קוד ההתנהלות
העסקית
והאתיקה שלנו
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 Flexהיא חברה הבנויה על
מערכות יחסים ,ואמון הוא אבן
הפינה של כל מערכות היחסים.
אנו בונים על אמון זה באמצעות
התנהגות ישרה בכל עת.
ערכינו מעוצבים על ידי מחויבות
לשקיפות ,אחריות ,כבוד ,והכלה.
רבאת'י אדוואית'י
Flexמנכ"ל
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.א מכתב מיו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל שלנו
 11קבלת החלטות אתיות
 2יושרה במקום העבודה
 3יושרה למען חברתנו ומחזיקי המניות שלנו
 4יושרה למען לקוחותינו ושותפינו העסקיים
 5יושרה בשרשרת האספקה הגלובלית שלנו
 6יושרה בקהילות הגלובליות שלנו
השלכות של אי-ציות
סיכום
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א .מכתב מיו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל שלנו
אנו מתייחסים אל אתיקה וציות ברצינות .זו הסיבה לכך שקוד ההתנהלות העסקית והאתיקה שלנו -Flex,ב
"(.הקוד") חשוב כל כך לחברה ולעובדינו .הציות לחוק והתנהלות ביושרה הם הבסיס שעליו בנויה הזהות שלנו

הקוד שלנו נועד לוודא שכל אחד מאיתנו  -ללא קשר למשרה שבה אנו מחזיקים  -פועל בסטנדרטים האתיים
הגבוהים ביותר בכל היבט שקשר בעבודתנו .על אף שהקוד לא יכול לכסות כל אתגר שאנו עשויים להיתקל בו
ולפעול ביושרה בכל דבר שאנו  Flex,במקום העבודה ,הוא מסייע לנו לאתר בעיות ,להכיר טוב יותר את מדיניות
.עושים
להכיר את הקוד ואת הנהלים והמדיניות הקשורים שמוזכרים בקוד-Flex ,על כל עובד ,נושא משרה ומנהל ב
להבין אותם ,ולציית להם .זו ההתנהגות שלה אנו מצפים ושעליה אנו מסתמכים כאשר אנו עובדים ביחד ,באים
.במגע עם לקוחות ,פונים למחזיקי מניות ,משתפים פעולה עם שותפים עסקיים ,ותורמים לקהילות שלנו
עלינו להשתמש בשיקול דעת ראוי בעת קבלת החלטות המשפיעות על עסקינו .עלינו גם לשאול שאלות כאשר
יש לנו כאלה .על כולם להרגיש בנוח לדווח באופן מיידי על כל התנהגות או עניין שנראים כעומדים בסתירה לקוד
.או למדיניות שלנו; יתרה מכך ,בחלק מהמקרים תהיה מחויב לדווח על מה שהיית עד לו
המחויבות שלנו לערכים המרכזיים ,תכונות המנהיגות ,ותרבות היושרה שלנו תסייע לנו להמשיך להצליח כעסק
.תחרותי ,בריא ,ובר-קיימא
.אנו מודים לך על קבלת הבחירות הנכונות בכל יום ועל עזרתך בהבטחת הצלחת החברה שלנו

רבאת'י אדוואית'י
מנכ"ל

מייקל קאפלאס
יו"ר מועצת המנהלים
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מי נדרש לציית לקוד ההתנהלות העסקית והאתיקה
של ?Flex
כל העובדים ,נושאי המשרה ,וחברי מועצת המנהלים של  Flexוחברות
הבת שלה והחברות המסונפות שלה שבשליטתה נדרשים להבין את
הקוד ולציית לו .אנו מצפים גם משותפיה ,קבלניה ,יועציה ,ספקיה,
עובדיה הזמניים ,המפיצים ונציגי המכירות של  Flexשיצייתו לקוד.

יישום
כחברה גלובלית ,אנו מכירים באתגרים שפעילותנו הכלל-עולמית
מביאה עימה .חוקים רבים ניתנים ליישום בינלאומי ,אולם ,אנו גם
זהירים בשמירה על חוקי המדינות שבהן אנו פועלים ועל מנהגים
מקומיים שונים .אנו מחויבים לוודא שכל פעולה שאנו עושים מתבצעת
תוך ציות מוחלט לחוק  -ולאתיקה שלנו .אם ציות למדיניות  Flexעומד
בסתירה לחוק או תקנה מקומיים ,על העובדים לדון בחששותיהם עם
המחלקה המשפטית של .Flex
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1

קבלת החלטות
אתיות

קוד ההתנהלות העסקית והאתיקה

| 7

 1.1קבלת החלטות אתיות
אם יש לך שאלה לגבי עניין כלשהו או ספקות לגבי פעולה ,התנהגות ,בקשה או מצב כלשהם ,שאל את עצמך את השאלות שמופיעות בתרשים
הזרימה שלהלן ופעל בהתאם להנחיות .אם אתה סבור שמנהג או חוק במדינתך או אזורך שונה מהאמור בקוד ההתנהלות העסקית והאתיקה ,בקש
הנחיות מהמחלקה המשפטית .תוכל גם לדווח על עניין בעילום שם באמצעות מוקד האתיקה שמופעל על-ידי צד שלישי עצמאי ("מוקד האתיקה")
ש Flex-באה איתו בשותפות או באמצעות כל משאב דיווח אחר שלנו שמפורט בסעיף  1.2של קוד זה.

שאל את עצמך:
האם זה חוקי?
האם זה עולה בקנה אחד עם מדיניות
?Flex
האם זה מרגיש כמו הדבר הנכון לעשות?
האם תרגיש בנוח אם פעולתך תדווח
בתקשורת?
חורט בי ממשק הקבציראה

לא.

לא בטוח.

כן.

אל תפעל כך.

אם אינך בטוח ,בקש
הבהרות מהמנהל שלך
או השתמש באחד
ממשאבי הדיווח שלנו.
(ראה בעמוד הבא)

אם התשובה לכל אחת
מהשאלות האלה היא "כן",
תוכל להמשיך בפעילות.
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 1.2השמעת קולך :לשאול שאלות ולדווח על
חששות
אנו ב Flex-מכירים בחשיבותה של "השמעת קול" ומעודדים אותה
בכל הזדמנות .משמעותה  -להיות בעל אומץ לשאול שאלה לגבי משהו
שלא נראה כשורה או כאשר אינך בטוח לגבי מדיניות או נוהל של Flex
או לגבי התחייבויותיה החוקיות.
אנו מצפים מעובדינו להשמיע קול ולשאול שאלות או לדווח על
חששות .בעשותך זאת ,אתה מגן על  ,Flexהמותג שלנו ,והאתרים
שלנו ,ומסייע לשפר את התנהלותנו ולמנוע התנהגות בלתי-הולמת.

בכל פעם שתלמד על קיומה של התנהלות או דרך פעולה מוצעת
שעלולה להפר את החוק ,התקנות או את הקוד הזה ,עליך לדווח על
כך באמצעות אחד ממשאבי הדיווח שמפורטים בקוד זה .בנוסף ,על
כל הפרה של מדיניות החברה מחוץ לקוד זה להיות מדווחת באמצעות
משאבי דיווח אלה.

 1.3משאבי הדיווח שלנו
אנו מספקים מספר דרכים להביע חששות ולקבל סיוע ,החל ממוקד
האתיקה וכלה במדיניות הדלת הפתוחה שלנו.

ראה גם מדיניות התרעות בנושאי חשבונאות וביקורת.
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מוקד האתיקה

כל מנהל

מנהלי ציות

 Flexמחזיקה במוקד אתיקה כדי
לאפשר לעובדים ,לנושאי משרה,

מנהלים הם יחידים הממונים
על אחרים ,מפקחים על
עבודתנו ,ופועלים כמנהיגים
ומודלים לחיקוי בחברתנו.
הם לעתים קרובות המשאב
הראשון והטוב ביותר לקבלת
סיוע.

כל אחד ממנהלי הציות שלנו הוא מומחה לאחר
מתחומי הציות המרכזיים שלנו  -הגבלים עסקיים,
מניעת שחיתות ,הגנה על המותג ,מידע חסוי,
ממשל וניירות ערך תאגידיים ,פרטיות מידע,
סביבה ,פיננסים ,מערכות מידע גלובליות ,סחר
גלובלי ,בטיחות וגהות ,בטחון מערכות מידע,
קניין רוחני ,חוקי עבודה ותעסוקה ,רגולציה
רפואית ,רכש ומס.

למנהלים ולשותפים עסקיים להביע
את חששותיהם ללא פחד מפעולת
נקם .מוקד האתיקה זמין  24שעות
ביממה ,שבעה ימים בשבוע ,וכולל
שירותי תרגום זמינים .ניתן להגיש
דיווחים בעילום שם.
 Flexאיננה מגלה סובלנות כלפי
פעולות נקם ,אם יש לך שאלה
לגבי מדיניות או נוהל של ,Flex
או שיש לך חששות לגבי כל
התנהלות או דרך פעולה מוצעת,
נרצה שתחוש בנוח לפנות למישהו
כגון מנהל ב ,Flex-חבר בצוות
האתיקה והציות ,כל פרקליט
במחלקה המשפטית ,מנהל משאבי
אנוש וכדומה ,כדי לזכות במענה
לשאלותיך או חששותיך .כאשר
אינך חש בנוח לפנות לאדם כזה,
עליך להשתמש במוקד האתיקה כדי
לדווח על חששותיך בעילום שם.
 Flexתתייחס לכל האשמה ברצינות
ותבחן ותחקור כראוי כל עניין.

 Flexתומכת בסביבה פתוחה
ומכבדת ,ומדיניות הדלת
הפתוחה שלנו מעודדת
עובדים ליצור קשר עם מנהל
 כל מנהל  -אם יש לך שאלהאו חשש.
אם השאלה או החשש
קשורים למנהל שלך ,או אם
פשוט אינך מרגיש בנוח לדבר
עם המנהל הישיר שלך ,עליך
להרגיש חופשי לדבר עם
מנהל אחר באזורך או מחוצה
לו; עם נציג משאבי האנוש
מקומי שלך; עם כל חבר
בצוות האתיקה והציות; או
להשתמש בכל אחד ממשאבי
הדיווח האחרים שסופקו.
כולם שם כדי לסייע לך!

כל מנהל ציות אחראי לוודא שאנו מצייתים
למדיניות ולנהלים שלנו ונשמעים לחוקים החלים
בתחומי הציות הללו.
מנהלי ציות אלה הם משאבים שאליהם תוכל
לפנות אם יש לך שאלות בנוגע לתחומים
הספציפיים שעליהם כל אחד מהם אחראי ,אם
תרצה לדווח על חשש או אם יש לך שאלה או
חשש כלליים לגבי ציות .הם ,בתורם ,יוודאו
שחקירה יסודית תתנהל ללא שהות ושכל עניין
זוכה למענה אוי.
ניתן למצוא רשימה מעודכנת של כל מנהלי הציות
ופרטי יצירת הקשר שלהם באתר הציות.
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סמנכ"ל אתיקה וציות

משאבי אנוש

המחלקה המשפטית

סמנכ"ל האתיקה והציות של  Flexאחראי לפיקוח
על תוכנית האתיקה והציות שלנו ולוודא כי Flex
נשמעת לכל החוקים והתקנות החלים כמו גם
למדיניות ולנהלים שלנו עצמנו .סמנכ"ל האתיקה
והציות אחראי גם לשותפות עם בעלי העניין שלנו
ועל הגשת דיווחים רבעוניים לגבי תוכנית האתיקה
ועניינים משמעותיים
לנשיאי היחידות העסקיות,
לנותני החסות הבכירים
ולוועדת הביקורת שלנו.

משאבי אנוש תומכים בעובדי Flex
בתחומים כגון גיוס ,קליטה ,תגמול ,הטבות,
קביעת מטרות ,הערכת ביצועים ,הכשרה
ופיתוח מנהיגות.

המחלקה המשפטית של Flex
מורכבת מפרקליטים ובעלי
מקצוע אחרים שנמצאים כאן
לתמוך ב Flex-באמצעות מתן
ייעוץ משפטי ממוקד עסקית.

אנדי פאוול הוא סגן הנשיא
הבכיר וסמנכ"ל האתיקה
והציות שלנו.
כדי לקבל עוד פרטים על אנדי פאוול ,תוכנית
האתיקה והציות שלנו והמחלקה המשפטית שלנו
אנא גש אל דף הבית של המחלקה המשפטית
אם יש לך שאלה או חשש ,עליך להרגיש חופשי
ליצור קשר עם כל אחד מהמנהיגים הנאמנים שלנו,
לרבות סמנכ"ל האתיקה והציות או כל אדם אחר
בצוות האתיקה והציות התאגידיים.

מחלקת משאבי האנוש שלנו נמצאת שם
כדי לסייע בשאלות וחששות בנושאים
שנעים בין שכר והטבות לחששות לגבי
סכסוכים עם עמיתים לעבודה או מנהלים.
מנהלי משאבי אנוש תומכים בסביבה
המכבדת והפתוחה שלנו ומסייעים בטיפול
יעיל ומתחשב ברבות מהסוגיות היומיומיות
שבהן אנו נתקלים .עליך להרגיש חופשי
להשתמש במחלקת משאבי האנוש
המקומית שלך כאחד מהמשאבים הראשיים
לטיפול בכל שאלה או חשש .אם הם
אינם יכולים להשיב על שאלותיך בעצמם,
הם יוכלו להפנות אותך ישירות למשאב
המתאים בתוך .Flex
למידע נוסף על משאבי אנוש ,גש אל דף
הבית של משאבי אנוש.

בראש המחלקה המשפטית
ניצב הפרקליט הראשי שלנו,
סקוט אופר .כל חברי המחלקה
זמינים לענות על שאלותינו,
לשמוע את חששותינו ולסייע
לנו או לחלופין להפנות אותנו
למשאב המתאים לסיוע.

גש אל דף הבית של המחלקה
המשפטית למידע נוסף או
כדי לדעת איך ליצור קשר עם
פרקליט מטעם .Flex
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דיווח באיחוד האירופי

ערוצי דיווח נוספים

כל המדינות בתוך האיחוד האירופי העבירו חוקים ותקנות
בנושא פרטיות המידע העוסקים בשימוש במוקדים טלפוניים
של חברה ,ו Flex-נשמעת לחוקים ,לכללים ולתקנות החלים על
עסקינו בכל העולם.

בכל קמרה של ספק ,תוכל תמיד
ליצור קשר עם צוות האתיקה והציות
שלנו ,המחלקה המשפטית ,ועדת
הביקורת ,מועצת המנהלים ,או כל
אחד מהמנהיגים הנאמנים שלנו כדי
לדווח על כל שאלה או חשש .הם
יסייעו לך ישירות או יובילו אותך
למשאב המתאים ביותר לטפל
בבעייתך.

הדיווח שלך חשוב לנו ,לכן אם מוקד ה Ethics Point-אינו
זמין במדינה שבה אתה נמצא ,אתה עדיין יכול להגיש דיווח
באמצעות אתר האינטרנט של .Ethics Point
כל עובד באיחוד האירופי צריך להרגיש חופשי ליצור קשר עם
 Ethics Pointאו לשלוח הודעה לכתובת הדוא""ל הבאה:
dataprotection@flex.com

ניתן להשתמש גם בקישור שמופיע
מטה כמשאב דיווח:
מועצת המנהלים
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 1.4אנו מגלים אפס סובלנות כלפי פעולות נקם.
 Flexאיננה מגלה סובלנות כלפי פעולות נקם נגד כל מי ששאל שאלה,
השמיע קול לגבי התנהגות פסולה או השתתף בביקורת או חקירה ,ועשה
זאת בתום לב .פעולת נקם כוללת ,בין היתר ,שינוי בשעות עבודה או
בלוח זמני עבודה ,הורדה בדרגה ,או כל תוצאה שלילית אחרת שהוטלה\
בתגובה להשמעת קול לגבי הפרה אפשרית של הקוד .כל פעולת נקם ,או
ניסיון לחשוף או לגלות את זהותו של עובד שדיווח באופן חסוי על חשש,
עשויים להוביל לנקיטת צעדים משמעתיים עד וכולל סיום העסקה.
אם אתה סבור שנפלת קורבן לפעולת נקם ,עליה לדווח עליה מייד .ראה
מוקד האתיקה.

 1.5אנחנו משתפים פעולה באופן הולם עם בקשות
ממשלתיות למידע שהוגשו כראוי.
אנו תמיד נשתף פעולה באופן הולם עם בקשות או חקירות ממשלתיות
שמתבצעות באופן ראוי .על כל העובדים להודיע למחלקה המשפטית
המקומית/האזורית שלהם אם החברה מקבלת מהממשלה התראה ,זימון,
צו חיפוש ,בקשת ראיון או כל בקשת מידע בלתי-שגרתית אחרת שנוגעת
לענייני החברה .על כל המידע שניתן לממשלה להיות אמין ובלתי-מטעה.
נאסר עליך לשנות ,להסתיר ,או להשמיד רשומות שקשורות לחקירה ו/או
כפופות להתראת שיהוי משפטית.
על אף שיש לטפל בהליכים משפטיים הננקטים נגד החברה בהתאם
להנחיה שמופיעה מעלה ,אין להבין דבר מהאמור בקוד זה כאילו נועד
לפגוע ביכולתך לדווח על חשדות להפרת החוק לרשות ממשלתית ,רשות
אכיפת חוק או סוכנות רגולטורית או לשוחח עם מי מהן באופן אחר על
כך.לרשות ממשלתית ,רשות אכיפת חוק או סוכנות רגולטורית או לשוחח
עם מי מהן באופן אחר על כך.
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אנו ב Flex-מעריכים את הרעיונות והחוויות המגוונים של עובדינו ואת
היצירתיות והחדשנות שהם מביאים עימן.

 2.2אנו מתייחסים לאחרים בכבוד ונשמעים לנוהגי
עבודה ותעסוקה הוגנים.

אנו מחויבים להתייחס אחד לשני בכבוד וליצור מקום עבודה בטוח,
בריא ,בר-קיימא ואחראי.

• אנחנו פתוחים וכנים זה עם זה ומתייחסים זה לזה בכבוד.

 2.1אנחנו עושים את הדבר הנכון.
• אנו מקבלים החלטות אתיות.
• אנו נשמעים לקוד שלנו ,למדיניות של  Flexולחוק.
• אנו נשמעים לעקרונות הברית לעסקים אחראיים ( )RBAודבקים בהם.
• עליך ליטול יוזמה ולשאול שאלות על מדיניות ונהלי  Flexבכל פעם
שאתה לא בטוח לגביהם.
• עליך לדווח על כל הפרה של קוד זה ,של החוק או של התקנות
החלות .ראה מוקד האתיקה.
• עליך לשתף פעולה באופן מלא ובכנות עם כל ביקורת או חקירה
פנימיים.
• על כל אחד מאיתנו לטפח סביבה שבה העובדים מרגישים בנוח
לשאול שאלות ,להציג חששות ולדווח על נושאים שונים ללא פחד
מפעולת נקם.

• איננו מפלים כנגד כל אדם על בסיס גזע ,צבע עור ,מגדר ,גיל ,מוצא
לאומי ,דת ,נטייה מינית ,זהות מגדרית ,נכות או כל מאפיין אחר
המוגן בחוק.
• אנו חותרים לשמירה על מקום עבודה שבו יחידים חופשיים מכל
צורה של הטרדה או ניצול ,לרבות בריונות.
• אנו חותרים לבניית כוח עבודה מגוון שמורכב מעובדים שבאים
מרקעים שונים ,עם ניסיון חיים ,עמדות והשקפה שונים.
• אנו נשמעים לחוקי השכר ושעות העבודה החלים.
• אנו מספקים לעובדים לכל הפחות את כל ההטבות הדרושות בחוק.
איננו משתמשים בעובדים ילדים או בעובדים בכפייה או משועבדים,
ומחזיקים בדרישת גיל מינימלית לתעסוקה.
• אנו מכירים בזכויותיהם של עובדינו להתאגד באופן חופשי,
ומאמינים כי תקשורת חופשית וקשר ישיר בין העובדים וההנהלה
הם הדרך היעילה ביותר לפתור בעיות במקום העבודה.
• איננו מאפשרים פעולת נקם כנגד כל אדם שמעלה חשש לגבי אפליה,
הטרדה ,או כל נוהג עבודה ותעסוקה אחר.
• אנו מחויבים לכיבוד זכויות האדם של כל בני האדם המעורבים
בפעילויותינו ובשרשרת הערך שלנו ,תוך ציות לעקרונות המנחים של
ארגון האומות המאוחדות לגבי עסקים וזכויות אדם.
אנו מצפים משותפינו העסקיים לעמוד באותם סטנדרטים.
תוכל למצוא את המדיניות להעסקה שוויונית מגוונת ולמניעת הטרדות
במקום העבודה ואת מדיניות הטיפול בתלונות/סוגיות בפורטל DMS
של משאבי אנוש.
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 2.3אנו מכירים בחשיבותה של פרטיות המידע.
• אנו נשמעים לכל החוקים אשר מגינים על הפרטיות והחיסיון של
מידע אישי.
• אנו נוקטים באמצעים המתאימים כדי לנהל את המידע האישי של
העובדים ולהגן עליו מגישה או שימוש בלתי מורשים או בלתי
הולמים.
• אנו נשמעים לחוקים ולתקנות הרלוונטיים הנוגעים לפרטיות מידע.

 2.4אנו מספקים סביבת עבודה בטוחה לעובדינו.
• הבטיחות והבריאות של כוח העבודה שלנו הן בעדיפות עליונה
עבור .Flex
• אנו משקיעים במתקנים ,בכלים ,בציוד ,בתהליכים ובאנשים כדי
לספק סביבת עבודה בטוחה לעובדינו.
• יש לנו תוכניות בטיחות וגהות להפחתה ומניעה של פציעות ומחלות
במקום העבודה ,ואנו מעניקים לעובדינו הכשרה בנוגע לנוהלי
עבודה בטוחה.
• אנו דורשים מעובדינו להגיע לעבודה כשאינם תחת השפעתו של כל
חומר שעשוי למנוע מאיתנו לנהל פעילויות עבודה בבטחה וביעילות.
• אנו אוסרים בתכלית האיסור על אלימות ועל איומים באלימות
במקום העבודה .אנו אוכפים תרבות של בטיחות וגהות בכל
פעילותנו ברחבי העולם.

• עליך לדווח למנהל בהקדם האפשרי על כל חשש בנוגע לתנאים לא
בטיחותיים .לכל הפחות ,עליך לדווח על עניינים כאלה באמצעות
אחד ממשאבי הדיווח שלנו שהוצגו בסעיף  1.2בקוד זה.
תוכל למצוא מידע נוסף פורטל  DMSשל ( EHSבריאות ובטיחות
סביבתיות).
לא נסכים לקבל כל פעולת נקם שתינקט נגד כל עובד אשר מביע חשש
בתום לב לגבי כל נוהג עבודה או העסקה ,סוגיית פרטיות מידע ,או
חשש בטיחות וגהות ,וכל פעולה כזאת תיחשב כהפרה של הקוד שלנו.
ראה גם מדיניות .EHS
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 3.1עלינו להימנע מניגודי עניינים.

 3.1.1קשרים עם בני משפחה וקשרים אישיים

"ניגוד עניינים" קיים כאשר מערכת יחסים אישית ,פיננסית או אחרת
של אדם יחיד עלולה להפריע לחובתו לפעול לטובתה של Flex
או עלולה ליצור מראית עין של השפעה לא הולמת על החלטות
שמתקבלות בשמה של .Flex

בן משפחה או חבר קרוב הינו ,או רוצה להיות ,ספק או עובד של .Flex
עליך לספר למנהל שלך על מערכת היחסים שלכם ואסור לך להיות
מעורב בבחירתו של הספק או העובד הפוטנציאלי או בניהולו.

אם לא מטפלים בהם כראוי ,ניגודי עניינים עשויים לגרום לנזק רציני
לחברה .אפילו מראית עין של ניגוד עניינים עשויה להוביל לנזק שעשוי
להיות בלתי-הפיך לשמה הטוב של החברה .עליך להימנע מכל פעילות
או עניין אישי שיוצרים ,אפילו למראית עין ,ניגוד בין עניינים אישיים
לענייני החברה או שיפריעו בכל אופן אחר ליכולתך לבצע או להשלים
את משימותיך בעבודה.
אסור לך:
• לנצל בעצמך הזדמנויות שהתגלו באמצעות שימוש בנכסי החברה או
מידע שברשותך.
• להשתמש בנכסי החברה או במידע שברשותך למען רווח אישי או
רווח של בן משפחה או חבר.
• להתחרות בחברה.
בסעיפים המופיעים מטה ,נציג דוגמאות לניגודי עניינים נפוצים
שעשויים לצוץ ואת התגובות המתאימות לתרחישים אלה:

אתה או אחד מבני משפחתך מחזיקים במשרה או בעניין פיננסי
(למשל ,יש לך או לו החזקות מהותיות במניות) בחברה שמתחרה
ב Flex-או שמנהלת עסקים או מעוניינת לנהל עסקים עם .Flex
במצב זה ,עליך לספר למנהל שלך מייד כדי שיהיה ניתן לטפל בניגוד
העניינים.
אתה מנהל או יכול להשפיע על החלטות עבודה של בן משפחה ,חבר,
או אדם שיעמו אתה מנהל מערכת יחסים רומנטית .במקרה זה ,עליך
לספר למנהל שלך מייד כדי שיהיה ניתן לטפל במצב .כאשר עובדים
באותה שרשרת דיווח נמצאים במערכת יחסים ,נוצר ניגוד עניינים
אפשרי .יש לחשוף מערכות יחסים כאלה .בנוסף ,עליך לחשוף כל
מערכת יחסים רומנטית אחרת במקום העבודה שיוצרת ניגוד עניינים
אפשרי או למראית עין.
תוכל למצוא את מדיניות בנוגע למערכות יחסים בעבודה בפורטל
 DMSשל משאבי אנוש.

 3.1.2הזדמנויות השקעה והזדמנויות עסקיות ופיננסיות
אתה רוצה לנצל הזדמנות עסקית או הזדמנות השקעה שעומדת בפני
 .Flexבמצב זה ,עליך להודיע למנהל שלך ולסמנכ"ל האתיקה והציות
על כך ולוודא שההזדמנות מוצעת קודם כל ל .Flex-אם  Flexמסרבת
להזדמנות ולא קיים ניגוד עניינים אחר ,והפעילות בכל אופן אחר
במדיניות החברה ,תוכל לנצל אותה.
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 3.1.3כהונה במועצות חיצוניות
• אתה רוצה לכהן כדירקטור במועצה של ארגון אחר למטרות רווח
או שלא למטרות רווח .במצב זה ,עליך לפעול בהתאם למדיניות
השירות במועצות עבור עובדים כדי לקבל אישור בכתב מראש.
• תוכל למצוא את מדיניות השירות במועצות חיצוניות עבור עובדים
בפורט  DMSשל המחלקה המשפטית.

 3.1.4העסקה משנית; פעילויות חיצוניות
אתה רוצה לעבוד בעבודה שניה או רוצה לייעץ עבור חברה אחרת
למטרות רווח המתחרה או מנהלת עסקים עם  Flexאו עשויה להפוך
ללקוחה של  .Flexבמצב זה ,עליך לספר על כך מייד למנהל שלך כדי
שיהיה ניתן לטפל בניגוד העניינים האפשרי .העסקה משנית שאינה
יוצרת ניגוד עניינים או מפריעה לחובות העבודה שלך ב Flex-הינה
מותרת.
אתה בעל עסק או מחזיק במניות בישות בנוסף לעבודתך ב,Flex-
ועסק זה מתחרה ב Flex-או מנהל עסקים עם  Flexאו עשוי להפוך
ללקוח של  .Flexבמצב זה ,עליך לספר על כך מייד למנהל שלך כדי
שיהיה ניתן לטפל בניגוד העניינים האפשרי.
אם אתה מוצא את עצמך בכל אחד ממצבים אלה או במצבים אחרים
שכוללים ניגודי עניינים ממשיים או אפשריים ,עליך לספר על כך
למנהל שלך מייד ,או להשתמש בכל אחד ממשאבי הדיווח שלנו כדי
לדווח על העניין ולציית לדרישות המחלקה המשפטית כדי להשלים
את תהליך סינון ניגוד העניינים של  ,Flexכדי שיהיה ניתן להעריך
ולפתור את המצב .מנהלים יוודאו שסוגיות שנוגעות לניגודי עניינים
ידווחו למנהל בכיר בארגון שלהם ,או ישירות למחלקה המשפטית או
למחלקת האתיקה והציות של .Flex

תוכל לפעול רק אחרי שניגוד העניינים נבחן ואושר בכתב על ידי
המנהל ועל ידי מחלקת האתיקה והציות.
אמצעות חשיפה מלאה של ניגוד העניינים האפשרי לפני שתפעל ,תוכל
לסייע לוודא שאנו מנהלים עסקים באובייקטיביות ,בהוגנות ,ובהתאם
למדיניות החברה .בנוסף ,כך גם תוכל להימנע ממעורבות בניגוד
עניינים בלתי-הולם שעשוי לדרוש טיפול משמעתי עד וכולל סיום
העסקה.
תוכל למצוא את מדיניות ורשימת התיוג לניגוד עניינים בפורטל DMS
של המחלקה המשפטית.

 3.2אנו מגינים על מידע של .Flex
 3.2.1מידע חסוי
במהלך עבודתנו ,אנו מקבלים לעיתים קרובות גישה למידע חסוי
שקשור לחברתנו ועושים בו שימוש ,לרבות מידע על העובדים שלנו
או החברות שאיתן אנו מנהלים עסקים .למטרות סעף זה" ,מידע חסוי"
פירושו מידע של החברה או של החברות שאיתן אנו מנהלים עסקים
שבאון כללי אינו זמין לציבור או שניתן להבין באופן סביר כי הוא
חסוי ,לרבות תחזיות ,תוכניות שיווק ,ומידע אישי לגבי עובדים או
מידע שצדדים שלישיים הפקידו בידינו תחת הבטחה לחסיון .מידע זה
עשוי להיות שימושי עבור מתחרה או להזיק לחברתנו אם ייפול לידיים
הלא נכונות ,או ש Flex-עשויה להיות חשופה לתביעה משפטית עקב
שימוש לא הולם או חשיפה של מידע כזה .מידע זה עשוי לכלול מידע
פרטי של עובדים ,על אף שאתה חופשי תמיד לחשוף מידע בנוגע
לשכרך ותנאי העסקתך.
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כמה דוגמאות נפוצות למידע חסוי הן:
• רשימות לקוחות או ספקים
• תנאים ,הנחות ,ומידע בנוגע לתמחור של לקוחות או ספקים
• מידע פיננסי
• דגמים ,שרטוטים ,נוסחאות ,סודות מסחריים ,המצאות,
בקשות פטנט
• תכנית שיווק ומכירות ,השקות מוצרים ,רכש
• תהליכי ייצור
• מידע על עובדים (מלבדך)
• מידע על מועצת המנהלים ועל הדיונים שמתקיימים בוועדותיה
הן במהלך העסקתך ב Flex-והן אחריה ,עליך לשמור ולהגן על מידע
חסוי ולחשוף אותו רק בפני:
 .1עמיתים לעבודה שיש להם צורך עסקי באותו המידע;
 .2אנשים מחוץ לחברה שיש להם צורך עסקי באותו המידע ,שמוטלת
עליהם חובה ברורה לשמור על חסיונו ושחתמו על הסכם סודיות; או
 .3בעלי הזכות החוקית לקבל את המידע.
חובת הסודיות החלה עליך אינה אוסרת עליך או מגבילה אותך בכל
הקשור לחשיפת מידע חסוי בפני רשויות ממשלתיות בקשר לדיווח על
חשדות להפרות חוק ,ללא כל דרישה להודיע או להתריע על כך בפני
החברה ,ואולם ,עליך ליידע רשות שכזו לגבי טיבו החסוי של כל מידע
שתחשוף ,ואינך מורשה לחשוף תקשורת חסויה בין פרקליט ללקוח.

אנו מצייתים למערכת סיווג המידע של חברתנו בעת הטיפול במידע
החסוי שלנו ,שדורשת מאיתנו לסווג מסמכים כ"מוגבלים"" ,מידע אישי
רגיש"" ,מידע אישי חסוי"" ,לשימוש פנימי בלבד" או "פתוחים לציבור".
תוכל למצוא את מדיניות סיווג המסמכים להגנה על מידע בפורטל
 DMSשל המחלקה המשפטית.
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 3.2.2קניין רוחני של Flex
• "קניין רוחני" כולל פטנטים ,סימנים מסחריים ,זכויות יוצרים ,סודות
מסחריים ,ידע מקצועי ,וכל קניין אישי בלתי-מוחשי אחר שנוצר
בזכות מאמציו השכליים של יוצרו.
• הקניין הרוחני של  Flexהוא נכס מרכזי לחברה ,ומצופה ממך לסייע
בזיהויו ולכידתו של הקניין הרוחני שלנו ובשמירה עליו.
• החברה קבעה מדיניות ונהלים בנוגע להגשת בקשות לרישום פטנט
על המצאות שנוצרו על-ידי עובדינו  -תוכל לפנות למנהל שלך או
למחלקה המשפטית כדי ללמוד עוד על התהליך.
• אסור לך להשתמש ביודעין בקניין הרוחני של צדדים שלישיים ללא
רשות ,ובאחריותו של כל עובד לכבד את הקניין הרוחני (לרבות
חומר מוגן בזכויות יוצרים כגון תוכנות ומידע חשאי) של ספקים,
לקוחות ,שותפים עסקיים ומתחרים שלנו ,ואת זה של צדדים
שלישיים אחרים.
• אסור לך להשתמש במידע חסוי או בסודות מסחריים של עובד
לשעבר או לחשוף אותם גם אם אתה סבור שהדבר יועיל ל .Flex-אם
אינך בטוח אם מותר לך להשתמש במידע שאינו שייך ל ,Flex-פנה
אל מהמחלקה המשפטית לקבלת הנחיות.
אם יש לך שאלות או חששות כלשהם לגבי זכויות קניין רוחני ,צור
קשר עם המחלקה המשפטית.

 3.3אנו מקבלים מתנות ובידור עסקי רק כאשר
הדבר הולם.
אסור לך לקבל כל מתנה ,בידור או הטבה עסקית אחרת שעשויה
להשפיע על החלטותיך העסקיות מטעם החברה ,או ליצור מראית
עין של השפעה כזו .לעולם אל תבקש מתנות ,בידור או כל הטבה
עסקית אחרת מאנשים שמנהלים עסקים עם החברה .מתן או קבלה של
כל תשלום או מתנה שמטבעם מהווים שוחד או תמורה בעד פעולה
אסורים בהחלט.
אם לקוח או ספק של  Flexהציעו או העניקו לך דבר מה בעל ערך
(למשל ,הנחה מיוחדת על מכשיר חשמלי ,כרטיסים בחינם לאירוע
ספורט ,דירה בהנחה ,או פריט אחר) שנחשב לראוותני ,שאינו עולה
בקנה אחד עם הנחיות החברה או שהינו מפוקפק ,ספר למנהל שלך
על כך מייד כדי שניגוד העניינים האפשרי יטופל .המנהלים יוודאו
שסוגיות שנוגעות לניגודי עניינים או למתנות שעשויות להיות
בלתי-הולמות ידווחו לסגן נשיא בארגון שלהם ,או ישירות למחלקה
המשפטית או למחלקת האתיקה והציות.
ובפרט ,אסור לך לקבל:
• מתנות ראוותניות ,מתנות בצורה של הלוואות אישיות ,מזומן ,שווי
ערך למזומן או ניירות ערך.
• השאלות רכוש ,לרבות מתקני נופש או ציוד לשימוש אישי.
• שירותים אישיים תמורת תעריף הנמוך ממחיר השוק.
• הנחות על רכישת טובין או שירותים לשימוש אישי.
ראה גם סעיף  4.4בקוד עשיית עסקים עם ממשלות ,סעיף  5.2נהלי
רכש וסעיף  6.2איסור על מתן שוחד.
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כחברה גלובלית Flex ,דורשת מרבים מאיתנו לטוס למטרות עסקים
לעתים קרובות .באחריותנו לוודא שאנו נשמעים למדיניות הנסיעות
והבידור של החברה ומגישים להחזר רק את אותן קבלות הקשורות
באופן ישיר לנסיעה העסקית ומתאימות להחזר.
תוכל למצוא את מדיניות גלובלית בנוגע לנסיעות והוצאות שלנו
בפורטל הנסיעות של .Flex

 3.4אנו משתמשים בנכסי  Flexבחוכמה.
 3.4.1נכסים פיזיים וטכנולוגיה
• נכסי החברה ,לרבות חללי עבודה ,מתקנים ,מחשבים ,טלפונים
ניידים ונייחים ,ציוד אחר ,מידע חסוי וכל כספי החברה שבניהולנו
או בשליטתנו ,הופקדו בידינו.
• אנו מכבדים את נכסי החברה ,שומרים עליהם ומשתמשים בהם
באופן הולם ,ועובדים קשה כדי למנוע את גניבתם או השמדתם או
למנוע כל שימוש בלתי-הולם בהם.
• כל אחד מאיתנו אחראי להשתמש בטכנולוגיית החברה באופן
הולם ולסייע לשמור על המערכות שלנו בטוחות מפני פריצות
נתונים או תקריות בטחון סייבר אחרות .אנו שומרים על
המחשבים הניידים שלנו ועל מכשירינו האחרים מאובטחים בכל
עת ומדווחים מייד על אובדנם או גניבתם ,איננו משתפים אחרים
בסיסמאות שלנו ואנו נוהגים בזהירות בזמן החיבור לרשתות
אינטרנט אלחוטי בלתי מוכרות או כאשר אנו מורידים תוכנה או
קישורים שנשלחו בדואר אלקטרוני .עליך לדווח מייד למחלקת
טכנולוגיית מידע על כל חשד לגישה לא מורשית או פריצה
למערכות או רשתות החברה.

• אנו משליכים את ציוד החברה ,או נכסים אחרים שלה ,על פי
חוק ובאופן הולם ,ולא גונבים או מנצלים לרעה את הרכוש או
הטכנולוגיה שלנו.
• אנו מבינים כי על אף שניתן לעשות שימוש אישי מדי פעם ובאופן
מזדמן בכמה מנכסי ( Flexכגון טלפונים ניידים שהונפקו על
ידי החברה) ,כל התקשרות ,נתונים או ציוד שיוחזקו בכל אחד
מהמקומות הללו עשויים להיות כפופים לגישה ,חיפוש ובדיקה,
במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל ועם או בלי הסכמתך .אל
לך לצפות לפרטיות ביחס לכל דבר השמור על ציוד בבעלות  Flexאו
שמשודר באמצעות מערכות  ,Flexהיכן שהדבר מותר בחוק החל.
• אנו משתמשים בנכסי החברה באופן בטוח ,חוקי והולם ולא
משתמשים בהם כדי להוריד ,לאחסן או לשלוח חומר בעל אופי מיני,
חומר פוגעני או חומר מפלה.
• איננו משתפים מספרי זיהוי אישיים או סיסמאות אישיות של
משתמשים.
• אנו מדווחים באופן מיידי על שיתוף לא חוקי או לא מכוון של מידע
משתמש ,בהתאם למדיניות פריצות הנתונים של .Flex
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 .3.4.2תקשורת ורשתות חברתיות

 3.5אנו שומרים על ספרים ורשומות מדויקים.

אנו מוסרים מידע ברור ,מדויק ,מעודכן והולם על העסק שלנו ,אך
רק היו"ר ,המנכ"ל ,סמנכ"ל הכספים ,הגזבר וססגן נשיא שיווק,
תקשורת וקיימות רשאים לתקשר עם הציבור מטעם חברתנו .יש
להפנות בקשות מהתקשורת ,הקהילה הפיננסית ,בעלי המניות או
הציבור ,למידע כספי או אחר לגבי החברה לאחד או יותר מדוברים
מורשים אלה .לכל העובדים האחרים אסור להגיב לכל בקשת מידע
על  Flexמהתקשורת ,אנליסטים של ניירות ערך ,משקיעים נוכחיים
או אפשריים או צדדים שלישיים אחרים ללא אישור מראש .משמעות
הדבר היא שאם יפנה אלינו כתב או אנליסט ,או כאשר אנו משתמשים
ברשתות חברתיות ,לרבות בלוגים ,אתרי נטוורקינג חברתיים ,שיתוף
תמונות/סרטונים ,וחדרי צ'אט ,עלינו:

• אנו שואפים ליצור ערך באמצעות השגת תוצאות פיננסיות מעולות.
עלינו לייצר תמיד מידע פיננסי כן ,מדויק ,ומלא ,לציית בקפדנות
לעקרונות החשבונאיים המקובלים (" )"GAAPולהשתמש בבקרות
ותהליכים פנימיים הולמים כדי להבטיח שכל הדוחות החשבונאיים
והפיננסים עומדים בדרישות הכללים החלים ומתועדים באופן הולם.

• לא לשתף מידע על חברתנו או לקוחותינו.
• לקבל אישור ממחלקת צוות המדיה החברתית התאגידית וצוות
התקשורת התאגידית לפני פרסום כל מידע רשמי על חברתנו
במקום ציבורי.
• להגן על נכסי חברתנו.
• לקבל אישור מראש מנהל בכיר של מחלקת התקשורת התאגידית
שמאפשרים לכתבים או אנליסטים לבקר במתקן.
• להגן על מידע חסוי.
תוכל למצוא את מדיניות הרשתות החברתיות בפורטל השיווק
והתקשורת התאגידית ואת מדיניות השימוש באינטרנט תחת פורטל
 .DMSראה גם סעיף  3.2.1בקוד מידע חסוי וסעיף  3.6ציות לחוקי
ניירות ערך.

• אנו אחראים לוודא שהספרים והרשומות שלנו חפים מרישומים
כוזבים או מטעים באמצעות העסקת מבקרים עצמאיים ,ולוודא
שהספרים והרשומות שלנו נשמרים בהתאם לדרישות החוק
ולסטנדרטים החשבונאיים הרלוונטיים.
• איננו מחזיקים בכספי תאגיד בלתי-גלויים או לא מתועדים לכל
מטרה שהיא.
• אנו מנפיקים תשלום רק היכן שיש רשומות ואישורים תומכים
הולמים ,מלאים ,ומדויקים.
• אם אתה סבור שאיזה מהרשומות העסקיות או החשבונות העסקיים
של  Flexזויפו ,שונו באופן לא הולם או הושמדו ,דווח על באופן
מיידי למחלקה המשפטית או השתמש באחד ממשאבי הדיווח שלנו.
לא נסכים לקבל פעילות מסוג זה .תוכל למצוא את מדיניות שמירת
הרשומות העסקיות בפורטל ניהול רשומות התאגיד.
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 3.6אנו מצייתים לכל חוקי ניירות הערך.
• כפי שנקבע על ידי ההנהלה ,אנו מספקים לציבור המשקיעים מידע
מלא ,הוגן ,מדויק ומובן ,בזמן שנקבע לכך ,והכל בהתאם לחוקי
ניירות הערך.
• אנו נשמעים לתקנת חשיפה הוגנת ( ,)FDשאוסרת על חשיפה
בררנית של מידע מהותי שאינו ידוע לציבור (למשל ,למחזיקי ניירות
ערך או לחברים בקהילת האנליסטים הפיננסיים).
• אנו פועלים ביושרה בכל הנוגע לשווקי ניירות הערך ,והטמענו
מדיניות סחר במידע פנים שכוללת את הדרישות הבאות:
 אסור לך לסחור בניירות ערך של  Flexבזמן שאתה מודע למידעמהותי שאינו ידוע לציבור שקשור ל .Flex-איסור זה חל גם על
עסקאות בניירות ערך של חברות ציבוריות אחרות שעליהן אתה
עשוי ללמוד מידע מהותי שאינו ידוע לציבור בזמן עבודתך
ב" .Flex-מידע מהותי" מוגדר באופן רחב וכולל כל מידע שלא
נעשה זמין לציבור ושמשקיע סביר יחשיב כחשוב לקבלת החלטה
לקנות ,למכור או להחזיק בניירות ערך .כל מידע שניתן לצפות
באופן סביר שישפיע על מחיר נייר הערך הוא מהותי .מידע מהותי
יכול להיות חיובי או שלילי .לא ניתן להגדיר את כל הקטגוריות
של מידע מהותי .לכן ,בכל מקרה של ספק ,עליך להתייחס למידע
שאינו ידוע לציבור או למידע חסוי כמהותי ולהתייעץ עם המחלקה
המשפטית לפני שאתה מבצע עסקת בניירות ערך.
 אסור לך להעביר מידע מהותי שאינו ידוע לציבור או לתת אותוכ"טיפ" לאחרים שעשויים לסחור בניירות ערך של ( Flexאו בכל
ניירות ערך אחרים שנסחרים על-ידי הציבור) על-סמך מידע זה.
אסור לך לתת לאדם אחר לסחור בניירות ערך של ( Flexאו בכל
ניירות ערך אחרים שנסחרים על-ידי הציבור) בשמך על-סמך
מידע זה.

 אסור לך לקחת חלק בעסקאות נגזרותכגון סחר בכל ריבית או פוזיציה שקשורות
למחיר העתידי של ניירות הערך של ,Flex
כגון "אופציות מכר"" ,אופציית רכש" ,או
"מכירה בחסר" ,ולקחת חלק בעסקאות
גידור ניירות ערך של  Flexאו להשתמש
בניירות ערך כאלה כערבון לחשבון
בטוחות או הלוואות.
 אם אתה מחזיק במידע מהותי שאינו ידועלציבור כאשר אתה חדל להיות מנהל,
נושא משרה ,עובד ,יועץ או קבלן בחברה,
דרישות אלה ימשיכו לחול עד שהמידע
ייעשה ציבורי או יהפוך ללא מהותי.
מידע נוסף זמין במדיניות הסחר במידע פנים
בפורטל  DMSשל המחלקה המשפטית או
בהתייעצות עם המחלקה המשפטית.
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יושרה למען
לקוחותינו
ושותפינו העסקיים
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 4.1אנו מיישמים שיטות מכירות ושיווק הוגנות.
אנו אחראים לכך שחומרי קידום המכירות ,המכירות והשיווק שלנו
יכילו אך רוק הצהרות אמיתיות בנוגע ל ,Flex-לשירותים שלנו
ולמוצרים שאנו מייצרים.

 4.2אנו מתחרים בשוק באופן הוגן.
• חוקי תחרות והגבלים עסקיים נועדו לעודד תחרות חופשית והוגנת
ולהגן עליה .אנו תומכים בתחרות חזקה ,ולא נסכים לקבל שיטות
עבודה עסקיות בלתי-הוגנות.
• המנהלים ,נושאי המשרה והעובדים שלנו מתנהלים באופן הוגן מול
לקוחות ,ספקים ,מתחרים ועובדיהם .איננו מנצלים יתרונות בלתי
הוגנים באמצעות מניפולציה ,הסתרה ,ניצול לרעה של מידע חסוי,
הצגה מצג שווא של עובדות מהותיות או כל שיטת עבודה אחרת
שכוללת התנהלות בלתי-הוגנת.

• כאשר אנו אוספים מידע על פעילויותיהם של אחרים ,אנו עושים זאת
באופן חוקי ומוסרי.
• איננו משתפים פעולה עם מתחרים ,ועל אף שאנו עשויים להצטרף
לאיגודי סחר או לקחת חלק בקביעת מדדים או בפעילות דומה
אחרת מעת לעת ,נוכל לעשות זאת רק בהסכמת המחלקה
המשפטית .ובפרט ,לעולם אל תדון בנושאים הבאים עם אנשים
מחוץ ל Flex-ללא קבלת הסכמתה של המחלקה המשפטית:
 תמחור או מדיניות תמחור ,תנאי מכירה ,עלויות ,תוכניות שיווק אותוכניות אסטרטגיות ,רמות יצור
 מידע חסוי או קנייני מיזוגים ורכישות אפשריים ,מיזמים משותפים אושותפויות אחרות
 חרמות הקצאת לקוחות ,מוצרים ,שירותים ,מכירות ,אספקה אוטריטוריות
 סידורי שיווק בלעדי קביעת הגבלות מסוימות על ספקים או לקוחות או הסדריםמחייבים מסוימים עימם
 כל תנאי ספציפי אחר שמופיע בכל הסכם עם ספק או לקוחאם לא ברור לך אם מותר לך לשתף מידע שלנו או להשתמש במידע
לגבי אחד ממתחרינו ,בקש הנחיות מהמחלקה המשפטית .תוכל למצוא
את מדיניות ההגבלים העסקיים והתחרות תחת פורטל DMSשל
המחלקה המשפטית.
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 4.3אנו מגינים על מידע ורכוש של צדדים שלישיים.
• אנו מגינים על המידע החסוי שלקוחותינו ושותפינו העסקיים
חולקים עמנו ,ואיננו חולקים מידע זה עם כל אדם בתוך החברה או
מחוצה לה שאין לו זכות חוקית או חוזית או צורך עסקי לגיטימי
לקבל אותו.
• אנו נוקטים בצעדים יזומים כדי להגן על המידע והרכוש של
לקוחותינו ,ספקינו ,ושותפינו העסקיים.
• אנו משתמשים בתוכנות שנוצרות על-ידי חברות אחרות ,אך איננו
יוצרים עותקים בלתי מורשים ,מוכרים מחדש או מעבירים את
התוכנה ללא רשות תחת הסכמי הרישיון הרלוונטיים .עליך לצפות
ש Flex-תבדוק את מחשביך ואת המכשירים האחרים שלך כדי
לוודא שמותקנות בהם אך ורק תוכנות מורשות ומאושרות.
תוכל למצוא את מדיניות זכויות היוצרים בתוכנה ,מדיניות משתמש
הקצה ואת מדיניות  Flexלשימוש באינטרנט בפורטל מערכות מידע.
ראה סעיף  3.6בקוד ציות לחוקי ניירות ערך.

קוד ההתנהלות העסקית והאתיקה

| 27

 4.4אנו פועלים ביושרה כאשר אנחנו מנהלים
עסקים עם ממשלות.
• אנו פועלים בכנות וביושרה כאשר אנו עובדים מול ממשלות
ומבצעים בדיקות נאותות עם צדדים שלישיים שמנהלים מגעים עם
ממשלות מטעמנו.
• אנו נוקטים משנה זהירות בעת הכנת רשומות הקשורות לחוזים
ממשלתיים ושמירתן.
• אנו נשמעים לחוקים ולתקנות הרלוונטיים החלים על חוזים
ממשלתיים ,ומצייתים לתנאים ולהתניות הקבועים בכל חוזה עם כל
ישות ממשלתית .על המחלקה המשפטית לעיין בכל חוזה שנערך
מול כל ישות ממשלתית ולאשרו.
• אסור לך להציע ,להבטיח או להעניק כל דבר בעל ערך לכל פקיד
ממשל או לכל עובד בחברה או בסוכנות בבעלות או בשליטה
ממשלתית כדי להבטיח עסקים או לשמור עליהם ,או כדי להשפיע
באופן לא הולם על כל החלטה שנוגעת ל ,Flex-ואיננו משתמשים
בשירותיו צד שלישי (כגון יועץ ,סוכן ,או שותף עסקי) שיעשה
זאת עבור  .Flexקיימים חוקים נוקשים שחלים על מתן מתנות,
לרבות ארוחות ,בידור ,תחבורה ולינה ,לפקידי ועובדי ממשלה.
איננו מעניקים מתנות או כל דבר בעל אחר לפקידי ועובדי ממשלה
או לבני משפחותיהם באופן הקשור לעסקי החברה ללא קבלת
הסכמתה של המחלקה המשפטית מראש.
אם קיבלת פניה או בקשה מישות ממשלתית ,עליך ליצור קשר באופן
מיידי עם הצוות המשפטי של  Flexכדי לקבוע כיצד להגיב .ראה
סעיף  6.2בקוד איסור על מתן שוחד ,סעיף  5.2נוהלי רכש וסעיף
 3.3קבלת מתנות ובידור עסקי .תוכל למצוא את מדיניות מניעת
השחיתות בפורטל  DMSשל המחלקה המשפטית.
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יושרה בשרשרת
האספקה
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 5.1אנו מנהלים עסקים עם ספקים ושותפים
עסקיים אחראיים.
• אנו בוחרים ספקים על-סמך יכולותיהם וכישרונותיהם.
• אנו מפתחים מערכות יחסים עסקיות חזקות עם ספקים שמספקים
מוצר באיכות מעולה ,שירות מצוין ומחיר תחרותי ,ופועלים בהתאם
לסטנדרטיים החוזיים ,המשפטיים והאתיים של חברתנו ובהתאם
לנוהלי הפרטיות שלה.
• אנחנו חברים מייסדים ופעילים בברית לעסקים
אחראיים ( )RBAודורשים מספקינו ליישר קו עם
ה ,RBA-לרבות בכל הקשור לאבטחת שרשרת
האספקה שלנו.

• אנו מחויבים לרכישה ולשימוש של חומרים ממקורות הולמים
ומורשים בלבד.
• אנו עורכים ביקורות לספקי שרשרת האספקה שלנו בנושאי ציות
לחובות חוזיות ובטיחותיות במסגרת תוכניות אבטחת שרשרת
האספקה.
אם אתה חושד שספק מסוים פועל בדרך שאינה עומדת בציפיות אלה,
צור קשר עם מוקד האתיקה או השתמש בכל אחד ממשאבי הדיווח
שלנו שמפורטים בסעיף  1.2של הקוד כדי להביע את החשש שלך.

קוד ההתנהלות העסקית והאתיקה

| 30

 5.2אנו דוגלים ברכש הוגן.
•  Flexיוצרת ערך עבור צרכנים באמצעות פיתוח מוצרים במיומנות
ובמהירות ,תפוקה גבוהה ,איכות גבוהה ,זריזות ,ומחיר תחרותי.
• התנהלותה של  Flexמול לקוחותינו ,ספקינו ושותפינו העסקיים
מבוססת על כושר שיפוט עסקי טוב והוגנות.
• אנו משתמשים בתהליך תמחור תחרותי הוגן ושקוף ,ומאמצים
נוהגי רכש שעולים בקנה אחד עם מדיניות המיקור הגלובלית שלנו
ומדיניות האתר הרלוונטי.
• בזמן שאנו מבצעים פעילויות רכש ,איננו מציעים או נותנים שוחד,
תמורה בעד פעולה ,או כל דבר אחר בעל ערך ,לרבות מתנה או
בידור ,לספק ,לקוח או שותף עסקי ,כדי להשפיע באופן בלתי-הולם
על פעולותיו או החלטותיו של המקבל.
אם אתה חושד שספק מסוים נבחר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
נוהגי או מדיניות הרכש של חברתנו ,או שאתה חושד שבתהליך בחירת
הספק מעורבת העדפה בלתי-הולמת ,עליך ליצור קשר עם מוקד
האתיקה או להשתמש בכל אחד ממשאבי הדיווח שלנו שמפורטים
בסעיף  1.2של הקוד כדי להביע את חששך.
תוכל למצוא את המדריך לנוהגי רכש ,מדיניות בחירת וניהול ספקים,
התהליך הגלובלי לטיפול בפסולת וכן את מדיניות הרכש ושרשרת
האספקה הגלובלית בפורטל הרכש ושרשרת האספקה הגלובלי .ראה
גם סעיף  6.2בקוד איסור על מתן שוחד וסעיף  3.3קבלת מתנות
ובידור עסקי.
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קוד ההתנהלות העסקית והאתיקה

| 32

OUR CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS | 32

כאזרחים תאגידיים טובים ,אנו נוהגים באחריות ,מתנהלים בבטיחות,
ומתכוננים למקרי חירום שעשויים להתרחש .בנוסף ,אנו מחזירים
לקהילה באמצעות תמיכה בארגונים חינוכיים ואזרחיים ובארגוני
צדקה ובאמצעות יצירת שותפויות עמם.

 6.1אנו מחויבים להגנה על הסביבה.
•  Flexמיישמת אסטרטגיה סביבתית איתנה כדי להבטיח שאנו
מתמקדים בייצור מוצרים ידידותיים לסביבה באמצעות שימוש
בהליכי יצור וספקים ידידותיים לסביבה.
• אנו נשמעים לכל חוקי ותקנות הגנת הסביבה החלים כדי להגן על
הסביבה ,לשמר אנרגיה ומשאבים טבעיים ולמנוע זיהום באמצעות
החלת שיטות ניהול וטכנולוגיות מתאימות.
• אנו נשמעים לדרישות רגולטוריות גלובליות ומקומיות שחלות על
השימוש בחומרים מסוכנים בתהליך הייצור שלנו ,ועל אחסונם,
פליטתם והשלכתם.
• אנו נשמעים לתקנות גלובליות שחלות על הימצאותם של חומרים
מסוכנים במוצרים ,חומרים ורכיבים שאנו אחראים להם.
• אנו מפקחים על הציות שלנו לחוקים אלה כדי לשמור על מעמדנו
כאזרחים תאגידיים אחראיים בכל הקהילות הגלובליות שבהן אנו
פועלים .בנוסף ,אנו בוחנים את שיטות העבודה שלנו ואת נהלינו
בקביעות כדי להתייחס לנסיבות המשתנות ולשפר באופן מתמשך
את הביצועים שלנו.
• תוכל למצוא את דו"ח הקיימות של  Flexבפורטל האזרחות
הגלובלית.
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 6.2איננו מציעים או נותנים שוחד לאיש.
• אנו אוסרים על מתן שוחד ,תמורה בעד פעולה ותשלומים בלתי-
הולמים מכל צורה לכל אדם.
• אנו נשמעים להוראותיהם של החוק האמריקאי למניעת שחיתות
במדינות זרות ( ,)FCPAחוק השחיתות הבריטי ( )2010וחוקי
מניעת השוחד ומניעת השחיתות שחלים במדינות שבהן אנו
מנהלים עסקים.
• אסור לך להציע ,להבטיח ,או להעניק דבר מה בעל ערך (כגון מזומן
או שווה ערך למזומן או נסיעה שאינה עסקית) לכל אדם ,לרבות
לכל פקיד ממשל ,כדי להבטיח השגת עסקים או כדי לשמור על
עסקים באופן בלתי-הולם ,או כדי להשפיע באופן-בלתי הולם על כל
החלטה שנוגעת ל ;Flex-ואסור לך להשתמש בכל צד שלישי (כגון
יועץ ,סוכן או שותף עסקי) שיעשה זאת בשמה של .Flex
• אנו מספקים מתנות ובידור סבירים בהתאם לנוהגים המקובלים
בתעשייה ובמדינות הרלוונטיות ,אך איננו מספקים מתנות או בידור
מעין אלה אם הם מחייבים בכל דרך שהיא את האדם המקבל לפעול
באופן מסוים ,או יוצרים מראית עין של חיוב כזה .אסור לך להעניק
מתנות שנוגדות את החוק החל או את מדיניות החברה של המקבל.
• אסור לך להעניק שירותי בידור שעשויים להוביל למבוכה עבור
החברה ,לרבות בידור בעל אופי משפיל או נצלני.
• אנו דורשים מכל הצדדים השלישיים שעימם  Flexמתקשרת
לציית לכל חוקי מניעת השחיתות החלים ולעמוד בסטנדרט
היושרה של החברה.
• אסור לך לקבל החלטות עסקיות לגבי כל ספק ,לקוח או שותף
עסקי אחר בהתבסס על רווח אישי המוצע או ניתן לך ,בין אם
במישרין או בעקיפין.

• איננו מבקשים ,דורשים ,או מקבלים שוחד או תמורה בעד פעולה.
• איננו מציעים או מעניקים שוחד ,תמורה בעד פעולה ,או כל דבר
בבעל ערך ,לרבות מתנות או בידור ,לספק ,לקוח או שותף עסקי כדי
לשלוט באופן בלתי-הולם על פעולותיו או החלטותיו של המקבל;
ואיננו משתמשים בשירותי תיווך של צד שלישי (כגון סוכן ,יועץ,
מפיץ או שותף עסקי) כדי שיעשה זאת בשמה של .Flex
"שוחד" הוא כל דבר בעל ערך ,לרבות מזומן ,מתנות ,בידור ,או הטבות
עסקיות ,שניתן בכוונה להשפיע באופן בלתי-הולם על פעולותיו או
החלטותיו של אדם אחר כדי להשיג עסקים או לשמור עליהם או כדי
להשיג יתרון לא הוגן בעסקים.
"תמורה בעד פעולה" היא תשלום בכסף או בדבר בעל ערך שניתן
כתגמול על עשיית עסקים או מתן יתרון עסקי בלתי-הולם.
תוכל למצוא את מדיניות מניעת השחיתות בפורטל  DMSשל
המחלקה המשפטית .ראה גם את סעיפי הקוד  3.3קבלת מתנות
ובידור עסקי 4.4 ,עשיית עסקים עם ממשלות ,וכן  5.2נוהגי רכש.
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 6.3איננו עוסקים בהלבנת הון או בפעילויות
הקשורות לטרור.
אנו מחויבים להימנעות משימוש במשאבי  Flexלמטרות הלבנת הון,
שמוגדרת כניסיון להסתיר רווחים מפשע כדי לגרום להם להיראות
הולמים או חוקיים .למטרה זו ,איננו מקבלים תשלומים מכל ישות
שאיננה צד לעסקה המורשה מבחינה חוקית להעביר תשלום.
איננו משתמשים בנכסי  Flexכדי לסייע לטרור או לפעילויות הקשורות
לטרור.

 6.4אנו מקבלים אישור לפני מתן תרומות לצדקה
או תרומות פוליטיות או לפני ביצוע פעולות
שתדלנות מטעם .Flex
• אסור לך להשתמש בכספי  Flexלמתן תרומות פוליטיות מכל סוג
לכל מועמד פוליטי או לאדם המחזיק בכל משרה ממשלתית ללא
קבלת אישור מראש בכתב" .תרומות פוליטיות" כוללות תשלומים
ישירים ועקיפים ,הלוואות ,מקדמות ,פיקדונות ,או מתנות של כסף
או כל שירות אחר .הן כוללות גם מנויים ,חברויות ,כרטיסים ,רכישת
מקום לפרסום ,תשלום הוצאות או תשלום שכר לעובדים שניתנים
לארגון פוליטי ,מועמד פוליטי או פקיד ציבור.

• מותר לך להעניק כל תרומה פוליטית בהתאם לבחירתנו ובכספנו
וזמננו.
• אנו מקבלים אישור מראש מהמחלקה המשפטית לפני לקיחת חלק
בכל פעולת שתדלנות מטעם החברה.

 6.5אנו מצייתים לחוקים הנוגעים לסחר בינלאומי.
 6.5.1ייבוא וייצוא
• כיבואנים ,אנו מתארים ומסווגים את הטובין שלנו במדויק ומציינים
את ערכם וארץ המקור שלהם .אנו נשמעים גם לחוקי ולתקנות
המכס המקומיים כמו גם לחוקים ולתקנות ייבוא של סוכנויות ממשל
אחרות.
כיצואנים ,אנו נשמעים לחוקי המדינה שממנה אנו שולחים את
המוצרים ,הרכיבים או הטכנולוגיה המוגמרים שלנו כמו גם לחוקי
הייצוא של ארצות הברית ,ללא קשר למדינת היעד.

 6.5.2חרמות ומדינות אסורות
• איננו מנהלים עסקים עם מדינות או יחידים אסורים ,ואיננו משתפים
פעולה בכל דרך עם חרמות לא-מורשים על מדינות.
תוכל למצוא מידע נוסף על ציות בסחר גלובלי בפורטל הסחר
הגלובלי.
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השלכות של אי-ציות
כל אחד מאיתנו מתמודד עם אתגרים והחלטות קשות מדי יום .כל אחד מאיתנו אחראי לקבלת
החלטות טובות ולסיוע ל Flex-לממש את מחויבותה לפעול ביושרה ובכנות .מכל המנהלים ,נושאי
המשרה והעובדים של  Flexמצופה לציית לקוד ההתנהלות העסקית והאתיקה ולשתף פעולה עם
חקירות פנימיות של חשדות להפרות .הפרות עלולות להוביל להשלכות עבור  Flexומנהליה ,נושאי
המשרה שלה ועובדיה ,לרבות:
• אובדן עסקים ויתרון תחרותי ואובדן משרות.
• צעדים משמעתיים ,עד וכולל סיום העסקה או סיום קשר אחר עם החברה ,בהתאם לחוקים החלים
ולמדיניות החברה.
• דיווח לרשויות אכיפת החוק וכל פעולה מתקנת הולמת אחרת.
• השלכות עשויות לחול על כל אדם שלוקח חלק בהתנהגות פסולה ועל כל עובד המאשר את
ההתנהגות הפסולה ,לא נוקט באמצעים סבירים כדי למנוע התנהגות פסולה ידועה ,או לוקח חלק
בפעולת נקם נגד כל אדם המדווח בתום לב על הפרה אפשרית של הקוד או המדיניות שלנו.
תוכל למצוא את מדיניות הפעולות המתקנות ,המשמעת וההתנהלות תחת "מדיניות והנחיות משאבי
אנוש" בפורטל משאבי אנוש.
 Flexמעודדת את עובדיה לדווח על כל חשד להפרת מדיניות החברה באמצעות משאבי הדיווח
המפורטים בקוד זה .אם אתה מקבל מידע או יש לך סיבה להאמין כי  ,Flexכל מנהל ,נושא משרה
או עובד ,או כל אדם הפועל מטעם  Flexהפר את קוד ההתנהלות העסקית והאתיקה או את החוק
,עליך לדווח על כך מייד באמצעות משאבי הדיווח שפורטו בסעיף  .1.2כפי שצוין מעלה ,הימנעות
מנקיטת פעולות אלה עלולה להוביל להשלכות חמורות עבורך.

ב ,Flex-כל דבר שאנו עושים מבוסס על
תרבות של אתיקה ,יושרה ,וביצועים מעולים.
קוד ההתנהלות העסקית והאתיקה שלנו הוא
המדריך שמסייע לנו לעשות את הדבר הנכון,
כל הזמן ,ובכל מקום שבו אנו פועלים.

