Het voorzien van verdere aanwijzingen en begeleiding met betrekking tot het verbod van het bedrijf op ongepaste betalingen.

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers, directieleden en agenten van Stryker en zijn binnenlandse en buitenlandse
dochterondernemingen.

1.

Achtergrond: De gedragscode van Stryker bepaalt dat “het bedrijf en zijn werknemers en directieleden geen ongepaste
betalingen zullen doen aan gouvernementele of niet-gouvernementele ambtenaren, werknemers, klanten, personen of
entiteiten, noch zal het bedrijf of zijn werknemers en directieleden enige ongepaste betalingen verzoeken of aanvaarden
van leveranciers, klanten of om het even wie die zakendoet met het bedrijf.” De bedoeling van dit beleid inzake ongepaste
betalingen is te voorzien in verdere begeleiding en aanwijzingen voor het verbod van het bedrijf op de uitvoering,
aanbieding, aanvaarding of verzoek van ongepaste betalingen.

2.

Definities voor de doelen van dit beleid
2.1

De term “gezondheidswerker” (health care professional, “HCP”) verwijst naar de individuen en entiteiten die
producten die door Stryker werden verkocht, verhuurd of verdeeld, aankoopt, huurt, aanbeveelt, gebruikt, de
aankoop of huur ervan regelt of voorschrijft.

2.2

De term “ambtenaar” verwijst naar enige functionaris of werknemer van een regering of enig departement,
agentschap of orgaan ervan, of van een openbare internationale organisatie, of enige persoon optredend in een
officiële hoedanigheid voor of namens enige regering of departement, agentschap of orgaan, of voor of namens enige
openbare internationale organisatie.

2.3

De term “betaling” verwijst naar het schenken of aanbieden van om het even wat waardevols, inclusief maar niet
beperkt tot geld, vermaak, transport, maaltijden, voedsel, geldswaarde, schenkingen of andere diensten of
geschenken.

3.

Betalingen aan regeringsambtenaren of verwante personen: Een werknemer van Stryker mag geen betaling
aanbieden, machtigen of uitvoeren aan een ambtenaar of een verwante persoon of aan enige politieke partij of ambtenaar
of kandidaat met de bedoeling de zakelijke beslissing van deze persoon op ongepaste manier te beïnvloeden of enig
ongepast voordeel voor Stryker te verzekeren. Dit verbod is van toepassing op betalingen en aanbiedingen om betalingen
te verrichten of te machtigen die hetzij direct door een werknemer van Stryker of indirect door een agent, verdeler,
consultant, partner, makelaar, vertegenwoordiger of andere partij verricht worden.

4.

Betalingen aan gezondheidswerkers: Een werknemer van Stryker mag geen betaling doen aan een gezondheidswerker
met de bedoeling de beslissing om een medisch toestel te kopen, huren, aanbevelen, gebruiken, de betaling of huur ervan
te regelen of voor te schrijven, dat door Stryker verkocht of verdeeld wordt, op ongepaste wijze te beïnvloeden. Enige
betaling aan een HCP moet in overeenstemming zijn met alle geldende wetten, regels, ethische codes en richtlijnen, en de
beleidsregels en procedures van Stryker. Dit verbod is van toepassing op betalingen die hetzij direct door een werknemer
van Stryker of indirect door een agent, verdeler, consultant, partner, makelaar, vertegenwoordiger of andere partij verricht
worden.

5.

Betalingen of geschenken van leveranciers, klanten en anderen.

6.

5.1

Onbehoorlijke betalingen of geschenken. Werknemers van Stryker mogen nooit een betaling of geschenk, inclusief
maar niet beperkt tot maaltijden, voeding, kledij, transport of andere artikelen van meer dan $75 aanvaarden van
een leverancier of om het even wie die tracht zaken te doen met Stryker, of enige betaling of geschenk die bedoeld is
om of waarschijnlijk de zakelijke beslissing van de ontvanger op onbehoorlijke wijze zal beïnvloeden. Bovendien
mogen werknemers van Stryker nooit een betaling of schenking van tickets (d.w.z. sportevenementen,
theateroptredens) of vermaak van enig bedrag aanvaarden.

5.2

Toelaatbare geschenken. De werknemers van Stryker mogen bescheiden geschenken aanvaarden van een leverancier
of om het even wie die tracht zaken te doen met Stryker verwant met een aanzienlijk evenement in het leven (bijv.
baby, trouwen, overlijden) of een seizoensgebonden geschenkenmand indien de artikelen in de geschenkenmand
gedeeld worden met het departement of de werkgroep van de werknemer en/of geschonken worden aan een
liefdadigheidsorganisatie (bijv. voedselvoorraadkamer of asiel). De werknemers van Stryker mogen ook verwante
educatieve cursussen bijwonen die door huidige leveranciers of verkopers worden aangeboden of betaald met
voorafgaande goedkeuring van het hoofd van de divisie en/of relevante functionele vicepresident.

5.3

Verzoeken door werknemer van Stryker. Een werknemer mag onder geen enkele omstandigheden enige betaling van
een leverancier, klant of om het even wie die tracht zaken te doen met Stryker verzoeken of ernaar bedingen.

Naleving: Alle werknemers en directieleden van Stryker zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid inzake
ongepaste betalingen en de president of leidinggevende persoon van elke divisie van Stryker is verantwoordelijk om te
verzekeren dat zijn of haar werknemers dit beleid kennen en naleven. Overtredingen van dit beleid zullen leiden tot sancties
opgelegd door het bedrijf, tot en met ontslag. Indien u enige vragen heeft betreffende dit beleid of over specifieke betalingen
of geschenken, neem dan alstublieft contact op met de Chief Compliance Officer (hoogste nalevingsfunctionaris), algemene
juridische adviseur of waarnemende algemene juridische adviseur van Stryker.
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