Selskapets policy nr. 12
Urettmessige utbetalinger
Formål
Å gi ytterligere rettledning og veiledning når det gjelder selskapets forbud mot urettmessige utbetalinger.

Omfang
Denne policyen gjelder alle ansatte og styremedlemmer i, samt representanter for, Stryker og selskapets innenlandske og
utenlandske datterselskaper.

Hovedpolicyer
1.

Bakgrunn: Strykers etiske retningslinjer, forbyr at “Selskapet eller dets ansatte eller styremedlemmer skal ikke foreta
noen urettmessige utbetalinger til offentlige eller ikke-offentlige tjenestemenn, ansatte, kunder, personer eller instanser
og selskapet eller dets ansatte eller styremedlemmer skal heller ikke anmode om eller akseptere upassende betaling fra
leverandører, kunder eller andre som ønsker å gjøre forretninger med selskapet”. Hensikten med denne Urettmessige
utbetalinger-policy er å gi ytterligere rettledning og veiledning når det gjelder selskapets forbud mot å foreta, tilby,
akseptere eller anmode om urettmessige utbetalinger.

2.

Definisjoner for formålet for denne policyen
2.1

“Helsepersonell” henviser til personer og enheter som kjøper, leier, anbefaler, bruker, tilrettelegger for innkjøp eller
leie av eller foreskriver produkter som selges, leies ut eller distribueres av Stryker.

2.2

“Tjenestemann” henviser til ledere og ansatte i det offentlige eller i departementer, instanser eller tilknyttede
organer, eller i offentlige internasjonale organisasjoner og enhver person som handler i offentlig kapasitet for eller
på vegne av en offentlig myndighet, et departement, instans eller organ, eller for eller på vegne av en offentlig
internasjonal organisasjon.

2.3

“Utbetaling” henviser til å gi eller tilby noe av verdi, herunder, men ikke begrenset til, penger, underholdning,
transport, måltider, matvarer, likvide midler, donasjoner eller andre gaver og tjenester.

3.

Utbetalinger til offentlige tjenestemenn eller nærstående personer: En Strykeransatt skal ikke tilby, autorisere
eller foreta en ubetaling til en offentlige tjenestemenn eller nærstående person, heller ikke til et politisk parti, en politisk
funksjonær eller kandidat, i den hensikt å øve innflytelse på dennes forretningsmessige avgjørelse eller sikre en
urettmessig fordel for Stryker. Dette forbudet gjelder utbetalinger og tilbud om å foreta eller autorisere utbetalinger som
foretas direkte av en Strykeransatt eller indirekte gjennom en agent, distributør, konsulent, partner, megler, representant
eller annen part.

4.

Betalinger til helsepersonell: En Strykeransatt skal ikke foreta en utbetaling til helsepersonell i den hensikt urettmessig
å øve innflytelse på beslutningen om å kjøpe, leie, anbefale, bruke, legge tilrette for kjøp eller leie, eller foreskrive medisinsk
utstyr som selges eller distribueres av Stryker. Alle utbetalinger til helsepersonell må være i samsvar med alle gjeldende
lover, vedtekter, etiske retningslinjer og veiledninger, samt med Strykers policyer og prosedyrer. Dette forbudet gjelder
utbetalinger foretatt direkte av en Strykeransatt eller indirekte gjennom en agent, distributør, konsulent, partner, megler,
representant eller annen part.

5.

Betaling eller gaver fra leverandører, kunder og andre

6.

5.1

Utilbørlige betalinger eller gaver. Strykeransatte kan aldri ta imot betaling eller gaver, hvilket innbefatter, men ikke
er begrenset til, måltider, mat, klær, reiser eller andre artikler, som har en verdi på mer enn USD 75, og som gis av
en leverandør eller en annen som vil ha et forretningsmessig forhold til Stryker, eller en hvilken som helst betaling
eller gave som er ment eller sannsynligvis ment å påvirke mottakerens forretningsbeslutning. I tillegg kan
Strykeransatte aldri godta en betaling eller gave i form av billetter (dvs. sportsbegivenhet, teaterforestilling) eller
underholdning av noe beløp.

5.2

Tillatte gaver. Strykeransatte kan ta imot beskjedne gaver fra en leverandør eller en annen som vil ha et
forretningsmessig forhold til Stryker når gaven har tilknytning til en viktig begivenhet i livet (f.eks. fødsel, bryllup,
død), eller en gavepakke til en høytid dersom artiklene i den deles med avdelingen eller gruppen den ansatte tilhører,
og/eller den gis til en veldedig organisasjon (som for eksempel en forening som bringer mat til eldre og uføre, eller
driver krisesenter eller lignende). Strykeransatte kan også delta på arbeidsrelaterte kurs levert av og betalt for av
nåværende leverandører eller forhandlere, hvis dette er blitt godkjent på forhånd av divisjonsleder og/eller
visepresident i passende stilling.

5.3

Anmodninger fra en Strykeransatt. En Strykeransatt må ikke under noen omstendigheter anmode eller be om
betaling fra en distributør, kunde eller andre som søker å ha forretningsforbindelser med Stryker.

Overholdelse: Alle ansatte og styremedlemmer i Stryker er ansvarlige for å overholde denne Urettmessige utbetalingerpolicy, og presidenten eller leder for hver Stryker-divisjon er ansvarlig for at hans eller hennes ansatte kjenner til og følger
denne policyen. Brudd på denne policyen vil føre til straffetiltak fra selskapets side, opp til og inkludert oppsigelse. Har du
spørsmål om denne policyen eller om bestemte utbetalinger eller gaver, ta kontakt med Strykers chief compliance officer,
juridisk direktør eller assisterende juridisk direktør.
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