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Flex är ett företag som är
uppbyggt av relationer, och
förtroende är hörnstenen i alla
relationer. Vi bygger på det
förtroendet genom att alltid
agera med fullständig integritet.
Våra värderingar formas av
ett åtagande för öppenhet,
ansvarighet, respekt och
inkludering.
Revathi Advaithi
VD för Flex
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i. Brev från vår styrelseordförande och vår verkställande direktör
På Flex tar vi överensstämmelse och etik på allvar. Det är därför vår uppförandekod för affärsetik (”Koden”)
är så viktig för företaget och våra anställda. Att följa lagen och driva vår verksamhet med integritet är en
viktig del av vilka vi är.
Koden är utformad för att se till att var och en av oss – oavsett vilken position vi innehar – har de högsta
etiska normerna i alla aspekter av vårt arbete. Medan Koden inte kan täcka alla utmaningar som vi kan
möta på arbetsplatsen, hjälper det oss att upptäcka problem, bli mer bekanta med Flex:s politik och agera
med integritet i allt vi gör.
Varje anställd, tjänsteman och chef hos Flex måste känna till, förstå och följa Koden samt de förfaranden
och relaterade policyer som avses i Koden. Det här är vad vi förväntar oss och förlitar oss på när vi arbetar
tillsammans, interagerar med kunder, kommunicerar med aktieägare, samarbetar med affärspartners och
bidrar till våra samhällen.
Vi måste ha ett bra omdöme vid beslutsfattande som påverkar vår verksamhet. Vi måste också ställa de
frågor som vi har. Alla borde känna sig helt bekväma med att omgående rapportera alla beteenden eller
incidenter som förefaller strida mot Koden eller mot vår policy. I vissa fall är du skyldig att rapportera vad du
har observerat.
Vårt engagemang för våra nyckelvärden, ledarskapsegenskaper och integritetskultur kommer hjälpa oss att
fortsätta lyckas som en konkurrenskraftig, hälsosam och hållbar verksamhet.
Tack för att du gör de rätta valen varje dag och säkerställer vårt företags framgång.
Revathi Advaithi
VD

Michael Capellas
Styrelseordförande
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Vem måste följa Flex:s uppförandekod
för affärsetik?
Alla anställda, tjänstemän och styrelseledamöter i Flex och
dess dotterbolag och kontrollerade dotterbolag är skyldiga
att förstå och följa Koden. Vi förväntar oss också att Flex:s
partners, entreprenörer, konsulter, leverantörer, tillfälligt
anställda, distributörer och försäljningsrepresentanter följer
Koden.

Tillämpning
Som ett globalt företag känner vi till utmaningarna i
att ha verksamhet runt om i världen. Många lagar har
internationell tillämpning, men vi uppmärksammar och
följer dessutom lagarna i de länder där vi arbetar samt
lokala seder. Vi är fast beslutna att se till att varje åtgärd vi
tar är i full överensstämmelse med lagen – och i enlighet
med vår etik. Om efterlevnad av Flex:s policyer strider mot
lokala lagar eller bestämmelser, bör anställda diskutera
sina farhågor med Flex:s juridiska avdelning.
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Att fatta
etiska beslut
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1.1 Att fatta etiska beslut
Om du har en fråga om en incident eller är osäker på en åtgärd, ett beteende, en förfrågan eller ett villkor, ska du ställa dig var och
en av frågorna i flödesschemat nedan och följa anvisningarna. Om du tror att en sed eller lag i ditt land eller region skiljer sig från vår
uppförandekod för affärsetik, be om vägledning från juridiska avdelningen. Du kan också rapportera en fråga anonymt genom att använda
den oberoende tredje partens Etik-hotline (”Etik-hotline”) som Flex har samarbetat med, utöver våra rapporteringsresurser som finns i avsnittet
1.2 för Koden.

Fråga dig själv:
Är det lagligt?
Överensstämmer det med
Flex:s policy?
Känns det som rätt sak att göra?
Skulle du känna dig bekväm om din
handling rapporterades i media?

Nej.

Inte säker.

Ja.

Fortsätt inte.

Om du är osäker,
be din chef om
förtydligande
eller använd
en av våra
porteringsresurser.
(Se nästa sida)

Om svaret
på var och en
av dessa frågor
är ”Ja”, FÅR du
fortsätta med
aktiviteten.
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1.2 Höja din röst: Att ställa frågor och rapportera
incidenter
På Flex känner vi igen vikten av att ”höja sin röst” och vi
uppmuntrar till det vid varje tillfälle. Det innebär att ha modet att
ställa en fråga om något som inte verkar rätt eller om du är osäker
kring en av Flex:s policyer eller ett förfarande, eller Flex:s juridiska
skyldigheter.
Vi förväntar oss att våra anställda höjer sina röster och ställer frågor
eller rapporterar farhågor. När du gör det skyddar du Flex, vårt
varumärke och våra webbplatser, och du hjälper till att förbättra
vår verksamhet och förhindra eventuella försummelser.

När du blir medveten om ett beteende eller föreslagna
beteenden som kan bryta mot lagen, reglerna eller mot Koden,
måste du rapportera det genom en av de rapporteringsresurser
som diskuteras i Koden. Vidare bör eventuella överträdelser av
företagspolicyn utanför Koden också rapporteras genom dessa
rapporteringsresurser.

1.3 Våra rapporteringsresurser
Vi erbjuder ett antal sätt att uttrycka farhågor och få hjälp, från
Etik-hotlinen till vår Policy för öppna dörrar.
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Se även Redovisning och revision för policy för anmälare av
interna missförhållanden.
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Etik-hotline

Varje chef

Efterlevnadsdirektörer

Flex har en Etik-hotline som
tillåter anställda, tjänstemän,
styrelseledamöter och affärspartners att
uttrycka sina farhågor utan rädsla för
vedergällning. Etik-hotlinen är tillgänglig
24 timmar om dygnet, sju dagar i
veckan och översättningstjänster
finns tillgängliga. Rapporter kan göras
anonymt.

Chefer är personer som
övervakar andra, övervakar vårt
arbete och fungerar som ledare
och förebilder i vårt företag. De
är ofta våra första och bästa
resurser för hjälp.

Efterlevnadsdirektörer är ämnesexperter
inom våra viktiga efterlevnadsområden
– antitrust, antikorruption,
brandskydd, konfidentiell information,
företagsstyrning, datasäkerhet, miljö,
finans, global IT, global handel, hälsa
och säkerhet, IT-säkerhet, immateriella
rättigheter, arbete och sysselsättning,
medicinsk lagstiftning, upphandling och
skatt.

Flex tolererar inte vedergällning. Om
du har en fråga om en Flex-policy
eller ett förfarande, eller har farhågor
över något beteende eller föreslaget
handlingssätt, så vill vi att du ska
känna dig bekväm med att att prata
med en Flex-chef, en medlem av
vårt etik- och efterlevnadsteam, en
advokat i den juridiska avdelningen,
personalchef, etc. för att ta itu med
dina frågor eller farhågor. Om du inte
känner dig bekväm med att göra en
sådan uppsökning, bör du använda
Etik-hotlinen för att rapportera dina
incidenter anonymt.
Flex tar alla påståenden på allvar och
kommer att granska och undersöka
varje fråga i förekommande fall.

Flex stöder en öppen och
respektfull miljö, och vår öppna
dörrpolicy uppmuntrar anställda
att ta kontakt med en chef –
valfri chef – om du har en fråga
eller farhåga.
Om en fråga eller en farhåga
handlar om din chef eller om
du helt enkelt inte är bekväm
med att prata med din direkta
chef bör du prata med en
annan chef antingen inom
eller utanför ditt område, din
lokala personalrepresentant,
en medlem i etik- och
efterlevnadsteamet eller med en
av de andra rapportresurserna
som tillhandahålls. Det är alla till
för att hjälpa dig!

Varje efterlevnadsdirektör ansvarar
för att vi följer våra policyer,
förfaranden och gällande lagar i dessa
efterlevnadsområden.
Dessa efterlevnadsdirektörer är resurser
som du kan kontakta om du har frågor
om deras specifika områden, om du
vill rapportera en incident eller om du
har en fråga om allmän efterlevnad
eller en farhåga. De säkerställer i sin tur
att grundliga och aktuella utredningar
genomförs och att eventuella problem
behandlas på ett ordentligt sätt.
En aktuell lista över alla
efterlevnadsdirektörer och
deras kontaktuppgifter finns på
efterlevnadswebbplatsen.
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Huvudansvarig för etik och
efterlevnad
Flex:s huvudansvarig för etik och efterlevnad
ansvarar för att övervaka vårt etik- och
efterlevnadsprogram och för att säkerställa
att Flex följer alla tillämpliga lagar och
regler samt våra egna policyer och
förfaranden. Den huvudansvarige för etik
och efterlevnad ansvarar för att samarbeta
med intressenter och rapporterar kvartalsvis
till affärsordföranden, ledande sponsorer och
revisionsutskottet om efterlevnadsprogrammet
och viktiga frågor.
Andy Powell är direktör
för etik och efterlevnad i
vår högsta ledning.
För att lära dig mer om
Andy, vårt etik- och
efterlevnadsprogram och
vår juridiska avdelning
ska du besöka den
juridiska webbplatsen
Om du har en fråga eller en farhåga, bör du
kontakta en av våra betrodda ledare direkt,
inklusive den huvudansvarige för etik- och
efterlevnad eller någon i företagsetik- och
efterlevnadsteamet.

Personalavdelning

Juridisk avdelning

Personalavdelningen (HR) är
stöd till Flex:s anställda inom
områden som rekrytering,
integration, ersättning,
förmåner, målinställningar,
prestationsbedömning, utbildning
och ledarskapsutveckling.

Flex:s juridiska avdelning består
av advokater och andra
yrkesverksamma som är här för
att stödja Flex genom att ge
affärsmässig juridisk rådgivning.

Vår HR-avdelning finns där för
att hjälpa till med frågor och oro
över problem, allt från löner och
förmåner till oro över konflikter
med medarbetare eller chefer.
HR-chefer stöder vår respektfulla
och öppna arbetsmiljö och
hjälper till med en omtänksam och
effektiv hantering av många av
våra vardagliga frågor. Använd
gärna din lokala HR-avdelning
som en av dina primära resurser
för frågor eller problem. Om de
inte kan svara på dina frågor
själva kan de leda dig till rätt resurs
inom Flex på ett effektivt sätt.
För mer information om HR, gå till
HR:s webbplats.
.

Den juridiska avdelningen leds
av vår chefsjurist Scott Offer.
Alla medlemmar i avdelningen
finns tillgängliga för att svara
på våra frågor, lyssna på våra
problem och för att antingen
hjälpa oss eller leda oss till rätt
resurs för hjälp.

Se den juridiska webbplatsen
för mer information eller
kontakta en Flex-advokat.

VÅ R U P P F Ö R A N D E K O D F Ö R A F FÄ R S E T I K

| 11

Europeiska unionens
rapportering

Ytterligare
rapporteringskanaler

Alla EU-länder upprätthåller
lagar och förordningar om
dataintegritet avseende
användning av jourtelefoner
i företag, och Flex följer de
tillämpliga lagar, regler och
förordningar som gäller för
vår verksamhet i alla våra
verksamhetsländer.

Vid tvivel kan du alltid kontakta
en medlem i vårt etik- och
efterlevnadsteam, juridiska
avdelning, revisionskommittén,
styrelsen eller någon av våra
betrodda ledare med frågor
eller problem. De hjälper dig
direkt eller leder dig till den
resurs som är bäst lämpad för
att lösa ditt problem.

Din rapport är viktig för oss. Så om
vår telefonhjälplinje Ethics Point
inte är tillgänglig i ditt land kan du
ändå lämna rapporter via Ethics
Point-webbplatsen.
Alla anställda inom EU är
välkomna att kontakta Ethics
Point eller höra av sig via följande
e-postadress:
dataprotection@flex.com

Länken nedan kan
också användas som
rapporteringsresurs:
Styrelse

1.4 Vi tolererar inte vedergällning.
Flex tolererar inte vedergällning mot en person som i god tro ställer
en fråga, höjer sin röst om oegentligheter eller deltar i en revision
eller utredning. Vedergällning omfattar bland annat en förändring
av arbetstid eller arbetsschema, degradering eller annan negativ
konsekvens som åläggs efter att ha berättat om en möjlig
överträdelse av Koden. Eventuell vedergällning eller försök att ta
reda på eller avslöja identiteten hos en anställd som konfidentiellt
rapporterar en incidient kan leda till disciplinära åtgärder, till och
med uppsägning av anställning.
Om du tror att du har utsatts för vedegällning ska du rapportera
omedelbart. Se Etik-hotline.

1.5 Vi samarbetar på lämpligt sätt med korrekta
myndighetsförfrågningar om information.
Vi kommer alltid att samarbeta på lämpligt sätt med korrekta
myndighetsförfrågningar eller undersökningar. Alla anställda måste
meddela sin lokala/regionala juridiska avdelning om företaget
mottar myndighetsmeddelande, stämning, husrannsakan,
begäran om intervju eller annan icke-rutinmässig begäran om
information rörande företagsfrågor. All information som lämnas till
regeringen måste vara sanningsenlig och inte vilseledande. Du får
inte ändra, behålla eller förstöra dokument som är relaterade till
en utredning och/eller föremål för meddelande om frysning.
Medan juridiska processer som riktas mot företaget måste hanteras
enligt ovanstående vägledning, så finns det inget i Koden som
är avsett för att hindra din förmåga att rapportera eller på annat
sätt tala med en myndighet, brottsbekämpande myndighet eller
tillsynsmyndighet angående misstänkta lagöverträdelser.
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Integritet på
arbetsplatsen
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På Flex uppskattar vi de olika idéerna och erfarenheterna hos
våra anställda och värderar kreativiteten och innovationen som
kommer från dem.

• Vi strävar efter att upprätthålla en arbetsplats där individer är fria
från alla former av trakasserier eller missförhållanden, inklusive
mobbning.

Vi är engagerade i att behandla varandra med respekt och
tillhandahålla en säker, hälsosam, hållbar och ansvarsfull
arbetsplats.

• Vi strävar efter att bygga en mångsidig personalstyrka med olika
bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
• Vi följer tillämpliga löne- och arbetstidslagar.
• Vi tillhandahåller anställda alla lagstadgade förmåner.

2.1 Vi gör det rätta.
• Vi fattar etiska beslut.
• Vi följer Koden, Flex:s policy och lagen.
• Vi godtar och följer principerna i Responsible Business
Alliance (RBA).
• Du bör proaktivt ställa frågor om Flex:s principer eller rutiner när
du är osäker kring dem.
• Du måste rapportera eventuella överträdelser av Koden, lagen
eller gällande bestämmelser. Se Etik-hotline.
• Du måste samarbeta fullständigt och ärligt i varje internrevision
eller utredning.
• Var och en av oss måste främja en miljö där medarbetarna
känner sig bekväma med att ställa frågor, höja sin röst och
rapportera incidenter utan rädsla för vedergällning.

2.2 Vi behandlar andra med respekt och följer
rättvisa arbets- och anställningsförfaranden.
• Vi är öppna och ärliga med varandra och behandlar varandra
med värdighet och respekt.
• Vi diskriminerar inte någon på grund av ras, hudfärg, kön, ålder,
nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet,
funktionshinder eller något annat lagligt skyddat särdrag.

• Vi använder inte barnarbete, tvångsarbete,
livegen arbetskraft eller slavkontrakt, och
upprätthåller en minimiålder för anställning.
• Vi erkänner våra arbetares rätt till
föreningsfrihet och anser att öppen
kommunikation och direkt engagemang
mellan arbetare och ledning är det
mest effektiva sättet att lösa problem
på arbetsplatsen.
• Vi tillåter inte vedergällning mot
personer som uttrycker sin oro över
diskriminering, trakasserier eller arbetsoch anställningspraxis.
• Vi är fast beslutna att respektera alla
människors mänskliga rättigheter genom vår
verksamhet och i vår värdekedja, i linje med
Förenta nationernas vägledande principer för företag
och mänskliga rättigheter.
Vi förväntar oss att våra affärspartners också uppfyller samma
standarder.
Du kan hitta Policyn för mångfald/jämställd anställning och
förhindrande av trakasserier på arbetsplatsen och Policyn för
lösning av klagomål/problem under Human Resources DMSportalen.
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2.3 Vi inser vikten av datasäkerhet.
• Vi följer alla lagar som skyddar personuppgifter och sekretess för
personuppgifter.
• Vi vidtar lämpliga åtgärder för att hantera och skydda
personalens personliga uppgifter på ett korrekt sätt från obehörig
eller otillbörlig åtkomst eller användning.
• Vi följer gällande lagar och regler som reglerar dataintegritet.

2.4 Vi tillhandahåller en säker arbetsmiljö för
våra anställda.
• Hälsa och säkerhet för vår personal är Flex:s högsta prioriteringar.
• Vi investerar i anläggningar, verktyg, utrustning, processer och
människor för att ge en säker arbetsmiljö för våra anställda.
• Vi har hälso- och säkerhetsprogram för att minska och förebygga
arbetsskador och sjukdomar och utbilda våra anställda i säkra
arbetsrutiner.
• Vi kräver att anställda rapporterar att de är fria från påverkan av
något ämne som kan förhindra oss från att utföra arbetsuppgifter
på ett säkert och effektivt sätt.
• Vi förbjuder strängeligen våld eller hot om våld på arbetsplatsen.
Vi verkställer en kultur av hälsa och säkerhet i alla våra globala
verksamheter.
• Du bör snarast möjligt rapportera oro över osäkra förhållanden
till en chef. Som ett minimum måste du rapportera sådana
incidenter genom en av de rapporteringsresurser som diskuteras i
avsnitt 1.2 i Koden.
Du hittar mer information under DMS-portalen för miljö, hälsa och
säkerhet.
Vedergällning mot en anställd som på ett ärligt sätt rapporterar
om missförhållanden vid arbets- eller anställningsförfarande,
problem med integritetsskydd eller hälso- eller säkerhetsbrott,
bryter mot Koden och tolereras inte. Se även EHS-policy.
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Integritet för vårt
företag och våra
aktieägare
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3.1 Vi undviker intressekonflikter.

3.1.1 Familj och personliga relationer

En ”intressekonflikt” existerar när en persons personliga förhållande,
ekonomiska eller andra intressen kan komma i vägen för hans eller
hennes plikt att agera i Flex:s intresse eller kan otillbörligt påverka
beslut å Flex:s vägnar.

Familjemedlem eller nära vän som är eller vill bli en Flex-säljare,
leverantör eller anställd. Du måste informera din chef om ert
förhållande och får inte vara inblandad i att välja eller hantera
den potentiella leverantören eller medarbetaren.

Intressekonflikter kan, om de inte adresseras korrekt, orsaka
allvarliga skador för företaget. Även skenet av en intressekonflikt
kan leda till potentiellt irreversibel skada på företagets rykte. Du
måste undvika all verksamhet eller personligt intresse som skapar
eller verkar skapa konflikter mellan personliga intressen och
företagets intressen eller som annars skulle störa din förmåga att
genomföra eller utföra arbetsuppgifter.

Du eller en av dina familjemedlemmar har en ställning eller ett
ekonomiskt intresse (till exempel stora aktieinnehav) i ett företag
som konkurrerar, driver affärer eller vill göra affärer med Flex. Om
så är fallet, berätta omedelbart för din chef så att konflikten kan
adresseras.

Du får inte:
• Ta för egen del de möjligheter som upptäckts genom
användning av företagets tillgångar eller genom information
som du har tillgång till.
• Använda företagets tillgångar eller information som du har för
personlig vinning eller för en familjemedlems eller väns personliga
vinning.
• Tävla med företaget.
I de avsnitt som följer tittar vi på exempel på vanliga konflikter som
kan uppstå och lämpliga svar på dessa scenarier:

Du hanterar eller kan påverka arbetsbeslut för en familjemedlem,
en vän eller en person som du har ett romantiskt förhållande
med. Om så är fallet, berätta omedelbart för din chef så att det
kan adresseras. När anställda i samma rapporteringsrad är i ett
förhållande, skapas en potentiell intressekonflikt. Sådana relationer
måste avslöjas. Dessutom måste du avslöja andra romantiska
relationer på arbetsplatsen som presenterar en möjlig eller
upplevd konflikt.
Du kan hitta Policy om relationer på arbetsplatsen på HR DMSportalen.

3.1.2 Finansiella, investerings- eller affärsmöjligheter
Du vill utnyttja en affärs- eller investeringsmöjlighet som finns
tillgänglig för Flex. Om så är fallet, se omedelbart att din chef
och företagets huvudansvarige för etik och efterlevnad känner till
och säkerställer att möjligheten erbjuds Flex först. Om Flex avböjer
möjligheten och ingen annan konflikt existerar och verksamheten
i övrigt överensstämmer med tillämplig företagspolicy, kan du gå
vidare med den.
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3.1.3 Service för utomstående styrelser
• Du vill fungera som direktör för ett annat vinstdrivande
företag eller icke-vinstdrivande företag. Om så är fallet, följ
anställningsstyrelsens tjänstepolicy för att erhålla ett korrekt
skriftligt godkännande.
• Du kan hitta anställningsstyrelsens tjänstepolicy på
Legal DMS-portalen.

3.1.4 Sekundär sysselsättning, aktiviteter utanför arbetet
Du vill ha ett extra jobb eller vill konsultera för ett annat
vinstdrivande företag som konkurrerar, gör affärer med eller kan
komma att bli kund hos Flex. Om så är fallet, berätta omedelbart
för din chef så att den potentiella konflikten kan adresseras.
Sekundär sysselsättning som inte skapar en intressekonflikt eller stör
dina arbetsuppgifter är tillåtet.
Du äger ett företag eller har andelar i en enhet utanför ditt arbete
för Flex, och det företaget konkurrerar med, gör affärer med,
eller kan komma att bli kund hos Flex. Om så är fallet, berätta
omedelbart för din chef så att den potentiella konflikten kan
adresseras.
Om du befinner dig i någon av dessa eller andra faktiska eller
potentiella intressekonfliktssituationer, berätta omedelbart din
chef eller använd någon av våra rapporteringsresurser för att
rapportera frågan och följ den juridiska avdelningens krav för
att slutföra Flexs intressekonfliktprocess, så den kan utvärderas
och lösas. Cheferna kommer att se till att frågor som rör
intressekonflikter eskaleras till en direktör inom dess organisation,
eller direkt till Flex:s juridiska avdelning eller etik och efterlevnad.

Du får endast agera efter att konflikten har granskats och godkänts
skriftligen av chefen och etik och efterlevnad.
Genom att avslöja den potentiella konflikten i sin helhet innan
du agerar, hjälper du till att säkerställa att verksamheten drivs
objektivt, rättvist och i linje med företagets policy. Du avstår också
från att vara inblandad i en olämplig intressekonfliktsituation som
kan innebära disciplinåtgärder och till och med uppsägning.
Du kan hitta Policy för intressekonflikt och checklista på
Legal DMS-portalen.

3.2 Vi skyddar Flex:s information.
3.2.1 Konfidentiell information
Under vårt arbete har vi ofta tillgång till och använder konfidentiell
information om vårt företag, inklusive information om våra
anställda eller de företag vi gör affärer med. I detta syfte avses
med ”konfidentiell information” information från företaget eller
de företag som vi gör affärer med som inte är allmänt tillgänglig
för allmänheten eller som skäligen uppfattas som konfidentiella,
inkluderande prognoser, marknadsplaner och anställdas
personuppgifter, eller information som tredje part har anförtrott
oss under sekretess. Denna information kan vara användbar för
en konkurrent eller skadlig för vårt företag om den hamnar i fel
händer, eller så kan Flex utsättas för åtal för felaktig användning
eller utlämnande av sådan information. Det kan innehålla privat
information om anställda, men du får alltid avslöja din egen
ersättning och anställningsvillkor.
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Vanliga exempel på konfidentiell information är:
• Kund- eller leverantörslistor
• Kund- eller leverantörsvillkor, diskonteringsräntor, prisuppgifter
• Finansiell information

Både under och efter din anställning med Flex måste du skydda
och får endast avslöja konfidentiell information till:
1. Medarbetare som behöver informationen för
affärsverksamheten.

• Marknads- och försäljningsplaner, produktlanseringar, förvärv

2. Människor utanför vårt företag som behöver informationen för
sin affärsverksamhet och som har en klar skyldighet att hålla
informationen konfidentiell och har skrivit på ett sekretessavtal,
eller

• Tillverkningsprocesser

3. De som har en laglig rätt att få informationen.

• Medarbetaruppgifter (utöver dina egna)

Din sekretessplikt förbjuder inte eller begränsar dig inte från att
avslöja konfidentiell information till myndigheter i samband med
rapportering av misstänkta lagöverträdelser, utan något krav
att underrätta företaget, även fast du bör meddela en sådan
myndighet att informationen du lämnar ut är sekretessbelagd,
och du har inte rätt att avslöja privilegierad kommunikation mellan
advokat och klient.

• Designer, ritningar, formler, affärshemligheter, uppfinningar,
patentansökningar

• Information om styrelsen och styrelsens överläggningar

Vi följer vårt företags dataklassificeringssystem för hantering av vår
konfidentiella information, vilket kräver att vi klassificerar dokument
som antingen ”Begränsad”, ”Känslig personlig information”,
”Konfidentiell personlig information”, ”Endast internt bruk ”eller
”Offentlig”.
Du kan hitta dokumentklassificering för dataskyddspolicy på Legal
DMS-portalen.
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3.2.2 Flex:s immateriella rättigheter
• ”Immateriella rättigheter” omfattar patent, varumärken,
upphovsrätt, affärshemligheter, know-how och annan immateriell
personlig egendom som skapats genom upphovsmannens
intellektuella prestationer.
• Flex:s immateriella rättigheter är en viktig tillgång för företaget,
och du förväntas hjälpa till att identifiera, tillvarata och skydda
våra immateriella rättigheter.
• Företaget har policy och rutiner för att överväga att ansöka om
patentskydd på uppfinningar som skapats av våra anställda – du
kan prata med din chef eller den juridiska avdelningen för att
lära dig mer om processen.
• Du får inte medvetet använda tredje parts immateriella
rättigheter utan tillstånd och det är varje anställdas ansvar
att respektera de immateriella rättigherna (inklusive
upphovsrättsskyddat material som programvara och konfidentiell
information) hos våra leverantörer, kunder, affärspartners,
konkurrenter och andra tredje parter.
• Du får inte använda eller avslöja konfidentiell information eller
affärshemligheter som tillhör en tidigare arbetsgivare, även
om du anser att det skulle vara bra för Flex. Fråga den juridiska
avdelningen för vägledning om du är osäker på om du får
använda information som inte tillhör Flex.
Om du har några frågor eller oro gällande immateriella rättigheter,
kontakta den juridiska avdelningen.

3.3 Vi accepterar endast gåvor och
företagsunderhållning när det är lämpligt.
Du får inte acceptera gåvor, underhållning eller annan
affärsrepresentation som kan påverka eller uppfattas påverka
affärsbeslut å företagets vägnar. Du får aldrig begära eller fråga
efter gåvor, underhållning eller annan affärsrepresentation från
personer som gör affärer med företaget. Att ge eller ta emot
betalning eller gåva som en muta eller bestickning är absolut
förbjudet.
Om du erbjuds eller ges något av värde (till exempel
en specialrabatt på en apparat, gratis biljetter till ett
sportevenemang, en rabatterad lägenhet eller annat objekt)
från en Flex-kund eller leverantör som är överdådigt, ej inom vårt
företags riktlinjer, eller är tveksamt, berätta för din chef omedelbart
så att den potentiella konflikten kan adresseras. Cheferna kommer
att säkerställa att frågor som rör intressekonflikter eller potentiellt
tveksamma gåvor eskaleras till en vice direktör inom dess
organisation, eller direkt till den juridiska avdelningen eller etik och
efterlevnad.
Mer specifikt får du inte ta emot:
• Överdådiga gåvor, gåvor i form av personliga lån, kontanter,
likvida medel eller värdepapper.
• Egendomslån, inklusive semesteranläggningar eller utrustning för
personligt bruk.
• Personliga tjänster som utförs för mindre än marknadsvärdet.
• Rabatter vid inköp av varor eller tjänster för personligt bruk.
Se även Kodens avsnitt 4.4 Att göra affärer med regeringar,
avsnitt 5.2 Upphandlingspraxis och avsnitt 6.2 Inga mutor eller
bestickningar.
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Som ett globalt företag krävs det ofta för många av oss att vi
gör affärsresor för Flex. Det är vårt ansvar att se till att vi följer
vår företags rese- och underhållningspolicy och lämnar in de
kvitton som är direkt relaterade till affärsresor och är lämpliga för
ersättning.
Du hittar vår Policy om resor och utlägg på Flex Travel-portalen.

3.4 Vi använder Flex:s tillgångar på ett
förnuftigt sätt.
3.4.1 Fysiska tillgångar och teknik
• Vi är betrodda med företagstillgångar, inklusive arbetsytor,
inrättningar, datorer, mobil- och skrivbordstelefoner,
annan utrustning, konfidentiell information och eventuella
företagsfonder som vi kontrollerar eller hanterar.
• Vi respekterar, vårdar och använder våra företagstillgångar
korrekt och arbetar hårt för att förhindra stöld, förstörelse eller
missbruk.
• Vi har var och en ett ansvar att använda företagstekniken
på lämpligt sätt och för att skydda våra system mot
dataöverträdelser eller andra händelser i samband med
cybersäkerhet. Vi håller våra bärbara datorer och andra enheter
säkra hela tiden och rapporterar förlust eller stöld omedelbart,
vi delar inte våra lösenord och vi är försiktiga när vi ansluter
till okända WiFi-nätverk eller laddar ner program eller klickar
på e-postlänkar. Du måste omedelbart rapportera misstänkt
obehörig tillgång eller brott mot företagsystem eller nätverk till
IT-avdelningen.
• Vi avyttrar företagets utrustning eller andra tillgångar, lagligt och
lämpligt, och stjäl eller missbrukar inte vår egendom eller teknik.

• Vi förstår att även om vissa Flex-tillgångar kan användas för
tillfälliga personliga syften (till exempel mobiltelefoner som tillhör
företaget), så upprätthålls i dessa platser, i den utsträckning som
lagen tillåter, tillgång, sökning och granskning av kommunikation,
data eller utrustning, med eller utan ditt samtycke. Det finns
ingen integritetsskydd avseende något som lagras på Flex-ägd
utrustning eller som överförs via Flex:s system, där så är tillåtet
enligt lokal lag.
• Vi använder företagets tillgångar på ett säkert, lagligt och
lämpligt sätt och använder inte företagets tillgångar för att
ladda ner, lagra eller skicka sexuellt explicit, kränkande eller
diskriminerande material.
• Vi delar inte personliga användarnummer eller lösenord.
• Vi rapporterar om olaglig eller oavsiktlig delning av personlig
information direkt efter Flex:s policy för dataöverträdelser.
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3.4.2 Kommunikation och sociala medier
Vi kommunicerar klar, exakt, aktuell och lämplig information om
våra företag, men endast styrelsens ordförande, verkställande
direktör, finansdirektör, kassör och Direktör för marknadsföring,
kommunikation och hållbarhet är behöriga att kommunicera med
allmänheten på uppdrag av vårt företag. Begäran om ekonomisk
eller annan information om företaget från media, finanssektorn,
aktieägare eller allmänheten bör hänvisas till en eller flera av
dessa auktoriserade talesmän. Alla övriga anställda är förbjudna
att svara på någon begäran om information om Flex från media,
värdepappersanalytiker, nuvarande eller potentiella investerare
eller andra tredje parter utan föregående godkännande. Det
innebär att om vi kontaktar en reporter eller analytiker eller när vi
använder sociala medier, inklusive bloggar, sociala nätverk, foto-/
videodelning och chattrum, bör vi:

3.5 Vi upprätthåller exakta räkenskaper och
register.
• Vi strävar efter att skapa värde genom att uppnå överlägsna
ekonomiska resultat. Vi måste alltid producera ärlig, noggrann
och fullständig finansiell information, följa allmänt god
redovisningssed (”GAAP”) och ha lämpliga interna kontroller
och processer för att säkerställa att alla redovisnings- och
finansiella rapporter överensstämmer med gällande regler och
dokumenteras korrekt.
• Vi är ansvariga för att våra räkenskaper och journaler är fria
från falska eller vilseledande poster som involverar oberoende
revisorer och ser till att våra räkenskaper och dokument
upprätthålls i enlighet med lagliga krav och tillämpliga
redovisningsstandarder.

• Inte dela information om vårt företag eller kunder.

• Vi har inga ej rapporterade eller ej bokförda likvida medel för
något ändamål.

• Få godkännande från företagets avdelningar för sociala medier
och företagskommunikation innan du skickar officiell information
om vårt företag på en allmän plats.

• Vi utfärdar endast betalning där det finns lämpliga, fullständiga
och styrkande handlingar och godkännande.

• Skydda företagets tillgångar.
• Erhålla förhandsgodkännande från Överdirektör för
företagskommunikation innan du tillåter reportrar eller analytiker
att besöka en anläggning.
• Skydda konfidentiell information.
Du kan hitta policyn för sociala medier på
marknads- och kommunikationsportalen
och internetanvändningspolicyn under
DMS-portalen. Se även Kodens avsnitt 3.2.1
Konfidentiell information och avsnitt 3.6 Att följa
värdepapperslagen.

Om du tror att Flex:s affärshandlingar eller konton har förfalskats,
felaktigt ändrats eller förstörts, kontakta omedelbart den juridisk
avdelningen eller använd en annan av våra rapporteringsresurser.
Denna typ av verksamhet tolereras
inte. Du kan hitta lagringspolicyn för
företagshandlingarpå portalen för
hantering av företagshandlingar.
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3.6 Vi följer alla värdepapperslagar.
• Som bestämt av ledningen tillhandahåller vi aktuell, fullständig,
rättvis, korrekt och begriplig information till den investerande
allmänheten i enlighet med värdepapperslagar.
• Vi följer FD-förordningen, som förbjuder selektivt
offentliggörande av materiell, icke-offentlig information (t.ex.
till värdepappersinnehavare eller medlemmar i den finansiella
analytikergruppen).
• Vi agerar med integritet när det gäller
värdepappersmarknaderna och har implementerat en
insiderhandelspolicy med följande krav:
- Du får inte handla med Flex:s värdepapper när du är
medveten om viktig icke-offentlig information om Flex. Detta
förbud gäller även transaktioner av värdepappren i andra
offentligt handlade företag om vilka du kan få reda på
viktig, icke-offentlig information medan du arbetar för Flex.
”Viktig information” har en bred definition och innehåller all
information som inte har gjorts tillgänglig för allmänheten och
som en förnuftig investerare skulle anse ha betydelse för att
köpa, sälja eller behålla värdepapper. All information som
rimligen kan förväntas påverka säkerhetspriset är väsentligt.
Viktig information kan vara positiv eller negativ. Det är inte
möjligt att definiera alla kategorier av viktig information
och om du är osäker bör du behandla icke-offentlig eller
konfidentiell information som viktig och konsultera den juridiska
avdelningen innan du bedriver värdepappershandel.

- Du får inte kommunicera eller ”tipsa” om viktig,
icke-offentlig information till andra som kan
komma att handla med Flex:s värdepapper
(eller annan värdepappershandel) baserat på
den informationen. Du får inte låta en annan
person handla med Flex:s värdepapper (eller
annan offentlig värdepappershandel) å dina
vägnar baserat på den informationen.
- Du får inte utföra derivattransaktioner så som
handel i ett intresse eller ställning som rör
framtida pris på Flex:s värdepapper, till exempel
”put”, ”call” eller ”short sale” och du får inte
engagera dig i säkringstransaktioner med
Flex:s värdepapper eller använda sådana
värdepapper som säkerhet för marginalkonton
eller lån.
- Om du har innehav av viktig, icke-offentlig
information när du upphör att vara en direktör,
tjänsteman, anställd, konsult eller entreprenör
hos företaget, kommer dessa krav att fortsätta
att gälla tills den informationen har blivit
offentlig eller inte längre är viktig.
Ytterligare information finns i policyn för
insiderhandel på Legal DMS-portalen eller kan ges i
samråd med juridiska avdelningen.

VÅ R U P P F Ö R A N D E K O D F Ö R A F FÄ R S E T I K

4

| 24

Integritet för
våra kunder och
affärspartners

VÅ R U P P F Ö R A N D E K O D F Ö R A F FÄ R S E T I K

| 25

4.1 Vi engagerar oss i ansvariga försäljningsoch marknadsföringsmetoder.
Vi är ansvariga och ser till att vårt marknadsföringsmaterial och
annonser innehåller sanna uttalanden om Flex, våra tjänster och
de produkter vi tillverkar.

4.2 Vi konkurrerar rättvist på marknaden.
• Konkurrens- och antitrustlagar syftar till att uppmuntra och
skydda fri och rättvis konkurrens. Vi stöder stark konkurrens och
tolererar inte orättvisa affärsmetoder.
• Våra chefer, tjänstemän och anställda handlar rättvist med
kunder, leverantörer, konkurrenter och deras anställda. Vi erhåller
inte orättvisa fördelar genom manipulation, döljande, missbruk
av privilegierad information, felaktig framställning av väsentliga
fakta eller annan praxis som innebär otillbörlig handel.
• När vi samlar information om andras aktiviteter gör vi det på ett
sätt som är både juridiskt och etiskt.
• Vi samarbetar inte med konkurrenter, och även om vi kanske
går med i branschorganisationer eller deltar i benchmarking
eller liknande aktiviteter från tid till annan, kan vi endast göra det
med medgivande från juridiska avdelningen. I synnerhet får du
aldrig diskutera följande med personer utanför Flex utan att få
medgivande från det juridiska avdelningen:
- Policy för priser eller prissättning, försäljningsvillkor, kostnader,
marknadsföring eller strategiska planer, produktionsnivåer
- Egen eller konfidentiell information
- Potentiella fusioner och förvärv, joint ventures eller andra
partnerskap

- Bojkotter
- Tilldelningar av kunder, produkter, tjänster, försäljning,
leveranser eller territorier
- Exklusiva handelsavtal
- Vissa begränsningar på eller bindande avtal med, leverantörer
eller kunder
- Övriga särskilda villkor i avtal med en leverantör eller kund
Om du har frågor om huruvida du ska dela med oss av
informationen eller använda information om en av våra
konkurrenter, sök vägledning från juridiska avdelningen. Du kan
hitta antitrust- och konkurrenspolicyn under Legal DMS-portalen.
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4.3 Vi skyddar information och egendom från
tredje part.
• Vi skyddar konfidentiella uppgifter som våra kunder och
affärspartners delar med oss och vi delar inte denna information
med någon inom eller utanför företaget som saknar juridisk eller
avtalsmässig rätt eller som inte har ett legitimt affärsbehov.
• Vi tar proaktiva åtgärder för att skydda informationen och
egendomen hos våra kunder, leverantörer och affärspartners.
• Vi använder programvara gjorda av andra företag, men gör
inte obehöriga kopior eller säljer eller överför programvaran utan
tillstånd enligt gällande licensavtal. Du bör förvänta dig att Flex
kan inspektera dina datorer och andra enheter för att verifiera
att endast godkänd och licensierad programvara är installerad.
Du kan hitta upphovsrättspolicyn för programvara,
slutanvändarpolicyn och Flex:s internetanvändningspolicy på
IT-portalen. Se Kodens avsnitt 3.6 Efterlevnad av
värdepapperslagen.
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4.4 Vi agerar med integritet när vi gör affärer
med regeringar.
• Vi agerar ärligt och med integritet när vi arbetar med
regeringar och är omsorgsfulla mot tredje part som samverkar
med regeringarna på vår vägnar.
• Vi är omsorgsfulla i förberedandet och upprätthållandet av
register som rör statliga kontrakt.
• Vi följer gällande lagar och förordningar som gäller för offentlig
upphandling och följer villkoren i avtal med statliga enheter.
Den juridiska avdelningen måste granska och godkänna alla
kontrakt med statliga enheter.
• Du får inte erbjuda, lova eller ge något av värde till någon
statlig tjänsteman eller till någon anställd hos ett statligt ägt
eller kontrollerat företag eller organ för att på ett otillbörligt sätt
säkra eller göra affärer eller att på ett otillbörligt sätt påverka
beslut om Flex och vi använder inte en tredje part (till exempel
en konsult, ombud eller affärspartner) för att göra det å Flex
vägnar. Det finns strikta lagar som reglerar tillhandahållandet
av gåvor, inklusive måltider, underhållning, transport och logi,
till tjänstemän och anställda. Vi tillhandahåller inte gåvor eller
något av värde till statstjänstemän eller anställda eller deras
familjemedlemmar i samband med företagets verksamhet
utan föregående godkännande av den juridiska avdelningen.
Om du får en förfrågan eller begäran från en statlig enhet,
ska du omedelbart kontakta Flex:s juridiska avdelning för att
bestämma hur du ska svara. Se Kodens avsnitt 6.2 Inga mutor
eller bestickningar, avsnitt 5.2 Anskaffningsförfaranden och avsnitt
3.3 Att ta emot gåvor och företagsunderhållning. Du kan hitta
antikorruptionspolicyn under Legal DMS-portalen.
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5.1 Vi gör affärer med ansvariga leverantörer
och affärspartners.
• Vi väljer leverantörer utifrån deras kvalifikationer och meriter.
• Vi utvecklar starka arbetsrelationer med leverantörer som
levererar överlägsen kvalitet, utmärkt service, konkurrenskraftig
prissättning och följer våra kontraktsenliga, lagliga, integritetsoch etiska affärsstandarder.
• Vi är en grundande och proaktiv medlem i Responsible Business
Alliance (RBA) och kräver att våra leverantörer följer RBA,
inklusive i vår leverantörkedjas säkerhetspraxis.

• Vi är engagerade i att köpa och använda material från
lämpliga och korrekt godkända källor.
• Vi granskar våra tjänsteleverantörer i leverantörskedjan
gällande efterlevnad av säkerhets- och avtalsförpliktelser inom
säkerhetsprogram för leverantörskedjor.
Om du misstänker att en leverantör agerar på ett sätt som
strider mot dessa förväntningar ska du kontakta Etik-hotline
eller använda någon av våra rapporteringsresurser som finns i
avsnittet 1.2 i Koden för att uttrycka dina farhågor.
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5.2 Vi upprätthåller rättvisa upphandlingsmetoder.
• Flex skapar värde för kunder genom kompetent och snabb
produktutveckling, hög produktivitet, hög kvalitet, smidighet och
kostnadseffektivitet.
• Flex:s avtal med våra kunder, leverantörer och affärspartners
bygger på gott affärsomdöme och rättvis handel.
• Vi använder en konkurrenskraftig budprocess som är rättvis
och transparent och använder en upphandlingspraxis som
överensstämmer med vår globala inköpspolicy och lämpliga
webbplatspolicyer.
• När vi gör upphandligar, så erbjuder vi inte eller ger mutor,
återbetalningar eller något annat värde, inklusive presenter eller
underhållning, till en leverantör, kund eller affärspartner, för att på
ett otillbörligt sätt kontrollera mottagarens åtgärder eller beslut.
Om du misstänker att en leverantör har valts på ett sätt som inte
överensstämmer med vårt företags upphandlingspraxis eller –
policy, eller om du misstänker att otillbörlig favoritism var inblandad
i leverantörens urvalsprocess, måste du kontakta Etik-hotline eller
använda någon av våra rapporteringsresurser som finns i avsnittet
1.2 av Koden för att uttrycka dina farhågor.
Du hittar guiden för upphandlingpraxis, leverantörsval och
styrningspolicy, Global process för hantering av spill och avfall och
policy för global upphandling och försörjningskedja på portalen för
global upphandling och leverantörskedja. Se även Kodens avsnitt
6.2 Inga mutor eller bestickningar, avsnitt 3.3 Att ta emot gåvor och
företagsunderhållning.
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Integritet i
våra globala
samhällen
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Som en god företagsmedborgare agerar vi ansvarsfullt, bedriver
verksamhet på ett säkert sätt och förbereder oss för nödsituationer
som kan inträffa. Vi ger också tillbaka till samhället genom att
stödja och samarbeta med utbildningsorganisationer, civila
organisationer och välgörenhetsorganisationer.

6.1 Vi är engagerade i att skydda miljön.
• Flex använder en robust miljöstrategi för att säkerställa att vi är
inriktade på att producera miljömässigt kompatibla produkter
med miljövänliga tillverkningsprocesser och leverantörer.
• Vi följer alla gällande miljölagar och förordningar för att
skydda miljön, spara energi och naturresurser och förebygga
föroreningar genom att tillämpa lämplig hantering och teknik.
• Vi följer de globala och lokala lagkrav som gäller användning,
lagring, utsläpp och avyttring av farliga material som används
under våra tillverkningsprocesser.
• Vi följer de globala bestämmelserna för farliga ämnen i
produkter, material och komponenter som vi är ansvariga för.
• Vi övervakar vår överensstämmelse med dessa lagar för att
behålla vår status som en ansvarig företagsmedborgare i alla
globala samhällen där vi är verksamma. Dessutom granskar vi
våra rutiner och tillvägagångssätt regelbundet för att hantera
förändrade omständigheter och för att kontinuerligt förbättra
vår prestanda.
• Du kan hitta Flex:s hållbarhetspolicy på portalen för globalt
medborgarskap.
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6.2 Vi erbjuder inte eller ger mutor eller
genomför bestickningar till någon.
• Vi förbjuder mutor, bestickningar och felaktiga betalningar i
någon form och för någon.
• Vi följer U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), U.K. Bribery
Act 2010 och de tillämpliga antimutor- och antikorruptionslagar i
de länder där vi bedriver verksamhet.
• Du får inte erbjuda, lova eller ge något av värde (till
exempel kontanter eller föremål av likvärdigt värde eller
icke-affärsresor) till någon, inklusive till statliga tjänstemän,
att felaktigt säkra eller genomföra affärer eller att på ett
otillbörligt sätt påverka beslut om Flex och du får inte
använda någon tredje part (till exempel en konsult, agent
eller affärspartner) för att göra det å Flex:s vägnar.
• Vi erbjuder rimliga presenter och underhållning per bransch och
specifik landspraxis, men vi tillhandahåller inte sådana presenter
eller underhållning om de på något sätt förplikter eller verkar
förplikta den person som tar emot dem. Du får inte ge gåvor
som strider mot gällande lag eller mottagarföretagets policy.
• Du får inte tillhandahålla underhållning som kan leda till
förlägenhet för företaget, inklusive underhållning som är
förnedrande eller exploaterande i sin natur.
• Vi kräver att alla tredjeparter som Flex anlitar följer alla gällande
korruptionslagar och företagets integritetsstandarder.
• Du får inte fatta affärsbeslut med en leverantör, kund eller annan
affärspartner baserat på personlig förmån som antingen erbjuds
eller ges direkt eller indirekt.
• Vi begär inte, efterfrågar inte eller accepterar mutor eller
genomför bestickning.

• Vi erbjuder inte eller ger mutor, genomför bestickning, eller något
av värde, inklusive gåvor eller underhållning, till en leverantör,
kund eller affärspartners för att på ett otillbörligt sätt kontrollera
mottagarens åtgärder eller beslut och vi använder inte någon
tredjepartsförmedlare (t.ex. en agent, konsult, distributör eller
affärspartner) för att göra det för Flex.
En ”muta” är något av värde, inklusive pengar, gåvor,
underhållning eller affärsrepresentation som ges med avsikt att på
ett otillbörligt sätt påverka andras handlingar eller beslut att få eller
behålla affärer eller få en orättvis affärsfördel.
En ”bestickning” är betalning av pengar eller något av värde som
en belöning för tillhandahållandet av affärer eller givandet av en
felaktig affärsfördel.
Du kan hitta antikorruptionspolicyn under Legal DMSportalen. Se även Kodens avsnitt 3.3 Att ta emot gåvor och
företagsunderhållning, avsnitt 4.4 Att göra affärer med regeringar
och avsnitt 5.2 Upphandlingspraxis.
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6.3 Vi bedriver inte penningtvätt eller
terroristrelaterad verksamhet.
Vi är engagerade i att undvika användning av Flex:s resurser för
penningtvätt, vilket är ett försök att dölja uppkomsten av ett brott
för att göra så att intäkterna verkar lämpliga eller lagliga. För detta
ändamål accepterar vi inte betalning från någon enhet som inte
är part i transaktionen, som enligt lagen tillåts göra en betalning.
Vi använder inte Flex:s tillgångar för att stödja terrorism eller
terroristrelaterad verksamhet.

6.4 Vi får godkännande innan vi ger välgörande
eller politiska bidrag eller engagerar oss i
lobbyverksamhet å Flex:s vägnar.
• Du får inte använda Flex:s medel för politiska bidrag av något
slag till en politisk kandidat eller person som innehar ett statligt
ämbete utan skriftligt godkännande. ”Politiska bidrag” inkluderar
direkta och indirekta betalningar, lån, förskott, depositioner eller
pengagåvor eller tjänster. Det inkluderar även prenumerationer,
medlemskap, biljetter, inköp av reklamutrymme, utbetalning av
utgifter eller ersättning för anställda för en politisk organisation,
kandidat eller offentlig tjänsteman.
• Du får ge politiska bidrag som vi har godkänt med egna pengar
och tid.
• Vi erhåller förhandsgodkännande från juridiska avdelningen
innan vi bedriver lobbyverksamhet på å företagets vägnar.

6.5 Vi följer lagar som reglerar internationell
handel.
6.5.1 Import och export
• Som importör beskriver vi och klassificerar varorna på ett
korrekt sätt och anger deras värde och ursprungsland. Vi följer
också lokala seder och andra myndigheters importlagar och
förordningar.
• Som exportör följer vi lagen i det land där vi skickar våra färdiga
produkter, komponenter eller teknik samt exportlagarna i USA,
oavsett fraktland.

6.5.2 Bojkotter och begränsade länder
• Vi gör inte affärer med förbjudna länder eller individer, och vi
samarbetar inte på något sätt med ej sanktionerade utländska
bojkotter i länder.
Du kan hitta mer information om efterlevnad av global handel på
den globala handelsportalen.
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Konsekvenser av bristande efterlevnad
Vi står alla inför utmaningar och svåra beslut varje dag. Vi är alla ansvariga för att göra bra beslut
och att hjälpa Flex att leva upp till sitt engagemang för att agera med integritet och ärlighet. Alla
styrelseledamöter, tjänstemän och anställda i Flex förväntas följa uppförandekoden för affärsetik och
samarbeta i interna utredningar av misstänkta överträdelser. Överträdelser kan leda till konsekvenser för
Flex och dess styrelseledamöter, tjänstemän och anställda, inklusive:
• Förlust av affärer och konkurrensfördelar och förlust av jobb.
• Disciplinära åtgärder, till och med uppsägning av anställning eller annan ankytning med företaget, i
enlighet med gällande lagar och företagspolicyer.
• Hänvisning till brottsbekämpande myndigheter och annan lämplig korrigerande åtgärd.
• Konsekvenser kan tillämpas för alla som begår en försummelse och till anställda som godkänner
försummelsen, inte tar rimliga åtgärder för att förhindra en känd försummelse eller motsätter sig dem
som i god tro rapporterar en eventuell kränkning av vår kod eller policy.
Du kan hitta policy för korrigerande åtgärder, disciplin och uppträdande under ”HR-policyer och riktlinjer
på Human Resources-portalen.
Flex uppmuntrar sina medarbetare att rapportera eventuella misstänkta brott mot
företagspolicyn genom de rapporteringsresurser som beskrivs i denna kod. Om du får
information eller har anledning att tro att Flex, en direktör, tjänsteman eller anställd, eller
någon som agerar på uppdrag av Flex, har brutit mot uppförandekoden för affärsetik eller
mot lagen, måste du direkt rapportera det genom de rapporteringsresurser som beskrivs
i avsnitt 1.2. Såsom nämnts ovan kan underlåtelse av detta innebära att du utsätts för
allvarliga konsekvenser.

På Flex bygger allt vi gör på en kultur bestående
av etik, integritet och överlägsen prestanda. Vår
uppförandekod för affärsetik är vår guide för att
hjälpa oss att göra rätt sak, hela tiden, oavsett
vart vi arbetar.

