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Kära medarbetare!
Som representanter för de europeiska Olympus-företagen (alla europeiska företag
som tillhör Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Group och Olympus
Biotech International) har var och en av oss ett ansvar för att vårt företag ska framstå så
positivt som möjligt. Ändamålet med denna kod för etiskt och affärsmässigt
uppträdande1 är att hjälpa oss att förstå de värderingar och uppfattningar som vi delar och
som vi står för som organisation. Den innehåller många riktlinjer, men den kan inte fatta
besluten åt dig. Tala med din arbetsledare, din avdelningschef eller Complianceavdelningen om du har några frågor. Vi uppmanar alla anställda och chefer att noggrant
läsa igenom den här broschyren och diskutera den med sina överordnade.
Olympus-koncernen styrs av våra grundläggande ”Social IN”-värderingar och vi är starkt
medvetna om vårt samhällsansvar som företag eftersom människor från olika kulturer och
med olika värdegrunder är beroende av oss. Vi vill fortsätta bidra till samhället och förbättra
människors liv genom de produkter och lösningar vi tillhandahåller.

Inom Olympus-koncernen
genomför vi affärer med etiska
hänsyn och följer strikt alla
relevanta lagar och bestämmelser.

De nedanstående sex Social IN-nyckelprinciperna utgör drivkraften bakom vår kod:
INtegrity (integritet i samhället)
1. Upprätthålla hög etisk standard
2. Visa respekt för mänskliga rättigheter
INnovation (värdeskapande innovationer)
3. Leverera värdeskapande innovationer
4. Vitala arbetsmiljöer
INvolvement (sociala åtaganden)
5. Hänsyn till miljön
6. Bidra till samhället

1 Härefter benämnd "koden"
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Genom dessa principer ansluter vi oss både som individer och som företag till vedertagna
internationella standarder, till exempel Förenta Nationernas "Global Compact" som undertecknades av Olympus-gruppen 2004. Genom att underteckna detta initiativ har vi
uttryckt vårt fulla engagemang för Global Compacts 10 principer, bland vilka kan nämnas
respekt för mänskliga rättigheter, försvar av rätten att bilda fackföreningar, förbud mot
tvångsarbete och barnarbete, avskaffande av diskriminering inom arbets- och yrkeslivet,
främjande av miljöskydd och miljövänlig teknik samt kamp mot korruption, utpressning
och mutor.

Dokumentet kan bara bli ett "levande"
byggnadsverk av riktlinjer och regler
om vi alla tillämpar det konsekvent
i vår vardag!

Vi vill gärna ta tillfället i akt att uppmana alla anställda och chefer inom Olympus-företag
i Europa att aktivt och oavbrutet verka för att tillämpa och vidareutveckla vår kod. Det
dokument som du nu läser kan ju aldrig bli ett "levande" byggnadsverk av riktlinjer och
regler om inte vi alla tillämpar det konsekvent i vår vardag! Var och en av oss är skyldig
att agera i enlighet med den aktuella utgåvan av koden. Bara om vi följer principerna
konsekvent och troget kommer vi att kunna handla ansvarsfullt – för vårt företag och för
vårt samhälle.
Ledningen för Olympus Europa Holding SE
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och sanktioner
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Den här koden gäller för alla anställda och chefer inom Olympus-företag i Europa.
Principerna är inte avsedda att vara heltäckande, men de ger viktiga upplysningar om hur
företaget har beslutat att bedriva sin verksamhet. Enskilda kontor eller avdelningar får
utfärda egna riktlinjer för att komplettera eller genomföra principerna.
Internationella lagar och sedvänjor kan ibland medföra att vi måste anpassa de metoder
som vi har beskrivit här. Om du har några frågor som rör lämpliga handlingssätt bör du
diskutera situationen med din arbetsledare, avdelningschef eller Compliance-avdelningen.
Ändringar eller upphävanden av denna kod för etiskt och affärsmässigt uppträdande
måste godkännas skriftligt av styrelsen för Olympus Europa Holding SE.
Den som bedriver sin verksamhet på ett sätt som strider mot riktlinjerna kan bli föremål
för disciplinåtgärder och riskerar uppsägning.
Låt riktlinjerna bli en del av dina dagliga arbetsrutiner. Om du behöver ytterligare hjälp
med att tillämpa dem på dina konkreta arbetsuppgifter kan du vända dig till närmaste chef.
I vissa fall kan du behöva kontakta en viss affärsenhet för att få mer specifika riktlinjer eller
råd. Fråga alltid om du är osäker!
Om du lär dig att förstå de här riktlinjerna bidrar du till att företaget och alla dess anställda
och chefer kan bedriva sin verksamhet med orubblig integritet och yrkeskompetens.

Genomförande, revidering
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En fri och ärlig konkurrens utgör grundvalen för våra affärsrelationer. Vi avvisar därför
samarbete med konkurrenter i syfte att sinsemellan dela upp marknader och kunder och/
eller att utbyta uppgifter om priser eller produktionskvantiteter. Vi tillämpar inte heller
några andra ohederliga affärsmetoder. Vi följer lagstiftningen mot konkurrensbegränsning
i alla länder där vi bedriver verksamhet eller är etablerade.
Vi är sedan många år en av marknadsledarna inom medicinsk endoskopi och service av
medicinska endoskop. Samtidigt måste vi alla vara medvetna om att en ledande marknadsställning också innebär betydande risker för företaget. Det anses exempelvis innebära
missbruk av marknadsledande ställning om andra företag hindras att komma in på en
viss marknad eller om konkurrensen hämmas. Det får ofta avgöras från fall till fall om en
"dominerande" marknadsställning skall anses föreligga. Om det uppstår någon osäkerhet
i det här avseendet är vi alla skyldiga att snarast anlita juridisk hjälp.

Vi avvisar otillåtet samarbete med
konkurrenter och tillämpar inga andra
ohederliga affärsmetoder.

Handelshinder
Alla avtal, uppgörelser eller överenskommelser, uttryckliga eller underförstådda, formella
eller informella, som hindrar en fri handel är förbjudna enligt EU:s konkurrenslagar och
annan tillämplig lagstiftning. Anställda och chefer måste förhindra att ens något intryck av
handelshinder uppkommer. Vänd dig till Compliance-avdelningen om du har några frågor.
Uppgörelser med konkurrenter
Det strider mot företagspolicyn att diskutera eller korrespondera med konkurrenter om
priser eller om frågor som rör prissättningen, bland annat kostnader, betalningsvillkor,
marknadsuppdelning, geografiska områden, kunder eller verksamhetsgrenar.

Genomförande, revidering
och sanktioner

5

Kontaktpunkter
Olympus Europa

Code of Ethics & Business Conduct, Version 6

5

EFTERLEVNAD AV LAGAR

Förord
Tillämpningsområde

>

01

Lojal konkurrens

02

Efterlevnad av lagar

03

Integritet i
kundrelationer

04

Efterlevnad inom exportoch importförvaltning

05

Skydd för affärstillgångar
och affärshemligheter

06

Gruppens kommunikation
med medier

07

Skydd för personuppgifter

08

Inget utnyttjande av insiderinformation,
ingen manipulering av marknader

09

Att undvika intressekonflikter

10

Regler som avser gåvor
och förmåner

11

Samarbete med sjukvården
och med offentlig sektor

12

Relationer till leverantörer, återförsäljare
och lokala myndigheter

13

Våra inbördes relationer och vårt
förbud mot diskriminering

14

Miljö, hälsa och säkerhet

15

Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Att följa inhemska och internationella lagar är en fråga av yttersta vikt för vårt företag. Varje
anställd eller chef måste aktivt följa och tillämpa de stadgar som gäller för hans arbete
samt kontrollera att de är aktuella och att de tar hänsyn till eventuella lagändringar. Inom
vårt företag vidtar vi alla rimliga åtgärder för att hålla våra anställda väl informerade om de
lagar som gäller inom deras arbete och för företaget som helhet.

Varje anställd eller chef måste
aktivt följa och tillämpa de stadgar
som gäller för hans arbetsområde och
hålla sig à jour med förändringar.
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Kundtillfredsställelsen är en av våra nyckelprinciper. Vi bidrar till våra kunders framgång
genom att ta fram och leverera värdehöjande, meningsfulla, högkvalitativa, säkra och innovativa lösningar, produkter och tjänster.
I synnerhet inom det medicinska området är vi starkt medvetna om vårt oerhört stora
ansvar för att skydda patienterna och deras hälsa. I vårt synsätt på kundrelationer ingår
också att alla anställda och chefer ska behandla kunderna korrekt utan att av personliga
skäl vare sig ge dem förtur eller bemöta dem sämre. Det är förbjudet för våra anställda
och chefer att medvetet lämna oriktiga uppgifter till avtalspartners. Våra kunddata kräver
ett mycket omsorgsfullt skydd. Vi får enbart använda uppgifterna, om och kring våra
kunder, för interna ändamål och ska alltid se till att gällande internationella och nationella
lagbestämmelser om dataskydd följs.

Vi behandlar våra kunder korrekt
utan någon särbehandling av
personliga skäl.

Genomförande, revidering
och sanktioner
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Export- och importförvaltning är ett annat område där vi gör allt vi kan för att göra oss
förtrogna med och följa gällande bestämmelser (t.ex. bestämmelser från Japans export-,
handels- och industriministerium METI, internationella handelsavtal, EU-lagstiftningen
om utrikeshandel och betalningar, importbestämmelser, exportregleringar, embargon och
bojkotter).
Olympus-företag i Europa kommer inte att vare sig importera eller exportera material,
produkter eller teknik som omfattas av lagstadgade kontrollbestämmelser och som kräver
export- eller importtillstånd utan att först ha inhämtat föreskrivna godkännanden från
behöriga myndigheter. Inom vissa divisioner måste vi följa EU-direktivet om hantering av
produkter med flera användningssätt. Vi bör alla vara medvetna om att vi som anställda
eller chefer är skyldiga att ständigt hålla våra kunskaper om ändrade lagar och nya
bestämmelser aktuella.
Om det uppstår frågor som rör export- och importbestämmelser måste anställda och
chefer snarast begära juridisk hjälp.

Genomförande, revidering
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Skydd för affärstillgångar
Alla anställda och chefer har ansvar för att företagets tillgångar skyddas. Alla anställda
och chefer måste också förstå sitt ansvar för de skyldigheter som Olympus har när det
gäller att skydda tillgångar som anförtrotts företaget av kunder och leverantörer, och vårda
dessa tillgångar väl. Företagets tillgångar omfattar dels fysiska tillgångar som maskiner
och byggnader och dels banktillgångar, värdepapper, immateriella rättigheter, företagshemligheter och förtrolig information. Olympus tillgångar måste ha ett tillräckligt skydd.
Det innebär att värdeföremål måste vara inlåsta och säkrade. Tillgångarna får inte säljas,
lånas, lånas ut, ges bort eller förändras så att deras värde påverkas, om det inte finns
goda affärsmässiga skäl och vederbörande chef har godkänt förfarandet.

Materiella och immateriella
affärstillgångar ska vårdas väl och
får bara användas för verksamhetens
ändamål.

Användning av företagets resurser
Företagets resurser, bland annat (men inte begränsat till) pengar, personal, programvara
och utrustning, får bara användas för företagets legitima affärsändamål.
Exempel på situationer:
• Anställda och chefer får inte göra affärsresor eller köpa flygbiljetter till högre pris
		 enbart för att samla "frequent flyer"-poäng eller andra förmåner för privat bruk.
• Inga personer utanför företaget får ges tillträde till våra datorer utan tillstånd.

Genomförande, revidering
och sanktioner
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Immateriella affärstillgångar och hemligheter
Särskilt immateriella tillgångar som patent, teknik och processkunskap är av mycket stor
betydelse för vårt företags långsiktiga framgång. Detta omfattar (men är inte begränsat till)
information som kan hämtas direkt från datorsystem, information som förmedlas via nätverk,
information som är lagrad i bärbara elektroniska medier och information på papper.
Uppfinningar som anställda eller tredje part har gjort för företagets räkning måste om så
behövs ges lagligt skydd. Vikten av att skydda affärshemligheter är också mycket stor,
eftersom en affärshemlighet består av information som inte är tillgänglig för allmänheten
men som kan ha ett mycket högt värde för företaget – och för konkurrenterna. Det kan
gälla strategisk information, uppgifter om priser, produktionskvantiteter, lagernivåer, offerter,
produktionsfördelningar m.m. Varje anläggning måste vidta alla ändamålsenliga och lämpliga
åtgärder för att sådana uppgifter inte oavsiktligt ska bli offentliga, med hänsyn tagen till
anläggningens affärsverksamhet och sekretessbehov. Därutöver är varje anställd uttryckligen
skyldig att i sitt dagliga arbete behandla immateriella tillgångar och affärshemligheter konfidentiellt och med största försiktighet. Var och en av oss är som Olympus-anställd eller
chef skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för skydd mot oavsiktligt offentliggörande.
Även konfidentiell information från tredje part omfattas av detta krav.

Genomförande, revidering
och sanktioner
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I samband med anställningen måste alla chefer och anställda underteckna en förbindelse
att skydda Olympus konfidentiella information och immateriella rättigheter under och efter
anställningstiden hos Olympus. När anställningen upphör måste chefer och anställda
återlämna allt material och all information som tillhör Olympus (dvs. patent, konstruktioner,
data) och bekräfta Olympus äganderätt till materialet och informationen.
Varje anställd och chef är personligt ansvarig för att skydda företagets informationstillgångar
i alla deras former mot förlust, obehöriga förändringar och yppande för personer som
saknar behörighet eller som inte behöver informationen för sina arbetsuppgifter.
I vissa fall, till exempel vid samarbete med externa konsulter eller rådgivare, kan det bli
nödvändigt att låta tredje part ta del av konfidentiella uppgifter. I sådana fall bör ett sekretesseller yppandeförbudsavtal undertecknas.
Våra patent förvaltas centralt. Om licenser för patent ska beviljas är den anställde eller
chefen alltid skyldig att underrätta Olympus Corporate Quality Management och berörd
avdelning inom respektive Olympus-företag i Europa.
Arkivering
Affärshandlingar och dokument är viktiga företagstillgångar. De innehåller data och information av mycket stor vikt för vår verksamhet, bevarar information som behövs för att hävda
våra lagliga rättigheter och stöder och dokumenterar skatter och andra myndighetskrav.
Dessa dokument och data ska tas fram korrekt och i god tro. Inga dokument som är fiktiva,
missledande eller bedrägliga får upprättas. Data och information arkiveras i enlighet med
lagens föreskrifter. Samtidigt styrs insamlingen, behandlingen och utnyttjandet av data av
principerna om datasparsamhet och dataekonomi.
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med medier
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Regler som avser gåvor
och förmåner
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och med offentlig sektor
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Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Public Relations/Press
Olympus strävar efter en öppen och konsekvent kommunikation med alla medier.
Corporate Communication och ledningen för respektive Olympus-företag i Europa är
ansvariga för alla kommunikationsinitiativ som avser massmedier (t.ex. om finansiella
data, olycksfall, kriser, förvärv, sammanslagningar och förändringar i företagsledningen).
Officiella uttalanden från Olympus görs enbart via Corporate Communications eller vederbörande PR-representanter. Enskilda anställda får inte utan föregående godkännande
uttala sig i Olympus namn och på dess vägnar i frågor som tas upp i något offentligt forum,
inbegripet Internet, online-tjänster och press, om de inte har fått i uppdrag att göra detta.
Olympus respekterar alla anställdas yttrandefrihet, men anställda bör vara medvetna om
att åsikter och kommentarer om Olympus, både positiva och negativa, kan skada Olympus
eller dess samarbetspartners intressen. Anställda bör respektera Olympus rättigheter och
intressen och noga överväga eventuella framföranden av personliga åsikter.

Genomförande, revidering
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Anställdas beteende på Internet
Anställda kan behöva delta i offentliga online-forum. Anställda får inte uttala sig på Olympus
vägnar i sådana forum om de inte uttryckligen har ombetts att göra det. Om publiceringen
inte sker från Olympus webbplats bör den anställde klargöra sin relation till Olympus.
Kommentarerna bör hålla sig inom den anställdes kompetensområde. Om inlägget berör
andra personer inom Olympus bör dessa underrättas i förväg och få inlägget som kopia.
Anställda inom Olympus har fullt ansvar för det som de som privatpersoner publicerar på
Internet. Privat information bör tydligt kännetecknas som just privat information. För att
missförstånd ska undvikas bör anställda påpeka att åsikterna är deras egna och inte
Olympus.
Även med detta förbehåll gäller våra sekretessregler för sådana medier. Anställdas
uppträdande på nätet kan påverka företaget i vidare omfattning. Anställda får aldrig kommentera sekretessbelagda eller interna företagsangelägenheter, lämna uppgifter som kan
innehålla insiderinformation eller uttala sig om pågående rättsliga åtgärder som berör
Olympus, våra kunder eller våra partner.
Även sociala medier omfattas av gällande lagar om skydd för information och kunddata
(t.ex. copyright och personliga rättigheter).
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Olympus respekterar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, framför allt
rätten till privatlivet i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Vi samlar in, behandlar och nyttjar personuppgifter bara i den omfattning som krävs för
specifika, väldefinierade och legitima ändamål. Därför lägger vi särskild vikt vid det
organisatoriska och tekniska skyddet för personuppgifter mot obehörig åtkomst. Alla
anställda och chefer får utbildning om gällande bestämmelser.
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Anställda och chefer kan från tid till annan få tillgång till information om vårt företag eller vår
verksamhet som inte är känd för allmänheten. Sådana uppgifter kallas "insiderinformation".
Olympus policy är att insiderinformation aldrig får användas för otillbörliga ändamål.
Skydd för insiderinformation
Insiderinformation får inte yppas för någon utanför företaget om det inte är nödvändigt för
att verksamheten ska kunna bedrivas.
Aktietransaktioner och påverkande insiderinformation
Viss insiderinformation kan betraktas som påverkande, dvs. informationen kan påverka
aktiekursen för moderbolaget (Olympus Corporation, Japan). Om en anställd eller chef har
tillgång till påverkande information om företaget får han inte handla med företagets aktier
eller andra värdepapper förrän informationen har offentliggjorts. Exempel på information
som kan vara påverkande är ekonomiska resultat, planer på förvärv av andra företag eller
tillkännagivanden av viktiga produktnyheter.
Viss påverkande insiderinformation som rör företagets verksamhet är av den arten att den
inte påverkar Olympus aktiekurs, men kan påverka andra företags aktiekurser eller värdet
hos andra investeringsalternativ. Anställda och chefer inom Olympus får inte använda
sådan påverkande insiderinformation för egen ekonomisk vinning eller för att manipulera
marknaden. En sådan insiderinformation skulle till exempel kunna vara att Olympus planerar
att göra en större investering i ett annat företag eller att lägga en stor order hos en leverantör.

Det är förbjudet att handla med
aktier eller andra värdepapper på
grundval av insiderinformation, att
yppa insiderinformation för tredje
part eller att uppmana tredje part
att handla med sådana värdepapper.
Detta gäller också all befattning
med marknadsmanipulering.

I alla situationer där det är förbjudet för en anställd eller chef att agera för egen vinning (till
exempel genom aktietransaktioner eller investeringar) är det också förbjudet att handla för
tredje parts räkning, yppa insiderinformation för en tredje part eller uppmana en tredje
part att handla.
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Alla anställda och chefer måste ständigt förhindra att konflikter uppkommer mellan deras
enskilda och företagets intressen i samband med deras kontakter med affärspartners,
andra anställda eller tredje part.
En anställd eller chef bör alltid gå igenom den specifika situationen tillsammans med
sin närmaste överordnade för att utreda om det finns några problem och hur dessa i så
fall bör lösas. Om den anställdes eller chefens närmaste överordnade bedömer att
det föreligger eller kan föreligga en intressekonflikt ska han rådgöra med Complianceavdelningen. Compliance-avdelningen avgör i samråd med berörd ledningspersonal om
en verklig eller potentiell intressekonflikt föreligger. Om en konflikt föreligger kan det bli
nödvändigt att förflytta den anställde eller kräva att han avvecklar det aktuella intresset
eller löser den aktuella situationen som ett villkor för fortsatt anställning.
Om en anställd eller en chef har en sådan ställning att han kan påverka en affärspartners
situation (t.ex. en leverantör eller kund) måste den anställde eller chefen för sin närmaste
överordnade uppge alla ekonomiska, ägarrelaterade eller andra styrande eller påverkande
intressen (till exempel nära släktskap eller nära personlig bekantskap) som den anställde
eller chefen kan ha. (Observera: Ekonomiska eller ägarrelaterade intressen innefattar
investeringar, värdepappersinnehav och låneförbindelser). En anställd eller chef som har
möjlighet att påverka inköp av varor eller tjänster måste formellt uppge om någon medlem
av den anställdes eller chefens närmaste familj eller någon nära personlig bekant är
anställd hos en affärspartner till Olympus. Olympus policy är inte att avråda anställdas
eller chefers familjemedlemmar eller nära personliga bekanta från att söka anställning
hos affärspartners. Självfallet måste var och en få välja sin egen bana. Däremot strävar
företaget efter att säkerställa att sådana anställningar inte medför något verkligt eller
skenbart inflytande på företagets affärsrelationer.

Genomförande, revidering
och sanktioner
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En anställd som önskar åta sig ett sidouppdrag av kommersiell natur måste först inhämta
tillstånd från sin personalavdelning, i den mån sådan extern verksamhet inte redan har
reglerats i hans anställningsavtal. Anställda inom Olympus får inte heller driva företag som
konkurrerar med Olympus eller dess konkurrenter.
Olympus kommer under inga förhållanden att godkänna externa uppdrag för en konkurrents
räkning. Detta gäller dock inte våra anställdas och chefers politiska och sociala uppdrag
som Olympus uppmuntrar så länge inga intressekonflikter föreligger.
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Inbjudningar till affärsluncher och smärre presenter är en del av den vardagliga affärsverksamheten. Men det kan uppstå problem när presenter, teater- och restaurangbesök
och annan representation används otillbörligt, när de kan antas vara avsedda att påverka
affärsbeslut eller utverka affärsförmåner eller när de riktar sig till den offentliga sektorn. Se
vidare "Samarbete med sjukvården och med offentlig sektor" i den här koden. Vi måste
ständigt vara noga med att genomföra våra affärer på ett helt opartiskt och transparent
sätt, i enlighet med gällande internationella, nationella och lokala bestämmelser, företagsregler och uppförandekoder. Att erbjuda eller ta emot penninggåvor i form av kontanter,
likvärdiga ersättningar eller värdepapper är oavsett omständigheterna strängt förbjudet.
Tillhandahållande av presenter, representation och andra affärsförmåner
Reglerna för gåvor och representation kan variera beroende på om affärerna avser den
privata eller den offentliga sektorn. Mutor till kunder, leverantörer och andra personer är
strängt förbjudna. Anställda och chefer inom Olympus får bara ge presenter av ringa värde.
Presenternas värde skall anpassas till vad som anges som högsta belopp enligt respektive
lands skattelagstiftning. Eventuella undantag måste alltid dokumenteras och godkännas
av ansvarig företagsledare. Gott omdöme och diskretion måste också tillämpas vid bedömningen av mottagarens egna företags- eller lagbestämmelser beträffande presenter
och representation. Utöver detta gäller att måltider och representation endast får erbjudas
om de har ett rimligt värde, erbjuds tillfälligtvis och inte påfordras av mottagaren. Att ge,
erbjuda eller utlova gåvor till regeringstjänstemän (t.ex. befattningshavare i ministerier) eller
till deras familjemedlemmar är strängt förbjudet. Kontakta Compliance-avdelningen om
du är osäker.
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Mottagning av presenter, representation eller andra förmåner
Anställda inom Olympus får ta emot presenter eller andra affärsförmåner bara om de är av
ringa värde och erbjuds tillfälligtvis. Det är självfallet förbjudet att kräva presenter i någon
form. Anställda och chefer som regelbundet mottar presenter eller andra förmåner på
grund av att de har många externa kontakter är skyldiga att överlämna dem till företaget
om deras värde överstiger 35 euro per år. Om det skattefria beloppet i något land understiger
35 euro är det beloppet i det aktuella landet som gäller. Denna regel gäller för alla anställda
och chefer, i synnerhet i anslutning till jul och andra större inhemska festligheter. Överlämnade
presenter kommer att doneras eller försäljas för välgörande ändamål eller eventuellt fördelas
bland de anställda. Alla Olympus-företag i Europa måste vidta effektiva och lämpliga åtgärder
i det här avseendet.

Att ge, erbjuda eller utlova gåvor
till regeringstjänstemän eller till
deras familjemedlemmar är strängt
förbjudet.

Anställda och chefer får acceptera inbjudningar till affärsluncher och andra affärsevent
så länge dessa uppgår till ett rimligt värde och är av tillfällig natur. När tredje part bjuder
anställda ska det finnas ett affärsmässigt syfte och det ska godkännas av överordnad.
Omotiverade inbjudningar ska inte accepteras.
Mutor och provisioner
Anställda och chefer får inte erbjuda eller ta emot mutor eller provisioner. En muta
definieras som att ge något värdefullt till en mottagare för att få en gynnad behandling från
mottagarens sida. Provisioner består av betalning kontant eller in natura, inbegripet varor,
tjänster, utnyttjande av ett annat företags egendom eller befrielse från någon form av
skyldighet, som ges till en kund eller leverantör med syfte att på ett otillbörligt sätt erhålla
eller belöna en gynnad behandling i samband med köp eller försäljning. Mutor och provisioner
får inte erbjudas vare sig direkt eller genom en mellanhand så att mottagaren blir skyldig
att återgälda förmånen.
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16
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Exempel: Att betala en speditör för att påskynda tullbehandling är inte godtagbart om
agenten mutar en offentlig tjänsteman eller på annat sätt bryter mot gällande regler och
förordningar. Att påskynda behandlingen med iakttagande av regler och förordningar och
utan mutor till tjänstemän är däremot godtagbart.
Riktlinjerna gäller i alla länder där vi är verksamma, även där kulturskillnader medför att
utväxling av gåvor och förmåner betraktas som "normal" affärspraxis. Vi följer strikt alla
internationella och nationella bestämmelser för korruptionsbekämpning i alla situationer
där sådana problem kan uppstå.
Frågor som rör specifika fall bör ställas till Compliance-avdelningen.
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Verksamheten inom sjukvårdssektorn är hårt reglerad över hela världen och restriktiva
regler gäller, särskilt inom den offentliga sektorn. Lagstiftningen och affärssederna varierar
från land till land, och dessa skillnader kräver särskild uppmärksamhet. Olympus-företagen
i Europa följer strikt alla nationella och nationella lagar och regler. Vi följer även relevanta
normer inom medicinteknikindustrin och läkemedelsindustrin som Eucomed och EFPIA.
Principerna nedan är tillämpliga på vårt samarbete med individer (inom eller utom sjukhus,
inbegripet men ej begränsat till läkare, sjuksköterskor, tekniker och forskningssamordnare)
och organisationer (till exempel sjukhus och inköpsorganisationer) som direkt eller indirekt
köper, leasar, rekommenderar, använder, ombesörjer inköp och leasing eller ordinerar
Olympus medicinska produkter ("sjukvårdstjänstemän"). Principerna tillämpas också på
vårt samarbete med organisationer i den offentliga sektorn som inte ingår i hälsosektorn,
till exempel allmänna universitet.
Våra relationer med våra partner måste bygga på följande nyckelprinciper i Eucomeds
affärsetiska kod:
Separering
Samarbetet mellan branschen och sjukvårdstjänstemännen får inte missbrukas genom
att inköpsbeslut påverkas med hjälp av otillbörliga förmåner. Samarbetet får inte heller
göras beroende av försäljningstransaktioner eller av att Olympus produkter används eller
rekommenderas.
Transparens
Samarbetet mellan branschen och sjukvårdstjänstemännen måste vara transparent och
uppfylla gällande lagar, förordningar och yrkesetiska koder. I länder där inga specifika
bestämmelser gäller ska Olympus upprätthålla erforderlig transparens genom att kräva
att skriftlig underrättelse ges till sjukhusledningen, till sjukhustjänstemannens närmast
överordnade eller till annan lokalt utsedd behörig instans med fullständig beskrivning av
samarbetets syfte och omfattning.
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Likvärdighet
Om Olympus anlitar sjukvårdstjänstemän för att utföra en tjänst åt Olympus eller för Olympus
räkning ska den ersättning som betalas av Olympus stå i proportion till de tjänster som
sjukvårdstjänstemannen utför och motsvara ett rimligt marknadsvärde för dessa tjänster.
Dokumentation
Vid samarbete mellan Olympus och en sjukvårdstjänsteman, till exempel när en sjukvårdstjänsteman utför tjänster åt Olympus eller för Olympus räkning måste det finnas ett
skriftligt avtal av vilket bland annat ska framgå syftet med samarbetet, vilka tjänster som
ska utföras, betalningssätt för utlägg samt den ersättning som Olympus ska betala. Den
verksamhet som avtalet avser måste dokumenteras och styrkas med hjälp av tidrapporter
och liknande. En tillräcklig dokumentation i form av avtalet med tillhörande rapporter,
fakturor m.m. ska föras av Olympus för att styrka behovet av tjänsterna, tjänsternas
relevans och rimligheten hos den utbetalade ersättningen.
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Vi betraktar oss själva som ansvariga för hela livscykeln hos våra produkter, alltifrån den
inledande konstruktionsfasen och genom anskaffningen av material och detaljer fram
till en miljöanpassad avfallshantering av begagnade produkter. Vi förväntar oss på
motsvarande sätt att våra leverantörer och återförsäljare följer reglerna för en fri och lojal
konkurrens och att de handlar i enlighet med Förenta Nationernas tio "Global Compact"principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning.
Vi utser leverantörer och återförsäljare enbart enligt objektiva kriterier. Detta innebär
konkurrenskraftiga anbud för inköp av icke-lagervaror, t.ex. annonsering, översättning,
konsultarbete och liknande tjänster i enlighet med interna riktlinjer. Därigenom åläggs vi
alla att följa den väsentliga principen om att aldrig medvetet anskaffa varor och tjänster
från leverantörer som tillämpar någon av nedanstående oacceptabla metoder: försäljning
av ej säkra varor och tjänster, brott mot gällande lagar, utnyttjande av barnarbete eller
tvångsarbete samt kroppslig bestraffning av anställda. Båda parter måste vara medvetna
om att brott mot stadgarna kan medföra omedelbar annullering av avtal och/eller rätt till
ersättning, om brottet medför eller kan medföra skadeståndsansvar för Olympus. Om det
har påvisats juridiskt att såväl reglerna som andan i vår kod avsiktligt har åsidosatts ska
relationen med vederbörande återförsäljare avbrytas.

Vi väljer ut leverantörer och
återförsäljare enbart enligt objektiva
kriterier. Vi förväntar oss att de följer
reglerna om fri och lojal konkurrens
och att de handlar i enlighet med
Förenta Nationernas tio Global
Compact-principer.

Inom många områden är Olympus föremål för lokal myndighetstillsyn, och vi ska vara
öppna och ärliga i våra relationer till de lokala myndigheterna samtidigt som vi måste se
till att Olympus lagliga intressen skyddas. Juridisk hjälp bör anlitas vid förhandlingar med
nationella eller lokala myndigheter, om deras krav går utöver det som vi kan tillmötesgå
genom att tillhandahålla normal information. Under inga omständigheter får Olympusföretagen i Europa direkt eller indirekt lämna otillåtna förmåner till lokala myndigheter,
donationer till politiska partier eller stöd till politiska kampanjer.
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Värdighet och ömsesidig aktning är grundvalen för det sätt på vilket vi behandlar varandra
och tredje part. Vi tar helt avstånd från alla former av diskriminering mot anställda och mot
tredje part på grund av ras, kön, ålder, nationalitet, etnisk bakgrund, hudfärg, politisk uppfattning,
sexuell läggning, religiös övertygelse, social bakgrund eller handikapp.

Vi tar helt avstånd från alla former av
diskriminering mot anställda och mot
tredje part.

Mobbningsfri arbetsmiljö
Olympus strävar efter att erbjuda en arbetsmiljö som är fri från alla slag av mobbning.
Olympus tar kraftigt avstånd från och tolererar inte mobbning av anställda från chefers
eller arbetskamraters sida och Olympus vill också erbjuda en arbetsmiljö där de anställda
skyddas mot trakasserier från tredje part.
Mobbning innebär ett verbalt, fysiskt eller visuellt uppträdande som skapar en skrämmande,
kränkande eller fientlig arbetsmiljö eller som påverkar arbetsprestationerna. Det kan röra
sig om rashets, etniska eller sexuella skämt, stötande uttalanden, anslag eller teckningar,
skrämseltaktik, spridning av olämpliga skämt eller kränkande texter med e-post eller via
Olympus datorer och nätverk, användning av pornografiskt material eller program och
andra liknande beteenden. Sexuella trakasserier omfattar exempelvis begäran om sexuella
tjänster, ovälkomna sexuella närmanden eller annat sexuellt präglat verbalt, fysiskt eller
visuellt beteende.

Genomförande, revidering
och sanktioner

1/2

25

Kontaktpunkter
Olympus Europa

Code of Ethics & Business Conduct, Version 6

25

VÅRA INBÖRDES RELATIONER OCH
VÅRT FÖRBUD MOT DISKRIMINERING
Förord
Tillämpningsområde

>

01

Lojal konkurrens

02

Efterlevnad av lagar

03

Integritet i
kundrelationer

04

Efterlevnad inom exportoch importförvaltning

05

Skydd för affärstillgångar
och affärshemligheter

06

Gruppens kommunikation
med medier

07

Skydd för personuppgifter

08

Inget utnyttjande av insiderinformation,
ingen manipulering av marknader

09

Att undvika intressekonflikter

10

Regler som avser gåvor
och förmåner

11

Samarbete med sjukvården
och med offentlig sektor

12

Relationer till leverantörer, återförsäljare
och lokala myndigheter

13

Våra inbördes relationer och vårt
förbud mot diskriminering

14

Miljö, hälsa och säkerhet

15

Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Öppen kommunikation
Olympus vill främja prestationer, lagarbete och resultat med hjälp av en öppen kommunikation. Vi uppmuntrar till kommunikationsmöten på alla arbetsplatser för att de anställda
ska få tillfälle att diskutera sina problem med ledningen och vi stöder också en ledningsstil
med "öppna dörrar". Anställda uppmuntras att diskutera arbetsrelaterade problem med
sina närmaste överordnade. Om denne inte är den bäst skickade personen bör de lägga
fram sina problem för enhetschefen, relevant företagsfunktion eller en annan chef, om så
behövs ända upp till högsta ledningen.
Våld på arbetsplatsen
Olympus tillämpar nolltolerans för våld. Med våld avses att fysiskt skada en annan person,
knuffar, trakasserier, skrämsel, tvång, vapenhot och hot eller tal om sådana gärningar.
Olympus strävar efter att ingen som har med företaget att göra, vare sig som anställd eller
kund, någonsin ska känna sig hotad av anställdas eller chefers åtgärder eller uppträdande.
Alla är ansvariga för att hindra våld på arbetsplatsen. Anställda kan hjälpa till genom att
rapportera alla händelser på arbetsplatsen som kan tyda på att en arbetskamrat har problem. Anställda uppmuntras att rapportera alla händelser som kan strida mot företagets
strävanden att skapa en god arbetsmiljö. Bekymren kan framföras till de kontaktpunkter
som anges i tillhörande avsnitt i detta dokument. Alla rapporter utreds och alla upplysningar
är sekretessbelagda.
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Att hantera våra naturtillgångar med ansvar och aktning är en självklar angelägenhet för
oss vid alla våra anläggningar. Vi utnyttjar och förbättrar miljöskyddsmetoder vid våra
produktionsanläggningar och utvecklar ekologiska produkter för våra kunder. Vi tillgodoser
miljölagstiftningen och våra egna högt ställda miljökrav genom att genomföra och kontinuerligt utveckla lämpliga ledningssystem och genom att följa våra stadgebestämmelser.
Vi strävar efter att sänka utsläppen av växthusgaser avsevärt genom att en effektiv energianvändning och en optimerad logistik i alla affärsprocesser.
Anställda och chefer förväntas skaffa sig djupare insikt i frågor kring global hållbar utveckling
och bevarande av biologisk mångfald, och att ta initiativ till att skydda miljön i sitt dagliga
arbete och i samhället. Att skydda alla våra anställda mot olycksfall i arbetet och mot
hälsorisker på arbetsplatsen är av mycket stor vikt för Olympus. Av denna anledning efterlever vi inte bara tillämpliga lagar utan vi utvecklar också kontinuerligt våra dokumenterade
procedurer och våra hälso- och säkerhetssystem för arbetsplatsen. Alla anställda och
chefer är skyldiga att följa bestämmelserna om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Genomförande, revidering
och sanktioner

27

Kontaktpunkter
Olympus Europa

Code of Ethics & Business Conduct, Version 6

27

KVALITET

Förord
Tillämpningsområde

>

01

Lojal konkurrens

02

Efterlevnad av lagar

03

Integritet i
kundrelationer

04

Efterlevnad inom exportoch importförvaltning

05

Skydd för affärstillgångar
och affärshemligheter

06

Gruppens kommunikation
med medier

07

Skydd för personuppgifter

08

Inget utnyttjande av insiderinformation,
ingen manipulering av marknader

09

Att undvika intressekonflikter

10

Regler som avser gåvor
och förmåner

11

Samarbete med sjukvården
och med offentlig sektor

12

Relationer till leverantörer, återförsäljare
och lokala myndigheter

13

Våra inbördes relationer och vårt
förbud mot diskriminering

14

Miljö, hälsa och säkerhet

15

Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Olympus har ett gott rykte för den höga kvaliteten hos företagets produkter och tjänster.
För att bevara detta goda rykte har vi ett kvalitetsstyrningsystem som uppfyller kraven
enligt internationella normer. Systemet utvecklas och förbättras kontinuerligt. Kvalitetsstyrningssystemets effektivitet övervakas ständigt av en oberoende tillsynsinstans som
varje år gör en revision av systemet. Alla anställda och chefer måste uppfylla kraven i
kvalitetsstyrningssystemet.
Nyckeln till en bra kvalitetsstyrning är vår ständiga strävan mot förbättringar. Kvalitetstillväxten är grunden för alla innovationer av produkter, processer och tjänster. Den garanterar
att kraven uppfylls och att kunderna blir nöjda. Kvalitet blir alltid slutresultatet av höga krav,
rätt arbetsinsatser, yrkesmässigt uppträdande och konsekvent genomförande. Optimering
av affärsprocesserna är mycket viktig för att kvalitetsmålen ska nås. Fokuseringen på
processen är också en grundläggande princip i kvalitetsstandarden. Därför utgör den
också grundvalen för alla påföljande aktiviteter och initiativ med syfte att bibehålla hela
organisationens effektivitet.
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Vårt företag är en del av samhället. Olympus CSR-strategi (CSR = företagens samhällsansvar) bygger på tre grundvalar: att stötta våra anställda, engagera oss i samhället och
visa miljöhänsyn.
Vi försöker i synnerhet att engagera oss personligt och ekonomiskt inom områden som
medicin och hälsa, vetenskap och utbildning, och vi stöttar lokala samhällen. Vi välkomnar
varmt samarbetet med etablerade välgörenhetsorganisationer och vi uppmuntrar våra
anställda och chefer att frivilligt delta i och åta sig förtroendeuppdrag inom icke-statliga
organisationer. Vi uppmuntrar också goda relationer med grannar och lokala myndigheter,
och vi strävar efter att uppfylla deras krav och förväntningar med högsta möjliga samhällsengagemang och i enlighet med etiska normer. Vi främjar ömsesidig förståelse och
respekt för kulturer och seder i de länder där vi driver affärsverksamhet, och vi tolererar
varken direkt eller indirekt samröre med samhällsfientliga grupper eller krafter som hotar
samhällets stabilitet och säkerhet.
Olympus har en global CSR-strategi som syftar till att höja livskvaliteten i olika sammanhang,
från lokalsamhällen till global miljö och som effektiviserar vårt arbete vid planering och
genomförande av enskilda CSR-relaterade verksamheter. Alla CSR-förtroendeuppdrag
och -engagemang måste anmälas till företagets CSR-avdelning, liksom donationer som
omfattas av ytterligare restriktioner.
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och med offentlig sektor

12

Relationer till leverantörer, återförsäljare
och lokala myndigheter

13

Våra inbördes relationer och vårt
förbud mot diskriminering

14

Miljö, hälsa och säkerhet

15

Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Corporate Governance är ansvarig för att koden sprids och genomförs i Europa. Vår kod
ska inte vara ett statiskt utan ett levande dokument. Interna revideringsprocesser för att
återspegla förändrade lagar och affärsförhållanden kommer att genomföras regelbundet.
För att garantera att alla anställda och chefer handlar i enlighet med företagets stadgar
och etiska värderingar har Corporate Governance utvecklat ett efterlevnadsprogram,
Compliance Programme, som innehåller följande åtgärdspunkter:
•
•
•
•
•
•
•

Intern och extern spridning av koden
Fortlöpande utbildning av anställda
Utveckling och uppdatering av ett efterlevnadssystem
Revideringsprocesser som en del av efterlevnadssystemet
Godkännanden av företagsledare
Rapportering till relevant styrelse
Övervakning av att koden efterlevs med hjälp av internrevisioner

Koden utgör en viktig grundval för vårt dagliga arbete. Om en anställd eller en chef bryter
mot koden kan detta få allvarliga följder för företaget. Bara om vi alla utan dröjsmål anmäler
brott mot vår kod kan vi förbättra våra möjligheter att förhindra skadeverkningar för företaget –
och därmed för våra personliga intressen! Anställda som anmäler brott mot koden åtnjuter
ett speciellt skydd som också omfattar anonymitetsgaranti. Att anmäla ett brott mot koden
medför ingen form av nackdel för anmälaren (anmälarna).

Genomförande, revidering
och sanktioner
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GENOMFÖRANDE, REVIDERING OCH
SANKTIONER
>

Förord
Tillämpningsområde

>

01

Lojal konkurrens

02

Efterlevnad av lagar

03

Integritet i
kundrelationer

04

Efterlevnad inom exportoch importförvaltning

05

Skydd för affärstillgångar
och affärshemligheter

06

Gruppens kommunikation
med medier

07

Skydd för personuppgifter

08

Inget utnyttjande av insiderinformation,
ingen manipulering av marknader

09

Att undvika intressekonflikter

10

Regler som avser gåvor
och förmåner

11

Samarbete med sjukvården
och med offentlig sektor

12

Relationer till leverantörer, återförsäljare
och lokala myndigheter

13

Våra inbördes relationer och vårt
förbud mot diskriminering

14

Miljö, hälsa och säkerhet

15

Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Om det kan bevisas att en anställd eller en chef har brutit mot koden förbehåller sig
Olympus-företagen i Europa rätten att vidta disciplinära och rättsliga åtgärder, inbegripet
uppsägning, och att väcka talan om skadestånd för olämpligt uppträdande. Syftet med den
föreliggande koden är självfallet att förhindra att sådana konfliktsituationer överhuvudtaget
uppstår. Olympus vill härmed vänligen uppmana samtliga anställda och chefer att med
kodens krav och regler för ögonen granska sina egna handlingssätt och arbetsmetoder
och att om så behövs omedelbart förändra dem.
Underrättelse och bekräftelse
Alla anställda ska ges utbildning i etikkoden och uppförandekoden. De verkställande
direktörerna för Olympus-företagen i Europa måste bekräfta att de har tagit emot och läst
koden och att de nu kommer att göra allt vad de kan för att sprida både kodens innehåll
och dess anda till alla anställda inom deras ansvarsområden. När ändringar av koden
görs, eller när seminarier och workshops med anknytning till koden anordnas, ska arbetsledarna utan dröjsmål vidarebefordra informationen till de anställda som berörs. Arbetsledarna är skyldiga att på lämpligt sätt dokumentera sådana meddelanden.
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KONTAKTPUNKTER

Förord
Tillämpningsområde
01

Lojal konkurrens

02

Efterlevnad av lagar

03

Integritet i
kundrelationer

04

Efterlevnad inom exportoch importförvaltning

05

Skydd för affärstillgångar
och affärshemligheter

06

Gruppens kommunikation
med medier

07

Skydd för personuppgifter

08

Inget utnyttjande av insiderinformation,
ingen manipulering av marknader

09

Att undvika intressekonflikter

10

Regler som avser gåvor
och förmåner

11

Samarbete med sjukvården
och med offentlig sektor

12

Relationer till leverantörer, återförsäljare
och lokala myndigheter

13

Våra inbördes relationer och vårt
förbud mot diskriminering

14

Miljö, hälsa och säkerhet

15

Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Det finns flera kontaktpersoner som du kan tala med om du vill göra en anmälan eller ta
upp en fråga som rör brott mot, ändring av innehållet i eller tolkning av koden.
Din arbetsledare
Din första kontaktperson om du har frågor som rör koden eller om du vill anmäla brott är
din arbetsledare.
Compliance-avdelningen
Compliance-avdelningen är en alternativ kontaktpunkt för anmälningar om brott ifall du
inte vill göra anmälan till din arbetsledare. Givetvis kommer dina frågor och synpunkter att
behandlas strängt konfidentiellt om du begär det. Compliance-avdelningen har också det
övergripande ansvaret för att genomföra och utveckla vår kod. Därför är Complianceavdelningen din kontaktpunkt om du vill föreslå förbättringar eller framföra klagomål.
Compliance-avdelningen står redo att hjälpa dig med den juridiska och praktiska tillämpningen av koden.
EthicsLine
Det kan förstås hända att du vill ge uttryck för din oro utan att din identitet blir känd för
Olympus. EthicsLine är en konfidientiell, 24-timmars, 365-dagar-om året service, som
drivs av ett oberoende företag.
EthicsLine finns tillgänglig för alla anställda, och även för Olympus affärspartners, som
behöver begära bistånd eller rapportera potentiell etisk kränkning. Du kan ringa i fullt
förtroende med vetskap om att samtalet ej spåras. Alla som använder EthicsLine förblir
anonyma, utom där detta uttryckligen förbjuds enligt lokal lagstiftning. Ditt namn och
andra omständigheter som kan identifiera dig får inte lämnas ut till Olympus (eller någon
annan) utan ditt uttryckliga medgivande. Alla ärenden som rapporteras via EthicsLine
kommer till fullo beaktas och undersökas grundligt.
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KONTAKTPUNKTER

Förord
Tillämpningsområde
01

Lojal konkurrens

02

Efterlevnad av lagar

03

Integritet i
kundrelationer

04

Efterlevnad inom exportoch importförvaltning

05

Skydd för affärstillgångar
och affärshemligheter

06

Gruppens kommunikation
med medier

Hur du når EthicsLine
Du kan kontakta EthicsLine på ditt eget modersmål via:
• internet på adress: www.expolink.co.uk/ethicsline.olympus
• e-post på adress: ethicsline.olympus[at]expolink.co.uk
• telefon, genom att ringa följande avgiftsfria telefonnummer

Land

Avgiftsfritt nummer

Land

Alla telefonnummer och e-postadresser
finns på Olympus hemsida.

Avgiftsfritt nummer

Bahrain

8000 4475

Polen

00800 4412392

Belgien

080 071025

Portugal

800 880374

Bulgarien

00800 1104474

Rumänien

0800 894440

Cypern

800 95207

Ryssland

810 80020582044

07

Skydd för personuppgifter

Danmark

8088 4368

Saudiarabien

800 8440172

08

Inget utnyttjande av insiderinformation,
ingen manipulering av marknader

Egypten

0800 0000023

Schweiz

0800 563823

Estland

800 0044265

Slovakien

0800 004461

Finland

0800 116773

Slovenien

0800 80886

Frankrike

0800 900240

Spanien

900 944401
0800 374199

09

Att undvika intressekonflikter

10

Regler som avser gåvor
och förmåner

Förenade Arabemiraten

8000 4413873

Storbritannien

Grekland

00800 44131422

Sverige

0200 285415
0800 990520

11

Samarbete med sjukvården
och med offentlig sektor

Israel

180 9446487

Sydafrika

Italien

800 783776

Tjeckien

800 142428

12

Relationer till leverantörer, återförsäljare
och lokala myndigheter

Kroatien

0800 222845

Turkiet

00800 44632066

Lettland

8000 2670

Tyskland

0800 1823246

Litauen

8800 30444

Ungern

06800 14863

Luxenburg

800 24450

Österrike

0800 281700

Malta

800 62404

Nederländerna

0800 0229026

Norge

800 14870

13

Våra inbördes relationer och vårt
förbud mot diskriminering

14

Miljö, hälsa och säkerhet

15

Kvalitet

16

Stöd för företagets sociala
ansvarstagande

Om ditt land ej finns med på listan,
vänligen kontakta +44 1249661808.
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