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Meddelande från vår
koncernchef (CEO) och
vår styrelseordförande
(Chairman of the Board)

Bästa medarbetare,

Barnes Group Inc. (”Barnes”), etablerat 1857, har under lång tid försvarat övertygelsen att integritet och det
sätt vi bemöter våra anställda, aktieägare, kunder, leverantörer, konkurrenter och vårt omgivande samhälle
på, är en nyckel till vårt företags överlevnad och framgång. Våra värderingar, liksom vårt Barnes Enterprise
System (”BES”) med dess vägledande principer, formar grunden för vår företagskultur och fungerar som en
karta för navigering på en komplex och ständigt föränderlig marknad där vi bedriver vår verksamhet. Vår kod
för affärsetik och uppförande (Code of Business Ethics and Conduct) (”koden”) förstärker dessa värderingar
och principer och fastställer det uppförande vi förväntar oss av alla våra anställda, chefer och direktörer för att
upprätthålla den högsta standarden för integritet i allt vi gör.
Koden gäller alla i vårt företag och förenar oss som ett team, ett företag (”One Team, One Company”). Genom
att vara förenade i vårt syfte och agera konsekvent enligt vår kod kan vi upprätthålla Barnes varumärke och
anseende och fortsätta bygga på vårt företags tillväxt och framgång.
Ägna en stund åt att läsa igenom koden och tillägna dig dess riktlinjer. Om du har några frågor om koden eller
behöver hjälp för att förstå hur den tillämpas i ditt arbete, sök rådgivning av någon av resurserna som anges.
Du kan vara säker på att vårt företag inte kommer att utöva någon vedergällning mot den som i god tro ställer
frågor eller tar upp problem, och du kan tryggt lägga fram dem. Vi förväntar oss också att du påpekar problem
om du märker att någon kollega inte följer koden.
Tack för din medverkan i vårt integritetsåtagande på Barnes och för ditt fortsatta engagemang för vårt företag.
Med vänlig hälsning,

Patrick Dempsey
VD och koncernchef (President and CEO)
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Thomas O. Barnes
Styrelseordförande (Chairman of the Board)

Vår vision
Att vara en global leverantör av tekniska produkter och innovativa lösningar och att generera enastående
mervärde för våra kunder och intressenter genom motiverade och engagerade medarbetare.

Våra värderingar
Integritet – Upprätthålla högsta etiska normer, hedra våra åtaganden och vara öppna och ärliga i allt vi gör.
Ansvarsdelegering – Inse att våra medarbetare är källan till vår framgång, ge alla en möjlighet att ha en
positiv personlig inverkan och samtidigt vara ansvariga för sitt beteende och resultat som de levererar för vårt
samhälle, våra kunder och aktieägare.
Empati – identifiera hur vi reagerar i olika situationer och hur vi lär oss nya saker, kunna känna igen
motsvarande hos andra; hjälper oss att motivera andra och oss själva till bättre resultat samtidigt som det
hjälper oss att vårda våra relationer med förståelse och förnuft.
Samarbete – Skapa team där alla skall få vara med och kunna påverka, utnyttja vår samlade erfarenhet och
kunskap för att hitta unika lösningar för våra kunder.
Konkurrenskraft – Jobba obevekligt för att uppnå en långsiktig marknadsledande position för våra produkter
och tjänster.
Ständiga förbättringar – Skapa en företagskultur som anammar förändring och innovation, förbättrar våra
processer genom att ta bort slöseri, och bygger på ett orubbligt kvalitetstänk i alla led.
Rättvisa på arbetsplatsen – Tillhandahålla möjligheter för våra anställda, leda med värdighet och respekt i en
säker och ömsesidigt belönande miljö.
Globalisering – Se expansionen av vår affärsverksamhet runt om i världen som en möjlighet och värdesätt
mångfald och samarbete när vi arbetar gränsöverskridande. Vi samarbetar med anställda, leverantörer
och kunder från skilda kulturer, samtidigt som vi respekterar och bidrar till de lokalsamhällen och miljöer där vi
bedriver vår verksamhet.

BES 10 Vägledande principer
1.
2.
3.
4.
5.

Respektera varje individ
Led med ödmjukhet
Var enade i syfte
Tänk och agera systematiskt
Fokus på process

6.
7.
8.
9.
10.

Anamma vetenskapligt tänkande
Värde i drag och flöde
Säkra kvalitet vid källan
Sträva mot perfektion
Skapa värde för våra intressenter
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Introduktion till koden
Tillämpning av koden
Barnes Group Inc. (”Barnes”) är förpliktigade att följa höga etiska normer och gör lagenliga affärer runt om
i världen. Barnes kod för affärsetik och uppförande (Code of Business Ethics and Conduct) (”koden”) ger en
översikt av hur vi förverkligar vårt upprätthållande av dessa höga etiska normer och agerar med integritet. Även
om koden inte kan precisera varje situation och ge svar på varje fråga, så ger den vägledande principer, praktisk
styrning och användbar information för att hjälpa var och en av oss att fatta etiska och lagenliga beslut. ”Barnes”
och ”företaget” används i koden som benämningar på Barnes och alla dess dotterbolag och divisioner runt
om i världen.
I vår kod används termerna ”vi” eller ”vår” för att beskriva företagets anställda, chefer och direktörer.

Vem måste följa koden
Vår kod gäller alla anställda, chefer och direktörer inom företaget. Vi förväntar oss också att alla våra
samarbetsparter, leverantörer och återförsäljare upprätthåller lika höga normer.

Vårt gemensamma ansvar
Företaget åtnjuter ett utmärkt anseende, som har byggts upp under lång tid.
För att skydda detta anseende har vi alla ett personligt ansvar för att:
•
•
•
•

Följa koden och andra företagspolicyer, rutiner och riktlinjer
Slutföra anvisad utbildning enligt tidsschemat
Ställa frågor om vi känner oss osäkra eller har problem
Anmäla, i god tro, möjligt olagligt eller oetiskt agerande eller
överträdelser av vår kod eller relaterade företagspolicyer
Inte vidta åtgärder mot någon som tar upp frågor eller påpekar problem
i god tro
Samarbeta fullt ut och hålla oss till sanningen i varje revision, förfrågan
eller utredning

•
•
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Tillkommande ansvar för chefer
och arbetsledare
Om du är chef eller arbetsledare har du ett speciellt ansvar för att leda med integritet och vara en
försvarare av vår kod. Du måste också vidta åtgärder för att påverka våra anställda positivt och skapa en
miljö där anställda tryggt kan ta upp frågeställningar eller problem utan att vara rädda för repressalier. Du
har dessutom följande ansvar:
•
•
•
•
•
•

Ge anställda den tid de behöver för att slutföra nödvändig utbildning
Agera professionellt och omgående med avseende på frågor eller problem som har
påpekats i god tro.
Inte kompromissa med säkerheten eller efterlevnaden för att uppnå affärsresultat
Inte skapa regler eller policyer som är mindre restriktiva än koden
Föregå med gott exempel genom att agera i enlighet med koden
Känna igen och belöna agerande som upprätthåller vår kod
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Efterlevnad av lagen
Även om koden tar upp några av de vanliga utmaningar som multinationella företag som vårt ställs inför, kan den
inte behandla varje situation som kan uppstå på våra arbetsplatser. Vårt företag måste följa amerikansk lag och
lagar i alla länder där vi är verksamma. Det kan uppstå situationer där en lokal lag kompletterar eller står i konflikt
med en amerikansk lag eller vår kod. I sådana fall ska det mest restriktiva kravet följas. Om den lokala lagen är
strängare än vår kod, följ den lokala lagen. Om den lokala lagen är mindre sträng, följ vår kod.
Det kan även uppstå situationer där en lokal kutym eller praxis kompletterar eller står i konflikt med vår kod. I
sådana fall, följ vår kod. Din division eller region kan därutöver ha policyer eller rutiner som kompletterar eller
står i konflikt med vår kod eller lokal lag. I sådana fall ska du följa den mest restriktiva policyn eller rutinen. Om
du är tveksam över något som gäller laglighet eller lämplighet avseende ett visst agerande, sök rådgivning från
resurserna som anges på nästa sida.

F: Hur hittar jag de policyer som koden hänvisar till?
S: Företagspolicyer publiceras på BarnesNet på https://barnesgroup.sharepoint.com/company-resources/

corporate-policies under rubriken ”Corporate Policies”. Om du saknar tillgång till företagspolicyer på BarnesNet, be
din chef, arbetsledare eller en HR-representant om en kopia av den aktuella policyn.

8

Söka rådgivning
Det kan finnas tillfällen då du behöver ytterligare hjälp för att få svar på frågor och kunna fatta beslut. Vid
tveksamheter, FRÅGA INNAN DU AGERAR. Du har flera resurser att tillgå när du behöver råd eller vill påpeka
problem:
•
•
•
•
•
•

Alla chefer eller arbetsledare
Din HR-representant
Den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer)
Chefsjuristen (General Counsel)
En jurist på juridikavdelningen (Legal Services)
Företagets jourlinje för efterlevnad

Påpeka problem
Vi har alla ansvar för att anmäla misstänkta eller möjliga överträdelser
av koden, företagets policy eller lagen. Du kan göra detta anonymt via
företagets jourlinje. Om du bevittnar, begår eller får kännedom om en
överträdelse ska du omedelbart och utan undersökning anmäla den till
minst en av resurserna som nämns ovan.
Företagets jourlinje för efterlevnad är öppen dygnet runt varje dag. Den
betjänas av en oberoende tredjepartsleverantör och på alla språk som
våra anställda talar. Företaget gör allt som står i dess makt för att skydda
sekretess och identitet för var och en som gör en anmälan eller påpekar
ett problem i god tro. Kontaktuppgifter för jourlinjen anges nedan:
•
•
•

Telefon:
Från USA: 1 800 300 1560. Från övriga länder: +001 800 300 1560
Via Internet:
https://www.compliance-helpline.com/welcomepagebarnesgroupinc.jsp
Med post till:
Barnes Group Corporate Compliance Hotline
P.O. Box PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place, Ste. 300
Charlotte, NC 28277-2712, USA

TILLÄMPNINGSTIPS
En god strategi att följa när
du försöker fatta rätt beslut
är att fråga dig själv följande:
1. Följer jag den mest
restriktiva tillämpliga lagen,
policyn eller rutinen?
2. Agerar jag för företagets
och aktieägarnas bästa
intresse?
3. Finns det någon på
företaget som kan hjälpa mig
med mitt beslut?
4. Skulle jag känna mig
bekväm om mina kollegor,
familj, vänner eller
allmänheten kände till mitt
beslut?

9

Inga repressalier
Det är viktigt att vi alla känner oss bekväma med att ställa frågor och påpeka problem. Vårt företag tar varje
fråga och problem på allvar och har en policy mot repressalier. Vårt företag tolererar inte någon form av
repressalier mot någon person som tar upp en fråga eller ett problem i god tro. ”God tro” betyder att anmälan
är ärlig, uppriktig och fullständig enligt personens bästa vetskap.
Å andra sidan är det ett brott mot vår kod att medvetet göra en falsk anmälan.

F:
S:

Kan jag göra en anmälan anonymt?

Ja, via företagets jourlinje för efterlevnad. Det kan dock försvåra utredningen av ditt problem om vi inte kan
kontakta dig för att få mer information som kan behövas under utredningen. Om du uppger namn och kontaktuppgifter kan
vi även hålla dig informerad om utredningens status. Kom ihåg att företaget kommer att vidta alla lämpliga åtgärder under
utredningsprocessen för att hantera ärendet konfidentiellt och anonymt för den som väcker en fråga eller påpekar ett problem
i god tro.

Agera för företagets bästa intresse
Identifiera och undvika intressekonflikter
En faktisk eller möjlig intressekonflikt uppstår när en persons eller familjs intresse strider eller kan strida mot
företagets intressen. Vi måste undvika intressekonflikter eftersom de oftast försvårar ett objektivt utförande av
vårt arbete och välgrundade beslut. Om du misstänker att en faktisk eller möjlig intressekonflikt föreligger, är
du skyldig att omgående meddela detta till någon av resurserna.
Det är omöjligt att beskriva varje situation som skulle kunna innebära en faktisk
eller möjlig intressekonflikt, men några exempel tas upp nedan:

Relationer på arbetsplatsen
Nära personliga relationer med en kollega på arbetsplatsen kan ge intryck av
favorisering eller otillbörlighet, särskilt om den ena kollegan har kontroll eller
inflytande över den andra kollegans anställning. Således får vi inte besitta en position där vi direkt eller indirekt
kan styra eller påverka anställningen för en familjemedlem eller någon som vi har en kärleksrelation med.
För kodens syfte innefattar familjemedlemmar en maka/make, partner, förälder, barn, syskon, svärförälder,
faster, farbror, syskonbarn, mor- eller farförälder eller barnbarn. En partner innefattar en stadigvarande relation
och/eller delande av samma hushåll.
Att vi är öppna och transparenta om våra relationer hjälper oss att undvika intressekonflikter, faktiska eller
uppfattade. Därför måste du informera din HR-representant om en personlig relation på arbetsplatsen.
HR-representanten kommer att, i samråd med den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer),
bedöma den möjliga intressekonflikten. För mer information, se vår policy för anställning av medarbetares
familjemedlemmar och personliga relationer (Employment of Relatives and Personal Relationships Among
Co-workers Policy).
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Affärsrelationer
Du får inte ha några intressen i eller oberoende affärsrelationer med någon leverantör, återförsäljare, konsult,
kund eller konkurrent till företaget eller med en person som genom sin position kan påverka en sådan tredje
parts agerande. Dina intressen eller relationer kan påverka dina beslut och måste yppas till och godkännas på
förhand av den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer).

F:

Cindy som är inköpschef har stött på ett problem med en av företagets leverantörer. Hon behöver byta leverantör
omedelbart för att ett projekt inte ska bli försenat. Hon har en bror som driver ett företag som levererar liknande tjänster till ett
lägre pris. Kan Cindy anlita sin brors företag och låta dem ta över?

S:

Nej, Cindy kan inte anlita sin brors företag. Hon skulle kunna rekommendera sin brors företag om hon vill, men hon
måste uppge sin relation till brodern för sin chef och se till att hon själv inte deltar i urvalsprocessen. Kom ihåg att vi måste
undvika att ge intryck av favorisering och alltid följa våra inköpsprocesser.
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Extern anställning
Du får inte vara anställd av eller arbeta för ett företag som konkurrerar med eller levererar tjänster eller
produkter till vårt företag. Du måste yppa alla andra externa anställningar för granskning och godkännande av
den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer) och en HR-representant innan du påbörjar en sådan
anställning. Den externa anställningen kommer inte att godkännas om: (i) den försätter dig i en position där du
ger intryck av att representera företaget men inte gör det, eller om (ii) den stör din anställning hos företaget.
Du behöver inte yppa hobby- eller frivilligaktiviteter om du inte har frågor eller tveksamheter om huruvida
aktiviteterna strider mot koden.

F: Bill som är anställd på Barnes anordnar fester med familj och vänner i sitt hem en gång i månaden, där han

demonstrerar matlagningsprodukter som köksredskap, tillbehör och matlådor som kan köpas. Måste Bill informera
företaget om denna aktivitet?

S: Nej, Bill måste inte informera företaget om denna aktivitet. Även om Bill kanske tjänar lite pengar genom

sitt värdskap, så är Bills verksamhet med matlagningsprodukter förlagd utanför arbetstid och inte den typ av
engagemang som kan orsaka en intressekonflikt med Bills anställning på Barnes. Bill ska informera om sin försäljning
av matlagningsprodukter om den skulle bli så tidskrävande och viktig för hans ekonomi att den skulle skapa en möjlig
konflikt med hans skyldigheter som anställd på Barnes.

Ekonomiska intressen
Du och din familj får inte ha några materiella ekonomiska intressen i ett företag om dessa intressen kan
påverka dina bedömningar i frågor som gäller vårt företag. Företag av särskild betydelse är leverantörer,
återförsäljare, konsulter, kunder och konkurrenter. Alla sådana materiella ekonomiska intressen måste
yppas till och godkännas av den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer). Som exempel på
materiella ekonomiska intressen kan nämnas:
•
•
•

Ägande av mer än en procent av företagets börsnoterade aktier
Investering i ett sådant företag på ett annat sätt än börsnoterade aktier
Ägande av några aktier i ett företag som du direkt samverkar med när du utför dina arbetsuppgifter för Barnes

Du måste även erhålla godkännande av din chef, arbetsledare och den globala efterlevnadschefen (Global
Compliance Officer) för att acceptera en styrelsepost i en ideell verksamhet när företaget kan ha en affärsrelation
med verksamheten eller då verksamheten kan förvänta sig ekonomiskt eller annat stöd från vårt företag.
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Skydd av företagets egendom och information
Företagets fysiska egendom
För att utföra vårt arbete behöver vi tillgång till lämpliga resurser som innefattar företagets utrustning, byggnader,
fordon, material och produkter. Dessa resurser får endast användas för ändamål som godkänts av företaget. Vi har alla
ett ansvar att skydda dessa tillgångar från förlust, skador, stöld, felanvändning och slöseri.
Företagets immateriella egendom
Vi har även ansvar för att identifiera, hantera och skydda företagets immateriella egendom. Immateriell egendom
omfattar patent, varumärken, upphovsrättigheter, affärshemligheter, uppfinningar, processer och tillverkningskompetens.
All immateriell egendom som skapas i arbete för företaget, ägs av företaget och får inte användas för personlig vinning.
Företaget respekterar även andras immateriella rättigheter, även våra konkurrenters, och kränker inte medvetet sådana
rättigheter.
Företagets konfidentiella information

Konfidentiell information är ej offentlig information som ger vårt företag en affärsmässig konkurrensfördel
och kan skada vårt företag om den sprids utanför företaget. Exempel på konfidentiell information är ej
offentliggjorda ekonomiska uppgifter, teknisk information, äganderättsskyddad programvara och privat
information om kunder eller leverantörer. Konfidentiell information innefattar även information som har
inhämtats från externa parter och som vårt företag har en förpliktelse att hålla konfidentiell. Vi anförtros
konfidentiell information och måste alltid skydda sådana känsliga uppgifter.
Om du förlorar utrustning som tillhör företaget, ett dokument eller annan enhet som innehåller konfidentiell
information (t.ex. en bärbar dator, mobiltelefon eller USB-minne) ska du omedelbart rapportera förlusten till
en säkerhetsrepresentant på företaget, din chef eller arbetsledare.
Barnes förfogar över ett antal policyer gällande hur immateriell egendom och konfidentiell information ska
skyddas. För mer information, se vår policy om patent, upphovsrätt och sekretess (Patents, Copyright, and
Confidentiality Policy).

TILLÄMPNINGSTIPS
För att underlätta skyddet av vår
konfidentiella information:
• Yppa INTE konfidentiell information om du inte har befogenhet att göra det.
• Sök INTE eller acceptera konfidentiell information om en konkurrent på ett olagligt eller oetiskt sätt.
• Avslöja INTE konfidentiell information från eller om en tidigare arbetsgivare.
• S para INTE konfidentiell information på bärbara enheter som USB-stickor utan att de
är lösenordsskyddade.
Kom ihåg att digitala meddelanden (t.ex. e-post, chatt eller SMS) är permanent dokumentation av din kommunikation.
Var därför särskilt uppmärksam när du skickar digitala meddelanden, både internt och externt.
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Undvika insiderhandel
Under vår tid som anställda i verksamheten kan vi få kännedom om viktig information om vårt företag eller
andra företag innan denna information har förmedlats till allmänheten. Sådan information kallas materiell, ej
offentliggjord information.
Materiell, ej offentliggjord information förekommer i olika former. Generellt är det information som en tänkbar
investerare skulle se som viktig vid fattande av ett investeringsbeslut, exempelvis om att köpa eller sälja aktier.
Andra exempel på materiell, ej offentliggjord information är:
•
•
•
•
•

Ej kungjorda intäkter och vinstprognoser
Nyheter om samgåenden eller förvärv
Förändringar i företagsledningen
Betydande nya produkter eller utvecklingsprojekt
Andra tydliga händelser som rimligen kan förväntas påverka ett företags aktiekurs

Vi får inte yppa eller för egen vinning använda någon materiell, ej offentliggjord information som vi besitter.
Barnes direktörer, chefer och anställda (och deras familjemedlemmar) får inte köpa, sälja eller på annat sätt
handla med värdepapper i ett företag med kännedom om materiell, ej offentliggjord information om företaget
eller ge ”tips” eller ej offentliggjord information till annan person som därefter kan använda informationen
för egen vinning. För mer information om lagar om värdepapper och insider-information, se vår policy för
efterlevnad av värdepapperslagar (Securities Law Compliance Policy).

Sociala medier och nätverk
Deltagandet ökar globalt i webbplatser för sociala medier och nätverk. Sociala medier har förändrat sättet
som många utbyter information på och även om denna kommunikation och samverkan skapar nya möjligheter
medför den även nya ansvar och risker.
Webbplatser för sociala medier omfattar sociala nätverksplatser (som Facebook, Twitter och LinkedIn), bloggar,
foto- och videodelningsplatser, forum, chattrum med mera. Om din position i företaget kräver att du meddelar dig
på sådana platser, har du endast rätt att uppge information som överensstämmer med koden och företagets policy,
såsom policyn för företagskommunikation och rättvist yppande (Corporate Communications and Fair Disclosure
Policy) och policyn för patent, upphovsrätt och sekretess (Patents, Copyright, and Confidentiality Policy). Var alltid
noga med att skydda företagets anseende och konfidentiella information i dina mellanhavanden på sociala medier.

Tala med en röst
Det är mycket viktigt att vi är ärliga, korrekta och konsekventa i vårt sätt att kommunicera med allmänheten.
Det är företagsledningen och dess representanter som har ansvaret för den offentliga kungörelsen av
företagets information. Var och en av oss har ansvar för att se till att ej offentliggjord information inte sprids i
nyhetsmedia, sociala medier, andra forum eller situationer som kan leda till offentlig spridning. Du ska inte tala
offentligt om företaget om du inte har befogenhet och är utbildad för att göra det, då detta kan ha en negativ
påverkan på vårt namn och anseende. Alla förfrågningar från media eller allmänheten ska hänvisas direkt till
avdelningen för företagskommunikation. Alla förfrågningar från investerare eller börsanalytiker ska hänvisas
direkt till avdelningen för investerarrelationer. För mer information, se vår policy för företagskommunikation
och rättvist yppande (Corporate Communications and Fair Disclosure Policy).
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Korrekt användning av företagets resurser
Vi måste även använda företagets datorer, telefoner och informationssystem på ett lagenligt, lämpligt
och produktivt sätt. Vår personliga användning ska vara rimlig, inte störa vår förmåga att utföra arbetet
och inte strida mot företagets policy eller lagen. Vi får inte använda företagets datorer, telefoner eller
informationssystem för att skicka eller visa material eller bilder som av andra kan betraktas som olämpliga,
olagliga, sexuellt utmanande eller på annat sätt kränkande. Detta innefattar även omständigheter där
mottagaren inte blir eller inte tycks bli kränkt. Du måste lämna tillbaka alla företagets tillhörigheter eller
utrustning som du förfogar över när din anställning avslutas.
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Vår utfästelse till våra anställda
Ärlighet och respekt på arbetsplatsen
Var och en av oss spelar en viktig roll för att skapa en positiv arbetsmiljö som främjar rättvisa och respekt för
andra. Vårt företag värdesätter våra passionerade och dynamiska medarbetare, som arbetar intensivt varje
dag för att ge våra kunder, aktieägare och samarbetsparter oöverträffat värde. Våra olika bakgrunder, talanger
och perspektiv gör att vi kan förstå våra kunders och samarbetsparters behov runt om i världen, och finna
nya lösningar för att uppfylla deras behov. Genom att jobba ihop som ett team, ett företag (”One Team, One
Company”), ser vi till att vår arbetsplats är inkluderande och produktiv.
Vårt företag är fast beslutet att tillhandahålla en arbetsmiljö som är fri från alla former av olaglig
diskriminering. Företaget följer alla tillämpliga anställningslagar i de länder där vi har verksamhet och
vi är medvetna om att lagarna kan variera mellan olika länder. Vårt företag är dessutom en arbetsgivare
som erbjuder lika möjligheter och fattar alla anställningsrelaterade beslut grundat på arbetsrelaterade
kvalifikationer utan hänsyn till egenskaper som kan vara skyddade genom gällande lag, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålder
Hudfärg
Funktionshinder
Kön
Nationellt ursprung eller geografisk bakgrund
Ras
Religion
Civilstånd
Sexuell läggning
Krigsveteranstatus
Medborgarskap

Vårt företag skyddar mot olaglig diskriminering i alla skeden av anställning, inklusive rekrytering,
intervju, anställning, befordran, degradering, förflyttning, friställning eller avbrytande, ersättning,
utbildningsmöjligheter och urval för utbildning.
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Sekretess på arbetsplatsen
Vi har alla ansvar för att skydda sekretessen, konfidentialiteten och säkerheten för våra anställdas
personidentifierande information och annan privat information. I många länder gäller särskilda juridiska
krav som reglerar användningen av denna information. Några länder begränsar exempelvis överföringen av
personidentifierande information till länder som har andra regler som reglerar skyddet för sådan information.
Exempel på personidentifierande information är namn, fysisk adress, e-postadress, anställningsnummer,
personnummer eller alla kombinationer av information som kan identifiera en viss person.
Vårt företag följer alla tillämpliga lagar om sekretess och dataskydd i de länder
där vi bedriver verksamhet. Vi samlar endast in, lagrar, använder eller yppar
personuppgifter för tillbörliga affärssyften. Vi får inte sprida personuppgifter
till någon, varken inom eller utanför företaget, som inte har ett legitimt
verksamhetsbehov av att känna till uppgifterna. Vi måste vidare vidta åtgärder
för att på lämpligt sätt skydda dessa uppgifter från obehörig åtkomst.
För mer information, se vår policy om sekretess för anställdas personuppgifter
i Europeiska unionen (Privacy of Personal Data of Employees in the European
Union Policy) och diverse andra anställningsrelaterade policyer, t.ex. policy
om prestationsgenomgång (Performance Review Policy) och policy om
bakgrundskontroll före anställning (Pre-Employment Background Check Policy).

Trakasserier och mobbning
Alla anställda på företaget måste kunna utföra sitt arbete i en säker och respektfull miljö utan risk för
trakasserier eller mobbning. Trakasserier och mobbning är inte bara potentiellt olagligt, utan även extremt
skadligt för organisationen, och strider mot företagets värderingar och vägledande principer. Vårt företag
tolererar inte någon form av trakasserier eller mobbningsbeteende på arbetsplatsen, inklusive skriftliga,
muntliga, fysiska eller visuella metoder. Sexuella trakasserier och rastrakasserier i alla former, inklusive
nedsättande språkbruk och uppförande är också strängt förbjudet.
Exempel på trakasserande eller kränkande beteende innefattar:
•

•
•
•
•
•
•
•

Opassande eller stötande skämt, agerande eller kommentarer grundat på ras, hudfärg, kön, sexuell
läggning, nationellt ursprung, ålder, religion, funktionsnedsättning, civilstånd eller familjestatus,
krigsveteranstatus eller andra personliga kännetecken
Opassande kroppslig kontakt inklusive oönskad beröring
Hotfullt, skrämmande eller aggressivt beteende
Svärande på ett sätt eller i ett sammanhang som andra kan tycka är stötande
Tilltala personer med namn som de eller andra kan tycka är stötande
Ovälkommet sexuellt flirtande, närmande eller förslag
Användning av ord med direkt, antydande, eller nedvärderande sexuell innebörd
Anslag på arbetsplatsen med sexuellt antydande föremål eller bilder som andra kan tycka är kränkande

Trakasserier och mobbning måste alltid undvikas, även när andra inte blir eller verkar bli förolämpade. För
ytterligare information, se vår policy om en arbetsplats fri från trakasserier (Harassment Free Workplace Policy).
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Säkerhet på arbetsplatsen
Vårt företag har en förpliktelse att främja och upprätthålla en säker arbetsplats. Detta betyder att vi måste
utföra alla moment i verksamheten i enlighet med gällande lagar, bestämmelser och företagspolicyer avseende
säkerhet på arbetsplatsen. Vårt mål är att undvika personskador. Vi får aldrig kompromissa med säkerhet och
efterlevnad för att gagna produktivitet eller affärsresultat. Alla anställda förväntas känna till, förstå och följa
de lagar och bestämmelser om säkerhet som gäller deras ansvarsområde. Uppfyllandet av dessa krav bidrar
inte bara till din egen säkerhet utan även andras. Om du upplever eller iakttar osäkra förhållanden eller en
arbetsrelaterad personskada eller sjukdom, bör du omedelbart anmäla det till din chef, arbetsledare eller
lokal HSE-ansvarig (Health, Safety and Environmental Compliance manager). Anställda uppmanas också att
anmäla incidenter och att lämna förslag eller förbättringsidéer som gör att vi kan förbättra våra hälso- och
säkerhetsprogram. För mer information, se vår policy om efterlevnad inom hälsa, säkerhet och miljö (Health,
Safety and Environmental Compliance Policy).
Vi har dessutom ansvar för att säkerställa att våra anläggningar alltid är säkra. Det betyder att endast behöriga
personer har tillträde till våra anläggningar. Om du misstänker att någon obehörig försöker få tillträde till en av
företagets anläggningar, kontakta en säkerhetsrepresentant på företaget, din chef eller arbetsledare eller, om
en olaglig aktivitet misstänks, den lokala polisen.

TILLÄMPNINGSTIPS
För att säkerställa en säker arbetsplats:
•

VIDTA lämpliga försiktighetsåtgärder som att använda personlig skyddsutrustning på angivna områden, säkerhetsbälte vid
bilkörning eller som passagerare i fordon vid tjänsteärende.

•

UNDVIK att distraheras vid körning genom att använda telefon och använd alltid hands-free-hjälpmedel om du måste
använda telefon.

•

Uppmana ALDRIG någon att bortse från säkerhetsrutiner. Var hellre proaktiv och påminn och uppmuntra personer att
följa säkerhetsrutiner.

•

MEDDELA din chef, arbetsledare eller HSE-ansvarig om alla riskabla förhållanden, olämplig användning av säkerhetsutrustning eller underlåtenhet att följa säkerhetsrutiner.
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En arbetsplats utan våld
Alla anställda på företaget har rätt att utföra sitt arbete i en säker arbetsmiljö utan risk för våldshandlingar. För
att skydda dig förbjuder Barnes innehav av eldvapen, sprängmedel och andra vapen på företagets anläggningar
i den utsträckning som detta förbud inte strider mot gällande lag. För ytterligare information, kontakta din
HR-representant eller se lokal policy om sådan finns.
Du bör anmäla alla hot och våldshandlingar till din chef, arbetsledare, HR-representant eller
säkerhetsrepresentant på företaget. Om du upplever att någon är i omedelbar fara, kontakta polisen.
Företaget tolererar inget våldsamt eller hotfullt beteende mot arbetskamrater. Hotfullt uppförande eller
våldshandlingar kommer att utredas och lämpliga disciplinära åtgärder vidtas, inklusive uppsägning. Ett hot
eller våldshandling kan ta sig olika uttryck. Några exempel är:
•
•
•
•

Direkt eller indirekt skriftligt eller muntligt hot om skada eller personskada
Ord, gester eller rop som skapar en rimlig rädsla för skada eller personskada
Förföljelse av en person
Skrämsel eller fysiska angrepp

För mer information se vår policy om en arbetsplats fri från våld (Violence Free Workplace Policy).

En arbetsplats utan alkohol, droger och missbruk
Som en del i vårt åtagande att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö, upprätthåller företaget en
arbetsplats som är fri från alla olagliga droger och alkoholmissbruk. Att vara påverkad av alkohol eller droger
kan påverka arbetets utförande och äventyra våra säkerhetsnormer. Användning, begäran om, försäljning eller
innehav av olagliga droger eller kontrollerade ämnen utan förskrivning i företagets lokaler är förbjudet.
Du får inte använda alkohol i företagets lokaler eller i arbetsrelaterade situationer, med undantag för vad som
medges av chefen eller arbetsledaren som har det slutliga ansvaret att styra det dagliga arbetet i lokalerna.
Om alkoholkonsumtion tillåts ska den ske med måtta även när den sker utanför företagets lokaler vid
representation av företaget. Alla som bryter mot denna policy kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder,
inklusive uppsägning. För mer information, se vår policy om alkohol- och drogmissbruk (Alcohol and Drug
Abuse Policy).
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Vårt åtagande mot våra aktieägare
Ekonomisk redovisning och offentliggöranden
Våra aktieägare litar också på att vi upprätthåller korrekt och fullständig bokföring och redovisning, som även
används av Barnes för att värdera företagets verksamhet och som underlag för viktiga beslut.
Vissa anställda i företaget, inklusive koncernchefen (CEO), ekonomichefen (CFO), controller och
redovisningspersonal har ett speciellt ansvar och måste känna till och följa företagets redovisningsrutiner
och ekonomiska lagar och föreskrifter. Eftersom Barnes är ett börsnoterat företag i USA, måste vi inlämna
olika ekonomiska rapporter och annan dokumentation till amerikanska tillsynsmyndigheter. Om du har ett
ansvar relaterat till sammanställning eller inlämning av dessa rapporter, måste du följa de juridiska krav och
tillsynskrav som styr dem. Det är av avgörande betydelse att uppgifterna är korrekta och inlämnade i tid, och
du måste agera öppet och ärligt inför personer som sammanställer vår ekonomiska redovisning, liksom inför
externa revisorer. Du måste också känna till och följa alla relaterade interna kontroller och policyer i företaget.
Integriteten för Barnes ekonomiska redovisning är av yttersta vikt. Rutiner för bokföring och ekonomisk
redovisning måste vara rättvisa och riktiga enligt allmänt accepterade redovisningsprinciper och baseras på
ledningens bästa bedömning där detta är nödvändigt.
Barnes förbjuder handlingar som kan leda till bedräglig ekonomisk redovisning. Det är svårt att ge en
heltäckande definition av bedräglig ekonomisk redovisning, men det är i allmänhet allt avsiktligt eller ovarsamt
utförande, genom handling eller försummelse, som medför materiellt missledande eller ofullständig ekonomisk
redovisning. Tydlig, öppen och frekvent kommunikation mellan alla ledningsnivåer och personal om alla
ekonomiska och operativa frågor minskar risken avsevärt för problem i bokföring och redovisning, och bidrar
också till att operativa mål uppnås. Alla anställda i ledande ställning förväntas vara medvetna om dessa risker
och att kommunicera därefter.
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Registerföring
Som ett börsnoterat företag måste vi upprätthålla korrekta register som ger en sann, fullständig och
ärlig bild av vår ekonomiska ställning. Dokumentation kan vara i pappers- eller digital form och omfattar
lagerdata, personalregister, e-post och andra dokument och korrespondens. Vi har ett ansvar att upprätthålla
lämplig stödjande dokumentation och att avyttra dokument enligt företagets policyer för behållande av
dokumentation, juridisk arkiveringsskyldighet (Legal hold) och gällande lagar. Juridisk arkiveringsskyldighet
(Legal hold) är ett direktiv utfärdat av juridikavdelningen (Legal Services) att behålla vissa dokument relaterade
till ett ärende som rimligen kan förväntas medföra en juridisk process.
Företagets affärsdokumentation kan vara föremål för offentligt yppande under en pågående rättsprocess eller
myndigheters utredningar. Dokument inhämtas också ofta av externa parter eller media och vi måste därför
försöka vara så tydliga, koncisa, sanningsenliga och korrekta som möjligt vid dokumentation av all information.
Avstå från att göra juridiska tolkningar eller att kommentera juridiska positioner som företaget eller andra har.
Företaget tolererar inte agerande som skapar ett oriktigt intryck av dess affärsverksamhet.
Vi måste även följa allmänt accepterade redovisningsprinciper när vi skapar och upprätthåller ekonomisk
dokumentation. Barnes uppmuntrar anställda att granska register regelbundet och rensa gamla dokument
enligt relevant policy. För mer information, se vår policy om bevarande av dokumentation (Records Retention
Policy).

Revisioner och utredningar
Vi har alla ett gemensamt ansvar att samarbeta med externa och interna revisioner och utredningar. Du måste
förse revisorer och utredare med den information de har rätt att få. Om du har frågor om vilken information en
revisor eller utredare har rätt till, sök vägledning från en jurist på juridikavdelningen (Legal Services) innan du
besvarar en förfrågan. Om du har i uppgift att skapa information, se till att informationen är korrekt och att du
sekretesskyddar informationen och utredningen.
Direktörer och anställda får inte vidta några åtgärder för att tvinga,
manipulera, missleda eller bedrägligt påverka företagets revisorer
och utredare, inklusive oberoende offentliga revisorer involverade i
utförandet av en revision eller granskning av företagets ekonomiska
redovisning. Förbjudna åtgärder omfattar alla direkta eller indirekta
åtgärder som en person vet eller bör ha vetat kan leda till en
materiellt oriktig revision eller utredningsrapport eller materiellt
missledande ekonomisk redovisning för företaget.
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Identifiera och undvika mutor och korruption
Alla transaktioner med kunder, leverantörer och samarbetsparter ska vara opartiska, objektiva, fria från
påverkan utifrån och överensstämma med företagets policy. Vi ger inte eller mottar otillbörliga betalningar till
eller från någon. Otillbörliga betalningar kan vara pengar, gåvor, tjänster, resor, arvoden eller underhållning och
kan ges som en muta, kickback eller underlättande betalning. Otillbörliga betalningar kan utsätta vårt företag
och inblandade personer för risk för brotts- och civilrättsliga straff. I många av de länder där vi är verksamma
i har lagar stiftats som strängt förbjuder givande eller mottagande av otillbörliga betalningar var som helst i
världen. Exempel är USA:s lag mot korrupta förfaranden i utlandet (United States Foreign Corrupt Practices Act,
FCPA), Storbritanniens lag mot bestickning (Bribery Act) och Brasiliens lag om korruptionsfria företag (Clean
Companies Act). För mer information, se vår policy om affärsetik och global korruptionsbekämpning (Business
Ethics and Global Anti-Corruption Policy).

•

En muta är att ge eller ta emot något som på ett otillbörligt sätt kan påverka en persons beslutsfattande.

•

En kickback är en återbetalning av ett belopp som har eller ska betalas som belöning för främjande av
affärssyften.

•

En underlättande betalning är en betalning som görs till en person för snabbare hantering av
myndighetsrutiner, exempelvis utfärdande av tillstånd.

Om någon begär eller erbjuder en muta, kickback eller
otillbörlig betalning måste den avböjas och omedelbart
anmälas till den globala efterlevnadschefen (Global
Compliance Officer). Vi får heller aldrig be någon betala
en muta, kickback eller otillbörlig betalning på vårt
uppdrag eller ignorera tecken på att någon misstänks
göra det. Om du misstänker att någon som arbetar på
vårt uppdrag kan ge eller ta emot en otillbörlig betalning
måste du omedelbart anmäla det till den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer).
I sällsynta fall kan du hamna i en situation där din
hälsa eller säkerhet kan vara hotad om du inte gör en
otillbörlig betalning. Din hälsa och din säkerhet är viktig för vårt företag och eftersom koden inte kan behandla
varje situation måste du enligt din bästa bedömning skydda din hälsa och säkerhet som en resurs även om det
medför att du måste göra en otillbörlig betalning. Du måste omedelbart anmäla varje sådan incident till den
globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer) som kommer att utvärdera omständigheterna som
ledde till den otillbörliga betalningen.
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Regler för givande och mottagande av gåvor
Utveckling av goda arbetsrelationer med våra kunder, leverantörer och samarbetsparter är viktigt för vår tillväxt.
Rimliga gåvor och underhållning är artighetsgester som ibland utbyts för att främja dessa relationer och bygga
goodwill. Givande av gåvor kan dock även skapa uppfattningar om att affärsbeslut grundades på andra faktorer
än sunda och objektiva affärskriterier. Därför måste vi iaktta försiktighet och vara eftertänksamma när vi ger eller
tar emot affärsgåvor och underhållning.
Vi har ansvar för att se till att alla gåvor, underhållning eller andra förmåner som vi ger eller tar emot är lämpliga och
förenliga med företagets policy. Undvik alla gåvor, underhållning eller förmåner som kan äventyra eller ge intryck
av att äventyra involverade parters objektivitet. Gåvor, underhållning eller andra förmåner får aldrig påverka eller
ge intryck av att påverka opartiskt beslutsfattande. Vänd dig till denna kod eller vår policy om affärsetik och global
korruptionsbekämpning (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) när du överväger att ge eller ta emot en
affärsgåva, underhållning eller annan förmån för att garantera efterlevnad av företagets policy.
Affärsgåvor, underhållning och andra förmåner skapar juridiska och etiska problem när de ges eller tas emot med
ömsesidiga förväntningar. Vi tolererar eller accepterar inte någon gåva, underhållning eller annan förmån från
någon i utbyte mot att göra affärer med vårt företag. Utbyte av gåvor, underhållning eller andra förmåner får inte
ske under pågående affärsförhandlingar, då det kan påverka affärsbeslut eller äventyra förhandlingens integritet
och affärsrelationen. Erbjud aldrig några kontantgåvor eller lån under några omständigheter. Om du är osäker
på huruvida du bör erbjuda eller acceptera en affärsgåva, underhållning eller annan förmån, se vår policy om
affärsetik och global korruptionsbekämpning (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) eller kontakta
den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer).

TILLÄMPNINGSTIPS
Som en allmän regel får du ge eller motta gåvor, underhållning eller andra förmåner som
uppfyller följande:
•
Är oregelbundna och av rimligt värde,
•
Ingår i den vanliga affärsverksamheten,
•
Överensstämmer med allmän praxis i din bransch och i landet,
•
INTE har efterfrågats,
•
INTE består av kontanter eller motsvarande såsom gåvokort eller presentkort,
•
INTE är knutna till ett möjligt kontrakt eller affärsuppgörelse,
•
Uppfyller tillämpliga lagar och bestämmelser,
•
INTE ges till offentliga tjänstemän eller offentligt anställda, och
•
Är tillåtna av den andra partens företagspolicy.
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Offentliga tjänstemän och offentligt anställda
Strängare lagar reglerar gåvor eller underhållning som ges till offentliga tjänstemän eller offentligt anställda.
Offentliga tjänstemän och offentligt anställda omfattar anställda i helt eller delvis offentliga verksamheter. I
vissa länder kan det vara svårt att avgöra om en person är en offentlig tjänsteman eller offentligt anställd, och
var därför noga med att förstå exakt vem du samarbetar med och om företaget är offentligt ägt. Samarbeten
med offentliga tjänstemän eller offentligt anställda granskas också noggrannare för möjliga otillbörliga
betalningar, varför vi måste vara uppmärksamma på hur aktiviteterna kan uppfattas vid närmare granskning.
Innan något av värde ges till en offentlig tjänsteman eller offentligt anställd, måste detta godkännas av
chefsjuristen eller den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer).

F:

Jag vet att vissa lagar tillåter betalning av mindre belopp av kontanter till offentligt anställda på lägre nivå för att
underlätta administrativa rutinärenden. Kan vi göra sådana betalningar?

S:

Nej. Sådana betalningar, som ibland kallas ”underlättande betalning” eller ”smörjning” är förbjudna enligt
företagets policy och även enligt många lagar som gäller för vårt företag (t.ex. Storbritanniens lag mot bestickning). Vårt
företag gör ingen skillnad mellan mutor och underlättande betalningar.
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Vårt åtagande mot våra kunder, leverantörer
och konkurrenter
Allmänna principer
På Barnes värdesätter vi rättvisa, transparens och ärlighet i alla samarbeten med alla vi gör affärer med,
inklusive kunder, myndigheter, leverantörer, distributörer och konkurrenter. Vi väljer att arbeta med andra som,
likt oss, agerar med integritet och uppfyller höga etiska normer. Vi utnyttjar eller tolererar inte någon form av
tvångsarbete eller människohandel i leverantörskedjan, tillverkning eller distribution av våra produkter. Vi följer
lagar om barnarbete på de platser där vi bedriver verksamhet och förväntar oss att andra gör detsamma. Vår
affärsverksamhet får inte avsiktligt medföra skador för personer, samhällen eller stödja kränkning av mänskliga
rättigheter. Barnes strävar efter att skydda miljön och förväntar sig att de vi gör affärer med också gör det. För
mer information, se vår policy om affärsetik och global korruptionsbekämpning (Business Ethics and Global
Anti-Corruption Policy).

Leverera kvalitetsprodukter och tjänster till
våra kunder
Vi strävar efter att leverera tekniska produkter, utmärkta tjänster och innovativa lösningar till våra kunder
runt om i världen. För att åstadkomma detta följer vi alla interna och externa kvalitetsrutiner som styr våra
affärsaktiviteter och främjar säkerheten i konstruktion och tillverkning av våra produkter.

Samverkan med kunder
Alla förhandlingar med kunder och möjliga kunder måste
ske uppriktigt, transparent och lagligt. Barnes har med åren
förtjänat ett enastående anseende hos sina kunder genom
hög etik och kvalitet, och genom att tillverka pålitliga och säkra
produkter som uppfyller och överträffar kundernas behov.

Samverka med leverantörer
Vårt företags beslut om köp av varor och tjänster från leverantörer måste grundas på kvalitet, service, pris
och lämplighet. Vårt företag vill etablera ömsesidigt fördelaktiga, långsiktiga relationer med sina leverantörer
med dessa faktorer som grund. Du ska inte ta emot eller förvänta dig att få någon ersättning av leverantören
på grund av affärer med dem. Vårt företag värdesätter sina leverantörsrelationer och har alltid som mål att
köpa de bästa varorna och tjänsterna till konkurrenskraftiga priser. Därför är våra leverantörer och andra
samarbetsparter ansvarsskyldiga för det pris och den kvalitet för varor och tjänster som de levererar till oss.
Vi är ansvariga för att undvika alla faktiska eller uppfattade intressekonflikter vid val av och inköp från en
leverantör. Vi förväntar oss av alla leverantörer att de följer bestämmelserna i vår kod som gäller arbetskraft
och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och sund konkurrens. Om du känner till eller misstänker
att en leverantör bryter mot företagets policy eller lagen, meddela omedelbart din chef eller arbetsledare, en
jurist på juridikavdelningen (Legal Services) eller den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer).
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Samverka med distributörer och återförsäljare
Våra distributörer och återförsäljare är värdefulla delar av vår globala verksamhet. Vi måste förstå att
distributörer är oberoende företag och att återförsäljare inte är anställda hos oss, och behandla dem därefter.
Vi förväntar oss att distributörer och återförsäljare är medvetna om och följer alla lagar och bestämmelser,
samt även vår kod. Om du har några problem gällande en distributör eller återförsäljare, kontakta din chef
eller arbetsledare, en jurist på juridikavdelningen (Legal Services) eller den globala efterlevnadschefen (Global
Compliance Officer).

F:

Det har varit svårt för Barnes att etablera verksamhet i ett nytt land. Jag mötte nyligen en återförsäljare som kan vara
behjälplig för företaget med detta. Får jag anlita denna återförsäljare på uppdrag av företaget?

S:

Det är tillåtet men en bakgrundskontroll av återförsäljaren krävs som del i vår granskning. Kontakta en affärsjurist som
kan hjälpa till med granskningen. Om återförsäljaren godkänns, upprätta ett lämpligt avtal mellan företaget och återförsäljaren.

Rättvis konkurrens runt om i världen
Vi är övertygade om att rättvis konkurrens gynnar vårt företag, kunder, leverantörer, återförsäljare och
hela marknaden. Företaget tolererar inte under några omständigheter erbjudande eller mottagande av
”kickbacks”, mutor, olagliga rabatter eller andra liknande otillbörliga ersättningar i utbyte mot affärer. Alla
vinner på att vi konkurrerar lagligt och med integritet. Vi gör vårt för att försvara rättvisa genom att samla
in marknadsinformation på ett lagligt och ärligt sätt. Om en nyanställd kommer till vårt företag från en av
våra konkurrenter välkomnar vi tillskottet i vår organisation, men vi välkomnar inte någon konfidentiell
information som personen kan ha om sin tidigare arbetsgivare. På samma sätt måste även vi skydda företagets
konfidentiella och känsliga marknadsinformation när vi lämnar företaget.

Skydda kunders information
Det kan hända att våra kunder delger oss sin konfidentiella
information för att vi ska kunna leverera varor och tjänster till
dem. Vi har alla ansvar för att använda, lagra och noggrant skydda
denna information på ett sätt som överensstämmer med alla
tillämpliga lagar. Vi måste vidta de åtgärder som krävs för att skydda
kunders information och garantera att den endast används för
godkända affärssyften. Om du oavsiktligt eller på otillbörligt sätt
kommer över någon information märkt som ”konfidentiell” från
ett annat företag eller har några frågor eller farhågor, kontakta
en jurist på juridikavdelningen (Legal Services) eller den globala
efterlevnadschefen (Global Compliance Officer) för att få råd.
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Antitrust och internationell konkurrens
I många länder där vi är verksamma finns lagar för att försvara rättvis konkurrens. Dessa lagar kallas ibland
antitrustlagar, konkurrenslagar eller handelskontrollagar och har stiftats för att kunder ska ha tillgång till de
bästa och mest innovativa varorna och tjänsterna till konkurrenskraftiga priser. Konkurrenslagarna är ofta
komplicerade och förbjuder i allmänhet oss från att diskutera frågor med konkurrenter som kan hämma handel
eller rättvis konkurrens, exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

Prissättning med en konkurrent
Uppdelning av marknader eller områden
Överenskommelse med konkurrent om att dela upp eller manipulera anbud
Bojkott eller vägran att handla med en leverantör eller kund
Missbruk av en dominerande marknadsposition
Krav på att en återförsäljare behåller ett visst pris eller accepterar en viss kombination av produkter
Att sätta artificiellt låga priser för att driva bort en konkurrent från marknaden

Om någon kontaktar dig för att diskutera dessa frågor eller om du deltar i ett möte där dessa frågor diskuteras,
delta inte i diskussionen. Lämna diskussionen och gör det skriftligen och muntligen mycket klart att du inte
kommer att samarbeta med andra eller diskutera dessa frågor. Anmäl omedelbart saken till den globala efterlevnadschefen (Global Compliance Officer).
Även om konkurrenslagar varierar mellan länder är en sak densamma: Brott mot konkurrenslagarna innebär
allvarliga konsekvenser, inklusive brotts- och civilrättsliga påföljder. Om du är osäker på om en fråga eller diskussion
kan innebära överträdelser av lagen, kontakta en jurist på juridikavdelningen (Legal Services) eller den globala
efterlevnadschefen (Global Compliance Officer) för vägledning innan du deltar i ärendet eller diskussionen.
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Branschorganisationer
Det kan finnas tillfällen då vi deltar i branschorganisationer. Branschorganisationer kan vara ett forum
för främjande av våra produkter och tjänster men vi måste vara uppmärksamma i våra mellanhavanden.
Representanter för konkurrenter deltar ofta också i dessa möten och det finns risk för att socialt utbyte kan
leda till olämpliga affärsdiskussioner, exempelvis sådana som kan strida mot konkurrenslagarna. Kom ihåg att
konkurrenslagar gäller under branschorganisationsmöten.
Du kan delta i undersökningar av priser, kostnader och löner endast under följande förhållanden: (i)
undersökningen måste genomföras av en tredje part, (ii) undersökningen måste innefatta ett lämpligt antal
företag av liknande storlek och (iii) information om alla priser, kostnader eller löner som lämnas av företaget
får inte vara materiell, ej offentliggjord information. Om en branschorganisation ber dig om information om
företagets priser, kostnader, löner eller andra marknadsangelägenheter får du inte lämna ut det utan att det
först godkänns av chefen för ditt strategiska affärsområde. Alla gemensamma inköp via en branschorganisation
ska granskas och godkännas på förhand av en jurist på juridikavdelningen (Legal Services) eller den globala
efterlevnadschefen (Global Compliance Officer). Om du har frågor eller problem med en aktivitet avseende
en branschorganisation, sök vägledning från en jurist på juridikavdelningen (Legal Services) eller den globala
efterlevnadschefen (Global Compliance Officer).
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Vårt samhällsansvar
Barnes stöder och är engagerade i de samhällen där vi bedriver verksamhet och där våra anställda bor. Detta
åtagande betyder också att vi undviker att avsiktligt skada personer, vårt samhälle och vår miljö. Vi förväntar oss
detsamma av alla dem som vi gör affärer med.

Skydda miljön
Vi värdesätter bevarande av miljön och strävar efter att skydda miljön genom våra driftsprocesser. Vi
arbetar också för att våra arbetsplatser ska vara energieffektiva, miljövänliga, hållbara och uppfylla lagar och
bestämmelser där vi gör affärer.
Vi avsätter betydande resurser och arbete för att på effektivaste
sätt utveckla och tillverka innovativa produkter som uppfyller
kundernas behov. Samtidigt med dessa satsningar utvecklar
och tillverkar vi också produkter som uppfyller miljökraven,
minimerar skadorna på miljön och bevarar naturresurser.
Barnes är föremål för miljöskyddslagar och bestämmelser som
varierar mellan olika länder. Vi arbetar för att följa dessa krav
och förbinder oss att tillämpa sunda rutiner för miljöledning. I
enlighet med vår policy för hälsa, säkerhet och miljöefterlevnad
(Health, Safety and Environmental Compliance Policy) måste
alla verksamheter i företaget beakta påverkan av och risker för
miljön, tillämpa ett miljöledningssystem och anmäla materiella
avvikelser i efterlevnaden.

Bidrag till politisk verksamhet
Alla uppmuntras att vara aktiva medborgare i våra samhällen. Vi anser att tros- och yttrandefrihet är
grundläggande rättigheter och vi är fria att kommunicera våra åsikter utan hot om censur. När vi deltar i
dessa aktiviteter måste vi dock göra det på vår fritid, på egen bekostnad och konsekvent följa koden. Du får
inte representera företaget på något politiskt, offentligt eller välgörenhetsevenemang utan att detta först har
godkänts av din chef eller arbetsledare och en jurist på juridikavdelningen (Legal Services). Vi får inte tvinga
kollegor, särskilt direkt underställda, att stödja våra specifika syften.
Vi får inte lämna politiska bidrag på företagets vägnar eller använda företagets pengar för politiska bidrag. Du
kan själv lämna politiska bidrag till en kandidat eller politisk aktionskommitté med egna pengar som inte ersätts
av företaget. Vi får inte använda företagets resurser eller anställdas arbetstid för politiska aktiviteter.
För mer information, se vår policy för politiska utgifter och allmänna politiska frågor (Political Expenditures and
Public Policy Matters Policy).
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Efterlevnad av internationella handelskontroller
Som ett globalt företag exporterar och importerar vi varor och tjänster runt om i världen varje dag. Dessa
internationella transaktioner gör företaget föremål för en rad olika komplexa handelslagar och bestämmelser.
Innan varor, tjänster, teknik eller information sänds till ett annat land är det viktigt att vi känner till, förstår och
följer gällande export- och importlagar. Lagar om exportkontroll reglerar överföring av varor, tjänster och teknik
till andra länder. Exportkontroller gäller för många typer av informationsutbyte över nationsgränser, inklusive
e-postbefordran och webbåtkomst till olika servrar som kan innehålla exportkontrollerad teknisk information.
USA kontrollerar även överföring av viss exportkontrollerad information till icke-amerikanska personer som
befinner sig i USA. För vissa transaktioner krävs licens från aktuell myndighet för export, och vi måste tillgodose
detta krav när det krävs. Före export förväntas vi även bekräfta att:
•
•
•
•

Det är tillåtet att exportera artikeln till avsedd destination
Mottagaren, eller slutanvändaren om denne är känd, inte finns med på en lista över ”ej godkända”
Avsedd slutanvändning är för ett tillåtet syfte
Relevanta avgifter har eller kommer att betalas

Importlagar och bestämmelser styr import av varor. Dessa lagar
säkerställer att endast tillåtna varor anländer till det importerande
landet och att korrekta tullavgifter och skatter betalas. Vårt
företag strävar efter att bl.a. upprätthålla korrekt information
om varan, försäljningsvärde och ursprungsland för alla varor
som vi importerar. Import kan dessutom vara föremål för
importrestriktioner, betalning av tullavgifter och registrering av
formulär.
Även om vi är ett globalt företag ligger Barnes huvudkontor i
USA. Det betyder att vi måste följa amerikansk lag, som förbjuder oss att samtycka till eller medverka i vissa
bojkotter utanför USA. Förfrågningar om att delta i illegala bojkotter kan vara skriftliga eller verbala, och
kan ibland vara svåra att identifiera. Alla sådana förfrågningar måste omedelbart vid mottagande anmälas
till chefen för handelsefterlevnad (Director of Trade Compliance) eller en jurist på juridikavdelningen (Legal
Services). För ytterligare information, se vår policy om handelsefterlevnad (Trade Compliance Policy) och
policy om elektroniska kommunikationssystem, nätverk och utrustning (Electronic Communications Systems,
Networks and Devices Policy).
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Investera i de samhällen vi verkar i
Vår övertygelse
Vårt företag ger tillbaka till de samhällen där våra anställda arbetar och verkar. Vi bidrar till välgörenhet enligt
våra mål för givande och uppmuntrar anställda att stödja sina samhällen genom lämpliga frivilliga aktiviteter.
Vad det betyder för dig
Många av våra anställda bidrar frivilligt med sin tid, talang och energi för att stödja välgörenhetssyften och
ideella organisationer. Vårt företag är stolt över våra anställdas generositet och uppmuntrar denna typ av
aktiviteter, förutsatt att de inte står i konflikt med företagets intressen eller påverkar företaget negativt.
Frivilliginsatser till stöd för vårt företagssponsrade program för samhällsengagemang kan utföras under arbetstid
om det på förhand har godkänts av din chef eller arbetsledare. Alla andra frivilliginsatser måste utföras på din
fritid och får inte äventyra din produktivitet eller förmåga att utföra dina arbetsuppgifter. Tillfällig och begränsad
användning av företagets utrustning kan tillåtas för dina egna välgörenhetsinsatser, med föregående tillåtelse
av din chef eller arbetsledare. För ytterligare information, se vår policy om affärsetik och global antikorruption
(Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) och policy om godkännande av bokslut (Fiscal Approval
Authority Policy).
Förfrågan om donation och gåva
Det kan finnas tillfällen då du tillfrågas om att för företagets räkning ge bidrag, en donation eller en gåva till
välgörenhet eller ett offentligt evenemang. Alla förfrågningar måste uppfylla kraven i denna kod, policyn om
affärsetik och global antikorruption (Business Ethics and Global Anti-Corruption) och policyn om godkännande av
bokslut (Fiscal Approval Authority Policy), och även vara godkända av din chef eller arbetsledare.
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Respekt för mänskliga rättigheter
Vårt företag respekterar och värdesätter den mångfald som återspeglas i våra olika bakgrunder, erfarenheter
och idéer. Vi skapar tillsammans en inkluderande arbetsmiljö som främjar respekt för alla anställda och de
vi gör affärer med. Som en del av vårt globala samhällsansvar tolererar Barnes aldrig människohandel eller
tvångsarbete. Vi gör heller inte medvetet affärer med en tredje part som är involverad i människohandel,
tvångsarbete eller kränkning av mänskliga rättigheter.

Tillägg till och undantag från koden
Koden gäller alla företagets direktörer, chefer och anställda. Bolagsstyrelsen eller dess utsedda kommitté har
ansvaret att förvissa sig om huruvida något betydande tillägg till koden är lämpligt. Företaget får inte göra
något betydande tillägg till någon del av koden utom genom en bekräftande omröstning av bolagsstyrelsen.
Bolagsstyrelsens revisionskommitté ansvarar för förvaltningen av denna kod och har egen befogenhet att
godkänna undantag från dess bestämmelser som gäller verkställande direktörer, controller och andra personer
med liknande funktioner. Bolagsledningen eller revisionskommittén säkerställer att varje undantag följs av
lämpliga kontroller avsedda att skydda Barnes.
I händelse av att något betydande tillägg görs eller något undantag godkänns för en verkställande direktör,
controller eller annan person med liknande funktion, kommer detta omedelbart att meddelas till aktieägarna
enligt krav genom amerikansk lag om värdepappershandel 1934 (Securities Exchange Act of 1934) och dess
paragrafer och tillämpliga bestämmelser vid New York-börsen. Revisionskommittén bedömer efterlevnaden av
denna kod, anmäler materiella överträdelser till bolagsstyrelsen och ger bolagsstyrelsen rekommendationer
om lämpliga åtgärder.
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Bekräftelse av mottagande
Jag har mottagit Barnes kod för affärsetik och uppförande (vår ”kod”). Jag bekräftar att jag är skyldig att läsa
koden och sätta mig in i företagets policyer. Jag bekräftar att koden är avsedd att ge en generell översikt av
företagets policy och inte nödvändigtvis framställer varje policy som gäller vid en tidpunkt. Jag bekräftar vidare
att varken koden eller företagets policyer som koden hänvisar till utgör ett anställningskontrakt eller garanti om
fortsatt anställning hos Barnes, dess dotterbolag eller divisioner, och att företaget förbehåller rätten att ändra
sin policy och denna kod när som helst.
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