha möjlighet att fatta smarta, etiska beslut tjänar Brunswicks
Uppförandekod som en praktisk guide fylld med praktisk vägledning. Uppförandekoden
täcker en rad olika ämnen som hänför sig till våra värderingar och säkerställer att
lagen följs. Vi rekommenderar alla att regelbundet granska Uppförandekoden och
använda den som en resurs och samarbeta med vårt etikkontor om det uppstår problem.
Våra strategiska grundpelare är en hjälp för oss att hålla fast vid våra etiska
värderingar när vi växer och omvandlas som ett globalt företag. För att ”Vara den
bästa partnern”, måste vi agera med integritet genom att göra de rätta valen och
ta ansvar för våra val. Genom att agera med integritet, förbättrar vi vårt anseende
gentemot våra aktieägare, kunder, återförsäljare, affärspartner, leverantörer,
samhället, offentliga tjänstemän och arbetskamrater.
Vi kan främja vår ”Vinnande kultur” genom att uppskatta våra olikheter, såväl
internt som med och bland våra affärspartner och kunder, samt genom att behandla
alla med respekt, värdighet och rättvisa. När man verkar för samarbete med öppen och
ärlig kommunikation bidrar en positiv arbetsmiljö till ömsesidig tillit och respekt.
Eftersom vi också fortsätter att befästa oss som en ”Produktledare”, strävar vi efter
att alltid göra det rätta och uppnå positiva affärsresultat. Vi vinner förtroende för hela
vår verksamhet genom att vara ansvarstagande, leverera varaktigt värde och
rutinmässigt infria våra åtaganden.
Alla de etiska normer som omger våra strategiska grundpelare finns med i Brunswicks
Uppförandekod och bildar ramverket för vårt åtagande att bedriva verksamhet
med integritet. Integritet kräver civilkurage och hjälper oss även att nå våra mål på
rätt sätt.
Med vänliga hälsningar,

Mark D. Schwabero

Ordförande och koncernchef
Brunswick Corporation

4

INLEDNING
Integritet är grunden för vår verksamhet runt om i världen. Brunswick Corporations Uppförandekod hjälper
oss definiera hur vi ska förhålla oss som Brunswick Corporations globala representanter. Vi måste alla
personligen leva upp till principerna i Uppförandekoden, företagets policy och lagen. Överträdelser kan leda
till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.
Eftersom vår framgång är så nära förbunden med vårt anseende, är det upp till oss alla att skydda det
anseendet. Genom att främja en kultur av etik och efterlevnad, förbättrar vi våra framgångsmöjligheter.

OM UPPFÖRANDEKODEN
Termen ”Brunswick” i Uppförandekoden, hänvisar till Brunswick Corporation, dess divisioner, dotterbolag
och filialer över hela världen. Uppförandekoden gäller alla Brunswicks anställda och, i tillämplig utsträckning,
Brunswicks styrelse, leverantörer och agenter.
Uppförandekoden är inte ett kontrakt, och den förändrar inte förhållandet mellan Brunswick och dess
anställda, och garanterar inte heller anställning för en bestämd tidsperiod. Uppförandekoden kan när som
helst ändras av företaget.
Företaget måste följa lagarna i många länder runt om i världen. Anställda måste följa alla tillämpliga
lagar, regler och förordningar. Om någon bestämmelse i Uppförandekoden eller andra policyer strider mot
gällande lag, gäller lagen. Uppförandekoden ersätter Gör det rätta valet: Brunswicks guide för uppförande på
arbetsplatsen (”Guiden”). Eventuella hänvisningar till Guiden i Brunswicks policyer bör anses som hänvisningar
till samma ämnen inom denna Uppförandekod.

Produkt- och finansiell integritet
Bokföring, kontroller och bedrägeribekämpning

I

nvesterare, långivare och andra har ett legitimt intresse av integritet när
det gäller vår finansiella information och redovisning. Brunswick har åtagit sig
att upprätthålla sanningsenliga, fullständiga och korrekta finansiella rapporter
och bokföring, och att använda lämpliga kontrollsystem.
Transaktioner måste alltid registreras och klassificeras i rätt redovisningsperiod och på lämpligt
konto och avdelning. Se till att all rapportering till tillsynsmyndigheter är fullständig, rättvis, noggrann,
punktlig och begriplig. Förfalska eller förvräng aldrig den sanna beskaffenheten av någon transaktion.
Ordentlig bokföring omfattar inte endast den information som görs tillgänglig för tredje part, men
även intern information som till exempel arbetstidsrapporter, reseräkningar, blanketter för återbetalning
av utlägg och anställningsansökningar. Vi får aldrig lura eller bedra någon, eller förvränga fakta. Bedräglig
verksamhet är inte ett misstag, det innebär att avsiktligt förvränga eller dölja fakta. Brunswick har
nolltolerans för anställda som genom bedrägeri tillförskansar sig en annans pengar eller egendom.

VERKTYG

Exempel på felaktig bokföring och kontroller


En försäljningschef uppskattar att han inte kommer att uppfylla sina mål för månaden. För att
kompensera skillnaden, hyr han ett lager för att ta emot produkten och sedan bokför han leveranser
till lagret som försäljning.



En faktureringschef granskar inte de faktureringar som registrerades i slutet av varje redovisningsmånad
för att se till att försäljningen har registrerats i rätt tidsperiod.



En chef ändrar en faktura från ett tidigare kvartal så att det ser ut som om den ska betalas detta
kvartal för att matcha hennes budget.

Exempel på bedrägeri


Förfalskning eller ändring av checkar.



Förfalskning av rapporter.



En anställd använder sitt företags kreditkort för personliga utgifter.



Under- eller överdrift av kända skulder eller tillgångar.



Överdriva försäljningssiffror vid årsslutet genom att skicka ut trasiga eller ”icke-överensstämmande”
produkter som kommer att returneras.



Förvränga information på utläggsrapporter gällande resor och underhållning.



En båtmontör kasserar felaktigt vissa delar som defekta, tar sedan hem dem och efter en tid har
hon tillräckligt för att bygga en egen båt.



Ändra, ta bort eller förstöra dokument förutom i enlighet med gällande policyer.



En ingenjör kopierar programvara till många av företagets datorer även om endast en licens/kopia
av programvaran ursprungligen har köpts.



Förskingring av tillgångar eller missbruk av företagets egendom.



En anställd lämnar in en reseräkning som inkluderar resekostnader från en personlig resa.
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Frågor och svar
F

Jag fick nyligen reda på att vissa betalningar registrerades som utlägg för reklam när de var faktiskt
var för representation. Eftersom de totala utgifterna var korrekta, är det ett problem om utgiften
inte bokfördes korrekt?

S

Ja. Vår bokföring måste vara rätt i minsta detalj och fullständigt återspegla alla våra transaktioner.
Falska transaktioner eller oriktiga ekonomiska uppgifter strider mot Uppförandekoden och Brunswicks
policyer, och kan bryta mot lagen.

F

Jag kombinerade nyligen en affärsresa och en personlig resa. Av misstag använde jag mitt företags
kreditkort för en familjemiddag. Vad bör jag göra?

S

Företagets kreditkort är endast till för företagskostnader. Om du av misstag använt företagets kort
för en personlig utgift, se till att korrekt notera avgiften som personlig på din utläggsrapport.
Du är också naturligtvis ansvarig för att i rätt tid betala hela beloppet.

F

Jag har blivit ombedd av min chef att underteckna en finansiell rapport som jag inte tror är korrekt,
men min chef insisterar på att den är korrekt. Vad bör jag göra?

S

Underteckna aldrig något som du tror inte är fullständigt, korrekt och sanningsenligt. Företaget
förbjuder också din chef eller någon annan från att påverka, tvinga eller manipulera dig eller någon
att lämna en felaktig rapport. Du bör meddela dina farhågor till din chef och/eller göra en rapport
till företaget genom en av de många kanaler som anges i Uppförandekoden

F

Jag förbereder den ekonomiska redovisningen för revisionen av andra kvartalet. Vår säljare har
förhandlat om en försäljning som inte kommer att vara klar förrän den första veckan av det
tredje kvartalet. Med tanke på att jag är säker på att affären kommer att gå igenom, kan jag bokföra
inkomsterna från detta projekt i andra kvartalet?

S

Nej, det innebär bedrägeri och förfalskning av ekonomisk redovisning, vilket strider mot Uppförandekoden
och företagets policy. All vår ekonomiska information måste vara fullständig och korrekt.

F

Jag är aktuell för befordran och jag skrev att jag har en kandidatexamen på min ansökan, fastän
ag faktiskt aldrig tagit en examen. Jag saknade bara några timmar, och jag hade tagit alla de
viktigaste kurserna. Måste jag erkänna det nu?

S

Ja. Det är bedrägligt att hävda att du har en examen du aldrig tagit. Du måste erkänna vad du gjort och
det faktum att du faktiskt inte har en examen till den anställningsansvarige.

F

På en affärsresa nyligen planerade jag att ta en taxi från flygplatsen till hotellet men hotellet hade
en gratisbuss. Kan jag inkludera pengarna jag förväntade mig att spendera på en taxi på min
reseräkning?

S

Nej, det är bedrägeri att inkludera något på din reseräkning som du inte betalat för under din
företagsresa.

Relaterade policyer
Anställdas ersättningsgilla resor och Affärskostnader (X.00.02)
Whistleblowerpolicy (E.02.03)
Anti-korruption och mutor (L.01.03)
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Insiderinformation

F

ör att göra våra jobb på ett effektivt sätt, får vi ibland tillgång till
information som inte är tillgänglig för dem utanför Brunswick. Det kan till
exempel handla om icke-offentlig information eller ”insiderinformation”,
vissa finansiella uppgifter, tekniska material och framtidsplaner, eller något som
skulle påverka en person att köpa, sälja eller behålla aktier.
Den som har väsentlig insiderinformation om Brunswick, till exempel en anställd, leverantör, kund
eller konkurrent, måste hålla den strikt konfidentiell och får inte använda den för personlig vinning eller ge
den till andra. Att köpa eller sälja Brunswick-värdepapper (såsom aktier, optioner eller andra omsättningsbara
värdepapper) eller något annat företags värdepapper baserat på dina kunskaper om insiderinformation,
eller dela insiderinformation med andra parter så att de kan handla med sådana värdepapper, är inte bara
orättvist och oärligt, det är också olagligt. Det kvittar om du yppar väsentlig insiderinformation avsiktligt
eller oavsiktligt, eller på vilket sätt – personligen, skriftligen, via internet eller via e-post (innanför eller
utanför företaget). Att yppa den informationen så att andra kan dra fördel av den när de handlar i
Brunswick-värdepapper är olagligt.
Brunswick offentliggör information genom att utfärda ett pressmeddelande och/eller genom att
lämna in rapporter till United States Securities and Exchange Commission. Efter det, kommer informationen
att publiceras på www.brunswick.com. När information väl har offentliggjorts, ska styrelseledamöter,
anställda och deras närstående familjemedlemmar och medlemmar i deras hushåll vänta en hel arbetsdag
efter offentliggörandet innan de köper eller säljer Brunswick-värdepapper.

KOMMUNIKATION MED MEDIA OCH FINANSVÄRLDEN
Brunswicks anställda bör inte göra offentliga uttalanden till media på uppdrag av företaget utan föregående
uttryckligt godkännande från högsta ledningen. Varje division har anställda med tillstånd att hantera
förfrågningar om information om sin division och dess produkter, vanligen i PR eller marknadsföring, eller
ledande befattningshavare. Inom vissa parametrar, har endast dessa utsedda anställda tillstånd att släppa
information till, och svara på förfrågningar om information från, press, analytiker eller andra utanför företaget.
Varje begäran om information avseende finansiell information eller information som kan påverka
bolagets aktiekurs måste vidarebefordras till Brunswicks avdelning för företags- och investerarrelationer.

VERKTYG

Exempel på väsentlig insiderinformation
Väsentlig information är all information som en investerare kan anse viktig vid beslut om att köpa,
sälja eller behålla värdepapper, inklusive:


Finansiella resultat, prognoser och beräkningar.



Förändringar i ledningen.



Strategiska beslut.



Planer att emittera värdepapper.



Pågående förvärv, sammanslagningar eller avyttringar.



Vetskap om stora försäljningar eller tilldelning av inköpskontrakt.



Betydande förändringar i vinstprognoser eller aktieutdelning.



Pågående eller förestående rättstvist.



Förestående konkurs eller förekomsten av allvarliga likviditetsproblem.

Produkt- och finansiell integritet



Förlust av viktiga chefer, återförsäljare eller stora kunder.



Aktieåterköp.



Statliga utredningar.



Produktåterkallning.



Förändringar hos viktiga kunder.



Nya produktutformningar eller strategier.



Företagets tillväxtplaner.

Exempel på olämpliga svar på förfrågningar om upplysningar


På lunchen får en platschef reda på ett potentiellt förvärv som kommer att förbättra Brunswicks
marknadsandel och framtida lönsamhet. Hon återvänder till sitt kontor och ringer sin mäklare för att
köpa mera aktier i företaget.



En vecka innan ett offentligt tillkännagivande från bolaget om vinster som är lägre än förväntat, ringer
en anställd inom finans sin pappa och uppmuntrar honom att sälja sina Brunswick-aktier.



En anställd får reda på att Brunswick överväger förvärvet av ett litet, börsnoterat motorföretag och
skriver ett meddelande på Facebook som uppmanar hans vänner att köpa aktier i det lilla företaget.



Som en del av sitt jobb, får en anställd reda på att en större kund snart kommer att expandera
ordentligt och kommer att köpa Brunswick-produkter för flera miljoner. Den anställda köper omedelbart
aktier i företaget.

Exempel på olämpliga svar på förfrågningar om upplysningar


En finansiell analytiker frågar en marknadschef på Brunswick om bolagets marknadsandel, och chefen
ger information om nuvarande och framtida marknadsföringsplaner och marknadsandelsprognoser.



En FoU-ingenjör beskriver sitt teams nya produktutvecklingsprocesser för en branschtidning utan
att först ha fått tillstånd att tala med reportern.



En fabrikschef berättar för en reporter att han kommer att ringa om han hör planer på att förvärva ett
annat företag.

Frågor och svar
F

Jag har lite information om Brunswicks finansiella resultat för kvartalet på grund av mitt jobb inom
finans. Jag skulle vilja ändra min placeringsallokering i min pensionsfond, men denna fond innehåller
en del Brunswick-aktier vilket skulle resultera i inköp av fler av företagets aktier. Kan jag fortsätta?

S

Nej. Om du har väsentlig, icke-offentlig information om Brunswick, förbjuder amerikansk
värdepapperslagstiftning dig från att köpa eller sälja Brunswick-värdepapper, även i pensionsplaner.
Styrelseledamöter och tjänstemän är också föremål för ytterligare begränsningar av sin förmåga
att inlåta sig i transaktioner i Brunswick värdepapper.

F

Om jag redan planerat transaktionen innan jag blev medveten om den väsentliga informationen,
kan jag då slutföra transaktionen?

S

Nej. En person som är medveten om väsentlig, icke-offentlig information och gör transaktioner
i företagets aktier anses ha handlat på grundval av dessa uppgifter även om insiderinformation inte
var en viktig faktor i hans eller hennes handelsbeslut.
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F

Jag jobbar inom finans och pratar ofta om affärer med min make. Är det ett problem? Jag avslöjar
bara icke-offentlig information ibland och min make vet att han inte får berätta för någon.

S

Detta är ett problem som kan bli kostsamt både för dig och företaget. Om din make någonsin skulle
använda väsentlig, icke-offentlig information från dig för att köpa och sälja värdepapper, eller yppa denna
information till en granne eller en vän, skulle ni båda kunna åtalas för insiderhandel. Du bör inte yppa
någon icke-offentlig information till din make eller till andra utanför Brunswick.

Relaterade policyer
Offentliggörande och aktiehandel (L.01.01)
Offentliggörande till media och finansvärlden (C.02.03)
Sociala medier (H.01.05)
Whistleblowerpolicy (E.02.03)

Produkt- och finansiell integritet

Produktsäkerhet och kvalitet

R

unt om i världen, väljer konsumenter Brunswicks varumärken för deras
kvalitet och tillförlitlighet. Det är viktigt att Brunswicks produkter lever upp
till sitt höga anseende. Vi kommer aldrig att sälja en produkt som vi inte tror
är av hög kvalitet och säker när den används på rätt sätt.
Att säkerställa produktens säkerhet åligger varje anställd i företaget, oavsett var du arbetar.
Brunswick räknar med att anställda vidtar åtgärder genom att rapportera eventuella säkerhetsrelaterade
problem, defekter eller fel på någon av företagets produkter till den lokala ledningen eller i enlighet med
divisionernas förfaranden. Ta aldrig ett beslut som skulle undergräva konsumenternas förtroende för våra
produkter. Våra fortsatta framgångar är beroende av att vi överträffar våra kunders kvalitetsförväntningar
och står bakom allt vi gör.

VERKTYG

Exempel på korrekt rapportering av produktsäkerhets- och kvalitetsproblem


En anställd inom kundtjänst tar emot ett telefonsamtal från en person som rapporterar att en av
företagets produkter gått sönder under användning och skadat kunden. Den anställda tar reda på så
mycket information från kunden som hon kan och anmäler omedelbart ärendet till sin handledare.



En ingenjör märker att en designförbättring han utvecklar kan skapa en säkerhetsrisk om kunderna inte
är tillräckligt informerade om förändringen från den tidigare versionen av produkten. Ingenjören
kontaktar sin chef för att diskutera frågan.



En anställd på produktionen märker att en slang från en ny leverantör inte sitter lika säkert på
företagets produkt. Hon misstänker att motorns vibrationer kan skaka loss slangen och informerar sin
chef om behovet av att undersöka den nya delen mer noggrant.

Exempel på underlåtenhet att ta ansvar för produktsäkerhet


En säljare har hört från en kund att han var tvungen att sluta köpa från företaget eftersom ”folk skadas
av era produkter”. Försäljaren anser att anmärkningen var för vag och underlåter att rapportera
den till sin chef.



Flera anställda berättar för sin utlastningsansvarige arbetsledare att produktens förpackning är dåligt
designad, och att produkten kan skadas under transport och orsaka problem senare. För att inte
orsaka sändningsfördröjningar, säger arbetsledaren bara till de anställda att göra det bästa de kan med
det förpackningsmaterial de har.



En anställd märker en betydande ökning av garantianspråk angående en viss felaktig komponent.
Han inser att ett fel i denna komponent kan skapa en säkerhetsrisk. Men eftersom han är upptagen,
ignorerar han problemet.
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Frågor och svar
F

Företaget började använda en ny varningsmärkning och jag märkte att texten tvättas bort med våra
rengöringskemikalier i produktionen. Är dessa etiketter okej att använda?

S

Nej. Det är viktigt att förse våra kunder med varningstexter. Du måste anmäla detta direkt till den
lokala ledningen för korrigerande åtgärder.

F

Jag har märkt att det finns medarbetare som tar genvägar vid utarbetandet av tekniska dokument.
Jag är orolig för att detta kommer att påverka tillverkningen. Vad bör jag göra?

S

Du bör rapportera det här problemet. Det är viktigt att konstruktionsritningar är korrekta och
fullständiga.

F

Jag märkte att en komponent inte installerats enligt den dokumenterade processen. Jag kollade
andra produkter och såg att de alla var korrekt installerade. Ska jag fixa bara den felaktiga
och fortsätta?

S

Nej, du ska meddela din arbetsledare eller chef så att de kan se över saken. Att förstå hur felet
uppstod är lika viktigt som att korrigera installationen.
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Anti-korruption och mutor

B

runswick upprätthåller högsta nivå av integritet med offentliga tjänstemän
och den privata sektorn. Det är strängt förbjudet, oavsett var i världen, att
erbjuda, auktorisera, ge eller lova någon form av muta eller kickback. Dessutom
kan falska, felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter resultera i
rättsliga påföljder och de är också en överträdelse av Brunswicks policyer.
Vi visar integritet genom att vägra att ge gåvor eller göra betalningar som är avsedda att påverka,
eller kan förefalla att påverka, affärsbeslut. Många länder, inklusive USA, förbjuder otillbörliga betalningar till
offentliga tjänstemän eller mutor av något slag. Sanktionerna för överträdelser av dessa lagar kan vara
allvarliga, inklusive betydande personliga böter och företagsböter och även fängelse.
Brunswick kommer inte att anställa eller använda en tredje part som kommer att erbjuda eller ge en
muta när de agerar för vår räkning eller i vårt namn. Vi kräver att våra leverantörer, entreprenörer, konsulter
och andra affärspartners upprätthåller samma standarder som vi själva. Om du är ansvarig för att välja
eller övervaka tredje part, se till att du följer företagets due diligence process-innan du inleder någon
affärsrelation med dem.

VERKTYG

Exempel på överträdelser av policyn mot mutor och korruption


En stadsfullmäktige röstar om ett större inköp, och överväger att använda produkter från Life Fitness.
En företagsledare erbjuder en fullmäktigeledamot ett löpband i utbyte mot en gynnsam röst.



En projektledare betalar en tjänsteman på den lokala zonindelningsnämnden en kontant betalning
för att tilldela företaget vissa båtkontrakt.



En leverantör som bjuder på ett företagskontrakt erbjuder en inköpsansvarig en ”arvode” för att få
information som inte är tillgänglig för andra anbudsgivare, inklusive det lägsta budet som hittills erhållits.

Exempel på felaktig bokföring och register som bryter mot policyn mot mutor
och korruption


Bokföra betalningar som om de gjordes till en person då de i själva verket var gjorda till en annan.



Skicka in reseräkningar som inte korrekt återspeglar den sanna beskaffenheten av kostnaden, såsom
att falskeligen identifiera gäster (som inte var närvarande) på en reseräkning för att få en dyr
måltid att se blygsam ut.



Antedatering av en faktura för att notera en försäljning i ett föregående kvartal.

Frågor och svar
F

Vad är en offentlig tjänsteman?

S

En tjänsteman anställd av en stat, myndighet eller organ; en person som agerar officiellt för eller på
uppdrag av en statlig myndighet eller organ; politiska partier, politiska partitjänstemän och kandidater till
offentliga ämbeten; tjänstemän och anställda i statligt ägda företag samt tjänstemän och anställda i
offentliga internationella organisationer. Det är ditt ansvar att veta huruvida en person som du har att
göra med är en offentlig tjänsteman. Om du är osäker, rådfråga den juridiska avdelningen.

Affärssed

F

Vilka typer av saker kan vara mutor eller kickbacks?

S

En förbjuden muta eller kickback kan vara vad som helst som kan ha värde inklusive kontanter, aktier,
påkostade personliga gåvor eller underhållning, semestrar, framtida jobberbjudanden eller politiska
bidrag. Det finns ingen beloppsbegränsning, alla belopp kan tolkas som en muta eller kickback.

F

En konsult som vi använder för att hjälpa till med myndighetsrelationer frågade oss nyligen om en
stor ökning av provisionen. Jag misstänker att konsulten kan ha för avsikt att föra dessa pengar
vidare till lokala tjänstemän. Vad bör jag göra?

S

Rapportera dina misstankar till den juridiska avdelningen. Inga sådana betalningar ska göras till
konsulten förrän företaget har utrett frågan.

F

Vi funderar på att öppna en ny fabrik i en av våra marknader. Den lokala regeringen kan ge oss
incitament att placera anläggningen i det egna landet. Regeringen har begärt att vi flyger dess
representanter till vår anläggning i ett annat land för att se över vår verksamhet och drift.
Kan vi betala för denna resa?

S

Först, rådfråga den juridiska avdelningen. En sådan resa måste godkännas i förväg. Noggrann
granskning krävs av resans kostnad, vilka tjänstemän som är inblandade, vem som kommer att resa
och om det finns något annat syfte för resan.

Relaterade policyer
Policy mot korruption och mutor och Formulär för godkännande i förväg (L.01.03)
Anställdas ersättningsgilla resor och affärskostnader (X.00.02)
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Intressekonflikter och gåvor

V

i får inte delta i aktiviteter som skapar, eller ens verkar skapa,
intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår när dina personliga eller familjens
intressen stör, eller kan synas inkräkta på, din förmåga att fatta välgrundade
affärsbeslut för Brunswick. Konflikter kan uppstå av en rad anledningar,
inklusive extern anställning, ett intresse i ett konkurrerande företag eller
familjeförhållanden.
Var särskilt försiktig om du är ansvarig för att välja eller hantera en leverantör åt Brunswick. Dina
personliga intressen och relationer får inte påverka, eller synas påverka, din förmåga att fatta beslut i
företagets bästa intresse. Vid val av leverantörer, följ alltid gällande riktlinjer för upphandling.
Tänk på att inte alla potentiella konflikter mellan dina intressen och Brunswicks intressen är skadliga
eller förbjudna. Vissa intressekonflikter är tillåtna om de yppas och godkänns. Även om en konflikt tidigare
har yppats och godkänts, måste du tillkännage konflikten varje år den fortfarande existerar i den händelse
att du måste fylla i ett årligt frågeformulär om intressekonflikter.

GÅVOR, MAT OCH UNDERHÅLLNING
Gåvor, mat och underhållning måste stödja Brunswicks legitima affärsintressen, ska inte tillhandahållas för
ofta, och måste följa alla tillämpliga lagar och företagets policyer. Underhållning får endast ske i en miljö
i linje med vårt engagemang för ömsesidig respekt. Gåvor som erbjuds eller tas emot från någon bör aldrig
innehålla kontanter eller kontantekvivalenter (t.ex. presentkort).
Om, som en del av den normala affärsverksamheten, du skulle vilja ge eller ta emot en gåva värd
mer än 100 USD i värde, förutom affärsmåltider, måste du tillkännage gåvan på en gåvorapport, och gåvan
måste godkännas av din chef och etikkontoret innan gåvan erbjuds, mottas eller godtas.
Gåvor som erbjuds eller tas emot från offentliga tjänstemän bör aldrig överstiga 100 USD i värde.
Eventuella offentliga gåvor måste ges eller tas emot öppet och transparent, korrekt registreras i bolagets
bokföring och dokumentation, endast vara avsedda att uttrycka respekt eller tacksamhet och vara
godtagbara enligt lokal lagstiftning. Om du har några frågor om huruvida en gåva, måltid eller underhållning
till eller från en offentlig tjänsteman är tillåten, kontakta den juridiska avdelningen.

VERKTYG

Exempel på intressekonflikter


Att ha ett annat jobb utanför Brunswick som påverkar din position inom företaget eller att använda
företagets egendom, utrustning, information eller andra resurser för att fullfölja det arbetet.



En platschef accepterar ofta dyra vinflaskor från en leverantör, och yppar inte gåvorna på en
gåvorapport.



Du eller din familjemedlem har en ägarandel (annat än ägandet av en minimal mängd av aktier, mindre
än 50 000 USD i marknadsvärde på aktier i ett börsnoterat bolag) i ett annat företag som gör affärer
med eller konkurrerar med Brunswick.



En anställd inom inköp väljer sin fars varuautomatsföretag för att tillhandahålla automater till
Brunswick, men avslöjar inte för någon att hennes pappa äger varuautomatsföretaget.



Använda information som du inhämtar på företaget för egen personlig vinning, för att gynna en
familjemedlem eller att gynna ett annat företag där du har ett ekonomiskt intresse.



En ledande befattningshavare, som även sitter i styrelsen för ett företag som levererar tjänster och
produkter till Brunswick, yppar en del av Brunswicks konfidentiella strategiska plan för detta
utomstående företag för att öka det företagets chanser att tilldelas ett kontrakt.

Affärssed



Delta i en affärstransaktion för din personliga fördel som bygger på konfidentiella uppgifter som
utvecklats av dig som anställd i företaget.



Anställa släktingar som rapporterar direkt till dig.



Att ha en romantisk relation med en anställd som du är chef för antingen direkt eller funktionellt.



Erbjuda eller ta emot gåvor av mer än nominellt värde.



En försäljningschef tar medlemmarna i sitt team och vissa kunder till en lokal herrklubb för
vuxenunderhållning.



En inköpschef åker på en skidresa med alla utgifter betalda av en leverantör.
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Frågor och svar
F

Jag rekryterar för en ny position. Min kusin är välkvalificerad och söker arbete. Kan jag anställa
henne?

S

Även om din kusin kan vara välkvalificerad, måste du yppa den här konflikten till din chef innan du
fortsätter att tillsätta positionen eller ens genomför intervjuer med din kusin. Om det fastställs att din
kusin kommer att intervjuas för tjänsten, kommer du förmodligen inte att få delta i intervjun eller
anställningsbeslutet.

F

Jag har hört att min avdelning förhandlar om ett avtal som kommer att göra min hustrus företag
till en stor Brunswick-leverantör. Kan detta skapa en intressekonflikt?

S

Ja. En intressekonflikt, eller det som kan synas som en intressekonflikt, skulle säkerligen uppstå i
denna situation, eftersom du kan verka partisk till fördel för din frus företag. Du måste fylla i en
intressekonfliktblankett och, om tillbörligt, kommer du att tas bort från beslutsprocessen. Genom att
göra detta, kan du undvika en situation som otillbörligen kan påverka, eller synas otillbörligen påverka,
din förmåga att fatta välgrundade och objektiva affärsbeslut.

F

Jag äger ett litet företag som ett sidoprojekt. När min arbetsdag är långsam, kan jag jobba med
mina personliga affärsfrågor? Och kan jag göra några kopior med Brunswicks kontorsutrustning?

S

Nej, det är aldrig lämpligt att göra andra affärer under arbetstid eller att använda företagets egendom.
Dessutom får ditt andra jobb inte störa din förmåga att göra ditt jobb på Brunswick. Inte heller kan
du konkurrera med Brunswick, eller vara en säljare eller leverantör till Brunswick. Du måste alltid yppa
sådan anställning innan den uppstår och i det årliga frågeformuläret om intressekonflikter om din
position kräver att du fyller i frågeformuläret.

F

Jag vill skicka presenter till våra stora kunder i början av det nya året för att tacka dem för deras
verksamhet. Kan jag skicka varje kund en fruktkorg värderad till 50 USD?

S

Detta är förmodligen en rimlig och lämplig affärsgåva som följer företagets normer. Om inte detta
skulle sätta kunderna i en position där de kan verka partiska eller pressade att fatta ett visst affärsbeslut,
är denna sällsynta årliga gåva sannolikt acceptabel.

F

Kan jag acceptera ett presentkort till min favoritrestaurang från en leverantör?

S

Nej. Oavsett beloppet, tillåter Brunswick inte givande eller tagande av gåvor i form av kontanter eller
kontantekvivalenter som presentkort eller checkar.

Affärssed
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F

Företaget skrev just på ett flerårigt, miljondollarkontrakt med en leverantör som jag rekommenderade.
För att visa upp sina kommande produkter, bjöd säljaren min familj till en World Series match, inklusive
flyg, hotell och en trevlig middag där säljaren kommer att presentera sina nya produkter. Eftersom
avtalet med leverantören redan har skrivits på, kan jag acceptera?

S

De gåvor som erbjuds av den här leverantören är överdrivna och inte lämpliga under omständigheterna.
Denna gåva kan vara avsedd att otillbörligt påverka affärsbeslut, eller kan framstå för andra att ha
otillbörlig påverkan. Dessutom är värdet av den erbjudna gåvan alltför högt. Detta erbjudande ska yppas
i förväg till din chef och etikkontoret. Det är troligt att du kommer att beordras att inte acceptera detta
erbjudande, helt eller delvis.

F

Jag kommer att delta i en prisutdelning för fartyg med en representant från kustbevakningen.
Jag skulle vilja ge honom en tröja eller mössa med företagets logga. Är det acceptabelt?

S

Ja, gåvor av nominellt värde (under 100 USD) kan ges, så länge de ges öppet och transparent, korrekt
registreras i företagets bokföring och dokumentation och är godtagbara enligt lokal lagstiftning.
Om du har några frågor om huruvida du ska ge denna gåva eller hur man bokför den, kontakta den
juridiska avdelningen.

Relaterade policyer
Certifiering av yppande av intressekonflikt–manuellt formulär
Certifiering av intressekonflikt (E.02.06)
Anställning av anhöriga och närstående (H.02.04)
Gåvorapporteringsformulär (E.02.05)
Extern anställning (H.02.05)
Anti-korruption och mutor (L.01.03)

Affärssed
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Rättvis och laglig konkurrens (antitrust)

B

runswick konkurrerar på globala marknader med våra överlägsna produkter,
tjänster och anställda. Vi konkurrerar inte med hjälp av otillbörliga åtgärder
avsedda att skada ett annat företag, tvinga det bort från en marknad eller
hindra det från att komma in på en marknad.
Vi har åtagit oss att följa tillämpliga konkurrenslagar överallt där vi verkar. Även om
antitrustlagstiftningen (som den kallas i USA) är extremt komplex, är det generellt sett olagligt att göra
någon överenskommelse med en konkurrent som oskäligen begränsar konkurrensen, inklusive, men
inte begränsat till, följande områden:
> Prissättning (inklusive betalningsvillkor och rabatter)
> Produkter och tjänster
> Affärssed
> Territorier
> Distributionskanaler
> Kundlistor
Olagliga avtal behöver inte vara undertecknade kontrakt, de kan vara verbala ”överenskommelser”
mellan parterna. Detta uppförande kan vara mycket riskabelt både för dig och Brunswick. Lämna omedelbart
ett möte eller informationsinsamling där konkurrenterna är närvarande och konkurrensbegränsande
beteende uppvisas. Rapportera eventuella diskussioner eller beteenden som kan vara ett brott mot denna
policy och diskutera inte någon av dessa saker med någon konkurrent, tillsynsmyndighet eller utomstående
advokat utan att först rådfråga din divisions eller företagets juridiska avdelning.

VERKTYG

Collecting Information About Competitors
Att samla information om våra konkurrenter, s.k. konkurrensmässig information, är en legitim affärsverksamhet
och hjälper oss att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Att hämta information från offentliga källor,
såsom tidningar, internet eller offentliga rapporter är lämpligt och uppmuntras, det gäller även icke-konfidentiell
information från kunder, affärspartners, mäklare och leverantörer. Däremot får du delta inte i olaglig
verksamhet för att erhålla information om konkurrenter, inte heller får du acceptera, röja eller använda
konkurrensinformation som du vet yppades i strid med ett sekretessavtal mellan en av våra konkurrenter och
en tredje part. Brunswick förbjuder dig från förvanskning av din identitet eller materiella fakta, intrång,
avlyssning, spioneri, döljande eller dataintrång för att komma över konkurrensinformation, eller insamling
av konkurrensinformation på något annat sätt som kan bryta mot lagar eller Uppförandekoden.

Exempel på otillåten konkurrens


Två konkurrenter kommer överens att ”bojkotta” en affärspartner eller leverantör i ett försök att
få en konkurrensfördel.



Två konkurrerande företag kommer överens om att fastställa priser de kommer att debitera kunderna
eller betala leverantörer.



I ett informellt telefonsamtal kommer säljare från två företag överens om att dela upp kunder eller
ett marknadsområde: ”Ni håller er utanför vårt område, så ska vi hålla oss utanför ert”.



En anställd söker konfidentiell information från en ny medarbetare som tidigare arbetat för en konkurrent.



En säljare gör felaktiga eller vilseledande uttalanden om konkurrenter i en presentation till potentiella
kunder.



En anställd hackar en konkurrents e-postsystem för att få information om konkurrenter.

Affärssed
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Frågor och svar
F

En vän till mig arbetar för en konkurrent till Brunswick. Han berättade för mig nyligen att hans företag
lägger bud på två projekt som Brunswick också lagt bud på. Han föreslog att om han gav ett högt pris
på ett bud, kunde Brunswick göra samma sak med det andra, och då skulle vi båda vinna ett kontrakt.
Vad bör jag göra?

S

Du får aldrig diskutera att dela upp kunder eller priser på anbud med en konkurrent. Att sluta avtal med
en konkurrent som begränsar konkurrensen står i direkt strid med vår policy och lagen. Om en situation
som denna uppstår på en offentlig plats, visa ditt ogillande av förslaget högt och tydligt. Du bör informera
din divisions eller företagets juridiska avdelning eller etikkontoret omedelbart.

F

Jag har hört talas om en konkurrents möte på en mässa. Jag skulle vilja delta, men jag är rädd att de
inte kommer att låta mig om de vet att jag är från Brunswick. Kan jag delta om jag håller min identitet
hemlig?

S

Nej, det är aldrig lämpligt att dölja din identitet för att få information om en konkurrent. Du bör kontakta
din divisions eller företagets juridiska avdelning innan deltagande i ett möte med en konkurrent.

Arbetsplatsmiljö
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Lika anställningsmöjligheter

B

runswick värdesätter mångfald. Brunswick tolererar inte diskriminering på
arbetsplatsen, oavsett ras, hudfärg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung,
medborgarskap, funktionshinder, sexuell läggning, graviditet, veteranstatus
eller annat som skyddas av gällande lagar.
Vi erbjuder lika anställningsmöjligheter och fattar anställningsbeslut baserat på meriter. Detta omfattar
alla aspekter av anställningsförhållandet, inklusive rekrytering, anställning, byte av jobb, befordringar,
uppdrag, utbildning, uppsägning, arbetsvillkor, ersättning och andra arbets- och anställningsförhållanden.
Brunswick förbjuder repressalier mot en person som gör klagomål om diskriminering i god tro.

VERKTYG

Exempel på brott mot policyn om lika anställningsmöjligheter


En arbetsledare beaktar två lika duktiga medarbetare för en befordran på sin avdelning: en nygift kvinna
och en man som är gift med barn. Han bestämmer sig för att befordra mannen, i tron att när kvinnan
får barn kommer hon att vara mer benägen att ta längre ledighet eller säga upp sig.



En anställd med funktionshinder som använder rullstol får inte en försäljningsposition som innebär
omfattande offentlig interaktion, trots att hon har utmärkta sociala förmågor och enastående
recensioner och referenser. Förklaringen som ges är att någon som inte sitter i rullstol skulle förmodligen
sälja mera.



En anställd i tillverkningen får sparken eftersom hans chef tror att de som delar hans tro kan vara
våldsamma.



Ett företag anställer konsekvent från en etnisk grupp, och motiverar denna praxis med att: ”folk av
andra raser kan bara inte relatera till vår kundbas”.

Frågor och svar
F

Jag sökte ett jobb på en avdelning med fem manliga medarbetare. Chefen erbjöd jobbet till en man
(jag är kvinna). Det känns som om att jag kan ha blivit diskriminerad. Vad kan jag göra?

S

Om du tror att du blivit diskriminerad, rapportera detta till din chef, etiklinjen, din lokala etikrådgivare
eller via någon av de andra alternativen som beskrivs i Uppförandekoden. Frågan kommer omedelbart
undersökas. Du kommer inte att utsättas för repressalier för att ha gjort ett klagomål i god tro.

F

Jag är anställningsansvarig och jag har ett antal goda kandidater från väldigt olika bakgrunder.
Även om hon saknar viktiga färdigheter som några av de andra kandidaterna besitter, skulle jag vilja
anställa en kandidat som har samma ras och religiösa bakgrund som jag. Jag tror vi kommer fungera
bäst tillsammans eftersom vi delar samma värderingar. Är det något fel med det?

S

Det är viktigt att alltid anställa den bästa kandidaten för jobbet baserat på meriter. Du måste fatta
anställningsbeslut på grundval av erfarenheter, jobbfärdigheter, utbildning och andra arbetsrelaterade
kriterier. Det är inte lämpligt att basera anställningsbeslut på att du antar att du kommer att kommunicera
bättre eller delar samma värderingar med någon från samma bakgrund. Du kan mycket väl finna att
ytterligare olikheter, förutom erforderliga yrkeskunskaper, bidrar till enastående arbete av din grupp.

Arbetsplatsmiljö

Relaterade policyer
Lika anställningsmöjligheter och positiv särbehandling (H.01.01)
Amerikaner med funktionshinder (Americans with Disabilities, ADA) (H.01.03)
Elektronisk kommunikation och internetanvändning (E.02.07)
Sociala medier (H.01.05)
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Anti-trakasserier

D

et fulla värdet av varje individs bidrag kan endast förverkligas när vi
behandlar varandra med samma respekt, förtroende och värdighet vi själva
förväntar oss. Brunswick insisterar på en arbetsmiljö fri från hot och trakasserier
av alla, inklusive arbetsledare, medarbetare, leverantörer, klienter, kunder eller
andra tredje parter.
Trakasserier på arbetsplatsen kan ta många former. Det är ovälkommet uppträdande, verbalt, fysiskt
eller visuellt, som skapar en hotfull, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Trakasserier kan inkludera skämt, att
retas, förolämpningar, mobbning, kränkande beteende på arbetsplatsen eller practical jokes riktade mot en
person, eller så kan de uppstå när en anställning är knuten till ovälkomna sexuella närmanden. Brunswick
tolererar inte trakasserier, oavsett om du befinner dig i företagets lokaler eller deltar i affärsrelaterade
funktioner efter jobbet eller utanför arbetsplatsen, t.ex. helgfester eller affärsresor. Sådant uppträdande är
strängt förbjudet, även om det inte når upp till den nivå som skulle utgöra ett brott mot lagen.
Om du har upplevt, bevittnat eller vet om uppträdande i strid med bolagets trakasseripolicy, måste
du rapportera det enligt Uppförandekoden eller trakasseripolicyn. Lämpliga undersökningar kommer
att göras så snabbt och diskret som möjligt. Du kommer inte att utsättas för repressalier på grund av någon
rapportering om överträdelse eller medverkan i en utredning i god tro.

VERKTYG

Exempel på överträdelser mot trakasseripolicyn


Avsiktligt beröra en medarbetare.



Berätta olämpliga skämt om sex, ras, nationellt ursprung eller religion.



Vidarebefordra eller dela pornografiska eller stötande e-postmeddelanden via företagets elektroniska
informationssystem.



Att kräva eller hota en anställd till umgänge eller en sexuell relation med hot om uppsägning eller
andra negativa effekter på anställning.



Besöka pornografiska webbplatser på en företagsdator, eller på jobbet eller jobbevenemang.

Frågor och svar
F

Jag arbetar med flera leverantörer och har byggt upp starka relationer med deras företrädare. En av
dem har börjat flörta med mig nyligen och skickat mig e-post med sexuella antydningar. Det känns
obekvämt, men jag är inte säker på vad jag ska göra eftersom leverantörens representant inte jobbar
för Brunswick. Vad bör jag göra?

S

Även om företrädaren inte är en anställd, bör du rapportera situationen. Brunswick kräver en arbetsmiljö
fri från trakasserier, även från tredje parter som inte är anställda. Trakasserier kan omfatta e-post och
ovälkommet flörtande från en icke-anställd som skapar en fientlig, hotfull eller obehaglig arbetsmiljö.
Brunswick tar alla rapporter om trakasserier på allvar och kommer att utreda efter behov.

Arbetsplatsmiljö
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F

Som en del av min religiösa tro, täcker jag alltid mitt hår medan jag arbetar. I början var mina
medarbetare nyfikna och frågade mig om min religion, men på senare tid har de börjat göra narr av
mig och säger att min religion är ”dum”. Finns det något jag kan göra?

S

Du bör omedelbart rapportera dessa händelser enligt de förfaranden som anges i trakasseripolicyn
eller Uppförandekoden. Trakasserier kan enligt vår policy omfatta skämt och förolämpningar på
grund av en persons religion. Om du gör en rapport i god tro, kommer du inte bli utsatt för repressalier,
och företaget kan snabbt lösa problemet.

F

Jag berättar en massa skämt på arbetsplatsen. En av mina medarbetare berättade att hon tycker
några av dem är stötande, men jag tycker att hon överdriver. När jag frågade mina andra medarbetare,
sa de till mig att mina skämt inte stör dem. Jag har väl inte brutit mot Uppförandekoden?

S

Du bör alltid se till att ditt uppförande inte är ovälkommet och inte skapar en hotfull, fientlig eller
kränkande arbetsmiljö för någon medarbetare. Även om dina andra medarbetare inte tog sig illa vid,
har minst en av dem sagt att hon gjort det. Du bör sluta berätta skämt som kan skapa en fientlig
miljö för henne eller andra kollegor.

F

Min chef har skrivit rasistiska kommentarer om mina medarbetare på Facebook. Är detta trakasserier
enligt vår policy?

S

Att skapa en fientlig arbetsmiljö baserat på ras är förbjudet enligt vår policy, även om ett sådant
beteende förekommer på sociala medier. Du bör tala om för din chef, kontakta etikkontoret eller använda
något av de sätten att rapportera som anges i Uppförandekoden.

Relaterade policyer
Trakasserier (H.01.02)
Elektronisk kommunikation och internetanvändning (E.02.07)
Sociala medier (H.01.05)
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Hälsa, säkerhet och miljö

B

runswick anser att de anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande är
avgörande för företagets fortsatta framgång. Brunswick månar om att
tillhandahålla produkter och upplevelser på ett sätt som minimerar företagets
påverkan på miljön och garanterar en hållbar miljö i vår verksamhet.
Vi tar en aktiv roll för att främja hälsa och säkerhet för våra anställda genom policyer och program
som hjälper våra anställda ta hand om sig själva och sina medarbetare. Vi måste alla följa säkra arbetsrutiner
och aktivt arbeta för att förebygga olyckor. Om du blir medveten om eventuella hot mot en medarbetares
eller annan tredje parts säkerhet i samband med vår verksamhet, rapportera detta till den lokala ledningen
eller i enlighet med rapporteringsrutinerna i Uppförandekoden. Dessutom måste du omedelbart rapportera
alla sjukdomar eller skador på arbetsplatsen i enlighet med lokala riktlinjer.
Kom ihåg, säkerheten kommer alltid först. På jobbet måste vi var och en förbli fria från påverkan
av droger, alkohol eller andra ämnen som kan påverka vår förmåga att arbeta effektivt och säkert.
Brunswick förbjuder anställda från att använda, inneha, överföra, sälja, dela ut, tillverka eller på annat sätt
vara påverkade av droger eller alkohol, inklusive marijuana, och samtidigt utföra företagets verksamhet
på eller utanför företagets område, eller när du använder ett företagsfordon eller utrustning.
Brunswick förbjuder våld på arbetsplatsen eller hot om våld på arbetsplatsen. Teammedlemmar
som gör sig skyldiga till sådant beteende kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive
uppsägning.

VERKTYG

Exempel på olämpliga beteenden relaterade till hälsa, säkerhet och miljö


I en anläggning där tunga maskiner med höga decibelnivåer som kräver hörselskydd används, använder
de anställda inte nödvändig skyddsutrustning.



En anläggningschef försöker spara pengar åt företaget genom att dumpa förorenat avfall på en ödetomt
bredvid fabriken, i stället för att avyttra det i enlighet med tillämpliga lagar och företagets policyer.



För att öka produktionen, avlägsnar en anställd i tillverkningen säkerhetsskyddet från en maskin för
att undvika att behöva justera den.

Frågor och svar
F

Jag märkte att ett säkerhetsskydd är trasigt på en maskin. Det kommer att ta tid att åtgärda, och
vi har ett krävande produktionsschema. Vad bör jag göra?

S

Om ett skydd på en maskin som du har utbildats för att använda är trasigt, bör det rapporteras omedelbart, och maskinen bör inte användas förrän korrigerande åtgärder har utförts för att åtgärda det
trasiga skyddet. Det är allas uppgift att garantera en säker miljö. De anställdas säkerhet är en prioritet
för Brunswick.

F

Jag misstänker att en medarbetare ibland kommer berusad till jobbet och kanske även dricker på
jobbet. Jag är orolig för hennes hälsa och säkerhet. Vad kan jag göra?

S

Du bör omedelbart kontakta din chef, som kommer att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med saken.
Tänk på att säkerheten kommer först, både för dig och dina medarbetare.

Arbetsplatsmiljö
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F

Jag är osäker på vad jag ska göra med oanvända målarfärger och kemikalier som finns i anläggningen.
Ska jag bara kasta ut dem?

S

Nej, du bör rådgöra med den lokala representanten för miljö, hälsa och säkerhet för information om hur
man på ett säkert sätt avyttrar oanvända färger och kemikalier.

Relaterade policyer
Drogfri arbetsplats (H.05.01)
Säkerhet på arbetsplatsen (H.05.03)
Förebyggande av våld på arbetsplatsen (H.05.04)

Arbetsplatsmiljö

25

Konfidentiell information och datasäkerhet

K

onfidentiell information omfattar information om Brunswicks verksamhet,
drift, anställda, kunder, affärspartners, produktstrategier och
affärshemligheter. Att skydda företagets konfidentiella information är allas
ansvar. Konfidentiell information omfattar all information som inte är känd för
utomstående och som har ett värde för Brunswick eller vars förtida yppande
skulle hjälpa konkurrenter eller vara skadligt för företaget.
Konfidentiell information omfattar även personlig information om anställda, affärspartners och
kunder, inklusive personliga hälsodata, ekonomisk eller annan information som företaget enligt lag får
besitta. Brunswick har förbundit sig att upprätthålla sekretessen och säkerheten för all personlig information
och hantera den i enlighet med gällande lagar. Vi måste samla in, använda och behandla personuppgifter
endast för legitima affärsändamål, begränsa tillgången till dem som har ett legitimt affärssyfte för att
använda informationen, och vidta åtgärder för att förhindra obehörigt yppande. Vi tillåter inte yppande till
tredje part förutom såsom tillåtet enligt vår policy.
Var noga med att följa alla relevanta säkerhetsförfaranden och skyddsåtgärder vid hantering av
konfidentiell information. Var försiktig och eftertänksam när du yppar konfidentiell information i skrift,
inklusive e-post, och under privata samtal. Tänk på din omgivning när du pratar i en mobiltelefon eller på en
offentlig plats. Din skyldighet att upprätthålla sekretessen och säkerheten för sekretessbelagda uppgifter
fortsätter även efter din anställning upphör.
Behåll eller gör dig av med konfidentiell information i enlighet med policyer för dokumenthantering
och datasäkerhet. Viss information som är relevant för rättstvister, granskningar eller undersökningar kan
behöva arkiveras längre än vad som krävs normalt. Följ juridiska riktlinjer om arkivering för att säkerställa
att du inte förstör eller förlägger viktig information.

VERKTYG

Skydda vårt varumärke
Vi är alla ansvariga för att upprätthålla och bygga Brunswicks viktigaste tillgång, vårt varumärke. Vi har
alla en skyldighet att stärka och skydda Brunswicks varumärken, upphovsrätter, patent och annan immateriell
egendom. Våra logotyper och vårt namn är exempel på globalt kända varumärken som inte bör missbrukas.
Du bör kontrollera med den juridiska avdelningen innan du använder några av Brunswicks logotyper
för PR eller andra material, och användningen av avdelningslogotyper måste på förhand godkännas av
marknadsföringsavdelningen på respektive avdelning.
Dessutom kan du ibland skapa material eller utveckla processer i samband med ditt arbete. Dessa
skapelser tillhör Brunswick. Denna immateriella egendom är bland det mest värdefulla av Brunswicks
tillgångar. När du lämnar Brunswick, måste du returnera all immateriell egendom och andra produkter i din
ägo, inklusive eventuella kopior. Låt aldrig vår immateriella egendom användas av eller yppas till personer
utanför företaget utan att tillbörliga juridiska dokument har upprättats.

Exempel på konfidentiell information


Skriftliga eller muntliga avtal mellan Brunswick och anställda, agenter, strategiska partner och/eller
tredje parter.



Immateriell egendom—såsom varumärken, patent, upphovsrättigheter och affärshemligheter som
ägs av bolaget.



Marknadsföringsplaner.
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Prissättningsinformation.



Tekniska specifikationer.



Personlig information om anställda, såsom hemadresser, telefonnummer, personnummer, bankkonton
eller information om förmåner.



Kunders personliga eller ekonomiska information.



Företagets finansiella information (t.ex. fakturaregister, löneprotokoll, bokslut, leverantörsskulder,
leverantörslistor, pris och information om kostnader etc.).



Finansiell- och annan affärsinformation om potentiella förvärv och/eller nya produktlanseringar.



Tekniska ritningar för aktuella eller potentiella nya produkter.



Kundregister och avtal, uppgifter om marknadsandelar, leverantörsavtal, strategiska planer etc.

Exempel på lämpligt skydd av konfidentiella uppgifter


En anställd inom produktdesign och konstruktion ser till att han lägger känsliga produktritningar
i en låst låda innan han går på lunch.



En revisor initierar alltid lösenordsskyddet på sin dator innan han lämnar kontoret.



En personalchef förvarar känslig personalinformation i ett låst skåp.



En anställd på upphandlingsavdelningen erhåller ett undertecknat sekretessavtal från en prospektiv
affärspartner innan tillhandahållandet av hemlig information om Brunswick.

Exempel på olämpligt skydd av konfidentiella uppgifter


En anställds kusin startar ett företag och ber om en lista på kunder och kollegor så hon kan kontakta
dem angående hennes nya affärer. Den anställde följer hennes uppmaning.



En ingenjör säljer information till en konkurrent om en äganderättsskyddad teknik för metallgjutning
som företaget har utvecklat.



En marknadschef är begeistrad över ett nytt båtkoncept och delar informationen med familj och vänner
innan den gjorts offentligt.

Frågor och svar
F

Jag fick ett samtal från någon på personalavdelningen på ett annat företag. Hon jobbar med ett
projekt angående benchmarking och vill ha tillgång till alla mina medarbetares startdatum, titlar och
baslöner. Jag är inte säker på vad jag ska göra.

S

Information om våra anställda är konfidentiell och bör endast ges till dem som är behöriga att ha
tillgång denna information. Lämna aldrig ut denna typ av information om du inte är säker på att det är
lämpligt. I denna situation, sök vägledning från personalavdelningen och integritetskontoret.

F

Jag reser mycket i arbetet och tar med min bärbara dator överallt. Jag besökte en kund och efter en
dag av möten, bjöd kunden mig på middag. Ska jag ta med min bärbara dator in i restaurangen,
eller kan jag förvara den i bakluckan på min hyrbil?

S

Du bör ta med den bärbara datorn i din väska in på restaurangen för att säkerställa maximal
datasäkerhet. Även om du låst in den bärbara datorn i bilen, kan någon bryta sig in och stjäla den eller
bilen. Välj att vara proaktiv och uppmärksam avseende konfidentiell information genom att hålla
din bärbara dator under din direkta uppsikt.

26

Arbetsplatsmiljö

F

Jag skapade en ny båtdesign för Brunswick som aldrig användes. Jag lämnar företaget för att starta
eget. Kan jag använda denna design?

S

Nej. Design som du skapat som anställd av företaget tillhör företaget som ”immateriell egendom”.
När du lämnar Brunswick, måste du returnera all Brunswicks immateriella egendom. Att behålla
eller använda sådan egendom utan vederbörligt tillstånd kan vara ett brott mot upphovsrättslagen och
Uppförandekoden.

F

Jag är en ny säljare för Brunswick. Jag har kvar en lista med produktkostnader för nya produkter,
och kundförmånlig prissättning för kunder från min förra arbetsgivare, och tycker att det skulle vara
till stor hjälp att använda den här listan i mitt arbete på Brunswick. Är detta ett problem?

S

Ja. Brunswick respekterar konfidentiell information som tillhör våra konkurrenter. Precis som vi skyddar
vår egen känsliga information, måste vi också skydda sådan information som tillhör konkurrenter,
kunder och affärspartners.

F

Jag hittade ett dokument med lönerna för flera andra anställda på min avdelning. Kan jag visa
det för andra?

S

Nej, du har ingen affärsanledning att besitta denna personliga information för övriga anställda. Du ska
omedelbart skicka dokumentet till personalavdelningen eller, om lämpligt, avyttra det i enlighet med
våra arkiverings- och datasäkerhetspolicyer.

F

Jag fick e-post från min vän som arbetar för en konkurrent till Brunswick. Det inkluderade en bilaga
med uppgifter om hans företags PR-strategier, och det var märkt ”konfidentiellt”. Jag vet att han
skickade det till mig av misstag, men eftersom jag har informationen, kan jag använda den?

S

Nej. Din vän yppade informationen oavsiktligt, och meddelandet är tydligt märkt som konfidentiellt.
Du bör därför inte använda den och borde antingen lämna tillbaka den eller förstöra den omedelbart.

Relaterade policyer
Skydd av privat hälsoinformation (H.04.13)
Policy för klassificering av kontrollerade data (P.01.02)
Arkivering (L.03.01)
Riktlinjesdokument angående företagsidentitet (Kommunikation/Brunswick-mallar
och stilguider/företagsidentitet)

27

Arbetsplatsmiljö

28

Elektroniska informationssystem

E

lektronisk informationsteknik spelar en viktig roll i hur vi gör affärer.
Brunswicks elektroniska informationssystem, inklusive internet, e-post,
telefon, fax, röstbrevlåda, mobila enheter och snabbmeddelanden, tillhandahålls
för att hjälpa dig att göra ditt jobb och bör därför främst användas för
affärssyften. Användning för privata ändamål är tillåten endast inom rimliga
gränser, och personligt bruk får aldrig störa dina arbetsuppgifter.
Brunswicks elektroniska informationssystem är företagets egendom och alla meddelanden som skickas
eller mottas på dem är också företagets egendom. Företaget förbehåller sig rätten att övervaka användningen
av sina elektroniska system, vare sig användningen är yrkesmässig eller personlig, samt att blockera eller
uppfånga innehåll, meddelanden eller filer, såsom tillåtet enligt gällande lag. Sådan övervakning utförs för att
genomföra interna utredningar, skydda Brunswicks juridiska rättigheter, och säkerställa efterlevnad av våra
policyer och gällande lagar. Brunswicks policyer och de principer som beskrivs i Uppförandekoden gäller i
samma utsträckning för användning av företagets elektroniska informationssystem och oavsett om denna
användning är för affärsmässiga eller personliga syften. Tänk på att elektroniska meddelanden, inklusive e-post,
snabbmeddelanden och texter, ska författas med samma omsorg och professionalism som när du författar
annan Brunswick-korrespondens.
När du använder sociala medier för att skicka information, delta i diskussioner eller på annat sätt
kommunicerar om företaget, oavsett om du använder företagets system, måste du tydligt klargöra att du är
anställd av företaget. Dessutom måste information som publiceras på uppdrag av Brunswick inkludera
endast sanna och bekräftade fakta. Du ska aldrig framställa en missvisande bild av dig själv eller Brunswick.

VERKTYG

Exempel på olämplig användning av företagets elektroniska informationssystem


En anställd skickar ett skämt som är kränkande för en religiös grupp till en vän utanför företaget.



En anställd använder sin företagsdator för att få tillgång till pornografiskt material.



En marknadschef skickar konfidentiell information om ny produktutveckling utanför företaget utan
tillbörligt godkännande.



En analytiker använder företagets datasystem för mycket för personliga syften, som för att skicka
e-post från företagsdatorn för att marknadsföra ett hembaserat företag.



En anställd använder sociala medier för att sprida rasistiska, nedsättande kommentarer om sina
medarbetare.



En anställd skriver anonyma kommentarer som prisar en Brunswick-produkt utan att avslöja att
han jobbar på Brunswick.

Arbetsplatsmiljö
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Frågor och svar
F

En medarbetare skickade mig ett e-postmeddelande som är fördomsfullt och nedsättande gentemot
män. Jag vill skicka det till en vän utanför företaget som jag vet kommer att tycka att det är roligt.
Kan jag vidarebefordra det eftersom min vän inte jobbar här?

S

Nej, du ska aldrig använda Brunswicks elektroniska informationssystem för att skicka potentiellt
stötande material till någon inom eller utanför Brunswick. Att skicka sådant material kan strida mot
trakasseripolicyn, Uppförandekoden och lagen. Du bör radera e-postmeddelandet omedelbart
och meddela IT-avdelningen att du fått det.

F

Jag skriver en blogg, och jag vill berätta om Brunswicks utmärkta produkter. Är det acceptabelt?

S

Om du vill skriva om företagets produkter, måste du göra det mycket klart att du är anställd av Brunswick,
och du måste vara säker på att du endast skriver sanna och underbyggda fakta om våra produkter.

Relaterade policyer
Elektronisk kommunikation och internetanvändning (E.02.07)
Sociala medier (H.01.05)
Arbetsplatssökningar (H.05.05)
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Skydd av företagets tillgångar

V

åra lokaler, utrustning, material, egendomar, teknik, information och
varumärke har förvärvats genom hårt arbete av många människor. Vi är
skyldiga varandra, våra kunder, aktieägare och affärspartners att skydda
Brunswicks egendom mot stöld, förlust, slöseri eller skada.
Skydda Brunswicks tillgångar och använda dem på avsett sätt. Använd inte företagets tillgångar för
din personliga vinning eller till förmån för någon annan än företaget. Använd inte företagets datorer
eller utrustning för olagliga eller oetiska aktiviteter såsom spelande eller pornografi. Stöld av företagets
tillgångar kan leda till uppsägning eller till och med åtal. Olämpligt eller olagligt bruk av Brunswicks
egendom skadar oss alla.

VERKTYG

Exempel på företagstillgångar


Företagets pengar eller produkter.



De anställdas arbetstid.



Datorsystem och programvaror.



Telefoner.



Kopiatorer.



Företagets fordon.



Företagets varumärken.

Frågor och svar
F

Jag har ett litet företag som gör bröllopsinbjudningar och jag designar inbjudningar för en
medarbetare. Kan jag använda min jobbdator för detta ändamål, om det bara tar ett par dagar?

S

Nej. Denna användning innebär mer än det tillfälliga personliga bruk som tillåts av Brunswicks
policyer.

F

Min chef har bett mig att ta hand om hans personliga ärenden på företagets tid, som att plocka upp
hans kemtvätt och handla personliga gåvor. Är detta ett problem?

S

Ja, din chef missbrukar din arbetstid, vilket är en företagstillgång. Du bör rapportera händelsen
enligt uppförandekoden, så ärendet kan lösas.

Relaterade policyer
Elektronisk kommunikation och internetanvändning (E.02.07)
Sociala medier (H.01.05)
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Politiska aktiviteter

B

runswick respekterar din rätt att delta i politiska aktiviteter för egen
räkning eller på grund av en fråga eller kandidat som du förespråkar, men
vi ber att du avstår från att delta i politisk verksamhet på arbetsplatsen. För
denna policys syften innebär ”politisk verksamhet” aktiviteter där det inte finns
någon direkt koppling till en särskild identifierad arbetsfråga.
Du måste vara noga med att inte använda Brunswicks namn, egendom eller andra resurser för att
stödja dina personliga politiska aktiviteter, och du bör iaktta gott omdöme vid diskussioner om dina
personliga politiska åsikter med externa affärskontakter. Anställda ersätts inte av företaget för personliga
politiska bidrag, och ersättning till anställda kommer inte ökas eller på annat sätt justeras för att kompensera
för politiska bidrag. Du uppmuntras att delta i samhälleliga och politiska aktiviteter så länge som dessa
aktiviteter sker på din egen tid och på egen bekostnad, och är i enlighet med gällande lagstiftning. Du får
inte föreslå eller antyda att din donation av tid, resurser eller pengar är från eller godkänts av Brunswick.
Du kommer aldrig att gynnas eller straffas för att ha givit eller inte givit ett personligt bidrag.

VERKTYG

Exempel på olämpliga politiska aktiviteter på arbetsplatsen


En chef ber anställda i sin avdelning att köpa biljetter till en politisk insamling för en kandidat som
stöds av en stor kund.



På företagets parkering efter jobbet, distribuerar en fabriksanställd flygblad för en kandidat som är
valbar för ett politiskt ämbete.



En chef skickar e-post från sin jobbdator till sina medarbetare och uppmanar dem att rösta på
en kandidat han stöder.

Frågor och svar
F

Min vän är valbar för ett politiskt ämbete, och jag skulle vilja hjälpa till med kampanjen.
Är detta tillåtet?

S

Ja. Dina personliga politiska aktiviteter är din ensak. Se bara till att du inte använder företagets resurser,
inklusive företagets tid, e-post eller företagets namn, för att främja kampanjen.

F

Min fru försöker att bli vald till ett politiskt ämbete. Kan jag använda Brunswicks datorer och
kopiatorer för att göra hennes broschyrer och affischer?

S

Nej, du ska inte använda företagets resurser för att stödja personliga politiska aktiviteter.

F

Min chef är väldigt högljudd om sina politiska övertygelser, vilka skiljer sig mycket från mina egna.
Ibland kommenterar han även kandidaternas raser, religioner eller nationella ursprung vilket
jag finner stötande. Kan han neka mig befordran eller lönehöjning, eller till och med ge mig sparken,
eftersom jag har en annan syn på politiken?

S

Nej, din chef kan inte vidta anställningsåtgärder mot dig på grund av dina personliga politiska övertygelser.
Dessutom, om hans uppförande skapar en hotfull, fientlig eller kränkande arbetsmiljö enligt företagets
trakasseripolicy, har du en skyldighet att rapportera det så att det kan undersökas på lämpligt sätt.

Relaterade policyer
Trakasserier (H.01.02)
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RAPPORTERINGSRUTINER
Om du har kännedom om något som strider mot Uppförandekoden eller någon av Brunswicks policyer, måste
du omedelbart rapportera det genom att använda någon av följande metoder. Rapporter kan göras anonymt
och översättare finns tillgängliga på den avgiftsfria etiklinjen. Rapporter kommer att behandlas konfidentiellt
i den utsträckning som överensstämmer med genomförandet av en rättvis och grundlig utredning.


Berätta för din chef;



Kontakta en etisk rådgivare på din arbetsplats (personligen, per telefon, via brev eller e-post);



Ring den avgiftsfria etiklinjen i USA (877.684.5252) eller någon av de internationella avgiftsfria etiklinjerna (nummer anges i slutet av Uppförandekoden);



Använd den webbaserade processen: www.bcethics.com
–eller–
anställda stationerade i EU kan använda den webbaserade processen: https://bcethicseu.alertline.com;



Kontakta etikkontoret personligen, via post (1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60045, USA), telefon
(847-735-4318), e-post (ethics.advisory@brunswick.com) eller fax (847.735.4388); eller



Skicka ett brev till bolagets chefsjurist.

Etiklinjen bemannas av ett utomstående företag och är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar
i veckan. Du kan rapportera anonymt om du föredrar det, men om du behåller anonymiteten kan det begränsa
vår förmåga att effektivt utreda dina bekymmer. Brunswick kommer omgående undersöka rapporter som
lämpligt, och kommer att vidta lämpliga åtgärder. Vi har alla en skyldighet att samarbeta i alla undersökningar
och dela information öppet och ärligt. Vi kommer att göra varje rimlig ansträngning för att kommunicera
tillbaka till dig när utredningen är klar.

NOLLTOLERANS FÖR VEDERGÄLLNING
Om du gör en rapport i god tro, och använder något av de förfaranden som beskrivs i Uppförandekoden, kommer du inte att utsättas för repressalier för detta. Varje anställd som hämnas på grund av en sådan rapport,
eller som stör en undersökning baserad på en sådan rapport, kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder,
inklusive uppsägning. Om du tror att någon har vidtagit repressalier mot dig, rapportera detta omedelbart
med någon av de metoder som beskrivs ovan.
Det är ett brott mot Uppförandekoden att medvetet göra en falsk anklagelse, ljuga för en utredare
eller vägra att samarbeta med en utredning. Rapportering i ”god tro” betyder inte att man måste ha rätt när
man tar upp ett problem, det betyder bara att man har en god tro som grund för att ett brott har, eller
kan ha, inträffat och att man talar sanning när man rapporterar.
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VERKTYG

Frågor och svar
F

Kommer min karriär att skadas om jag rapporterar något?

S

Nej, Brunswicks ledning strävar efter att upprätthålla en öppen miljö där etik och efterlevnadsfrågor kan
rapporteras i god tro utan negativa konsekvenser för den som rapporterar dem. Brunswick kommer
att svara på alla rapporterade fall av vedergällning och snabbt vidta korrigerande åtgärder. Vedergällning
kommer inte att tolereras.

F

Jag observerade en situation som jag misstänker strider mot Uppförandekoden. Ska jag rapportera den,
även om jag inte är helt säker på att den är ett problem?

S

Ja, är du ansvarig för att omedelbart rapportera eventuella överträdelser av Uppförandekoden. Din
rapport kommer att tas på allvar och utredas som lämpligt. Det är bättre att anmäla en misstanke som
visar sig vara felaktig än att ignorera ett eventuellt brott mot lagstiftning eller företagets policy.

F

Vad händer om någon gör en rapport i ond tro för att felaktigt beskylla mig för något?

S

Alla utredningar hanteras professionellt och objektivt. Att avsiktligt göra en rapport i ”ond tro” är en
allvarlig överträdelse och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

Relaterade policyer
Process för klagomål angående bokföring och finansiella frågor (E.02.01)
Whistleblowerpolicy (E.02.03)
Trakasseripolicy (H.01.02)
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Bekräftelse:

Ditt personliga åtagande att göra det rätta valet
Jag bekräftar att jag har läst och förstått informationen i Brunswick
Corporations Uppförandekod och samtycker till att följa Uppförandekoden
och andra Brunswick-policyer.

Namn

Datum

Signatur

Datum
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
		
COUNTRY
SERVICE

AT&T
ACCESS CODE

HELP LINE

		
COUNTRY
SERVICE

AT&T
ACCESS CODE

HELP LINE

Australia

Optus

1.800.551.155

800.556.2803

Mexico		

01.800.288.2872

888.802.9416

Telstra

1.800.881.01 1

Belgium		

0.800.100.10

888.507.5629

Brazil		
		
		

0800.890.0288
or
0800.8888.288

888.649.901 1

Canada		

——

877.684.5252

China

Beijing
vicinity

108.888

Shanghai
vicinity

108.1 1

Alternative

01.800.462.4240

Por Cobrar
Espanol

01.800.1 12.2020

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

888.649.9014

Denmark		

8001.0010

888.649.9026

Portugal		

800.800.128

800.569.9578

France		

888.649.9047

Russia		

8^ 10.800.1 10.101 1

888.802.9441

		
		

0800.99.001 1
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
Telephone

Hungary		

Italy		

Japan

Korea

800.93.2266

06.800.01 1 1 1

800.172.444

KDDI

00.539.1 1 1

NTT

0034.81 1.001

Softbank
Telecom

00.663.51 1 1

DACOM

0030.91 1

DACOM US
Military

550.2872

Korea
Telecom

0072.91 1

Korea
Telecom
US Military

550.4663

ONSE

0036.91 1

Singapore

Moscow

363.2400

Outside
Moscow

8^ 495.363.2400

St.
Petersburg

363.2400

Outside St.
Petersburg

8^ 812.363.2400

Sing Tel

800.01 1 1.1 1 1

StarHub

80.0001.0001

888.802.9451

888.649.9057

Sweden		

020.799.1 1 1

888.802.9454

Switzerland		

0.800.89001 1

888.802.9458

Thailand		

1.800.0001.33
or
001.999.1 1 1.1 1

888.802.9459

BT

0800.89.001 1

800.569.9578

C&W

0500.89.001 1

888.649.9058

888.649.9059
		
		

888.649.9062

United
Kingdom

United		
States

——

877.684.5252

