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Codul de conduită
Scop
Stryker se ăngăjeăză să-şi desfăşoăre activitatea într-un mod etic şi legal. Acest Cod de conduită stăbileşte politici şi proceduri menite să
serveăscă drept ghid pentru ăngăjăţi, funcționări şi administratori în îndeplinirea îndatoririlor şi responsabilităţilor acestora şi să
asigure respectarea angajamentului Companiei de a avea o conduită etică şi legălă.

Domeniu
Aceste politici şi proceduri se ăplică tuturor ăngăjăţilor şi responsabililor (în continuare denumiţi colectiv „ăngăjăţi”) şi
administratorilor Stryker şi ai filialelor sale năţionăle şi internăţionăle. S-au emis şi se vor emite politici şi proceduri suplimentare de
către diviziile, filialele şi unităţile operative ale Companiei sau de către sediul Companiei.

Politici de bază
1.

Conformitatea cu prevederile legii: Compania îşi va desfăşură afacerile şi activitatea conform tuturor legilor, regulilor şi
regulamentelor şi în conformitate cu înaltele standarde etice ale Companiei.

2.

Mediul de lucru: Compania va asigura un mediu de lucru sigur, în care consumul drogurilor să fie interzis, un mediu fără
discriminare şi hărţuire bazate pe răsă, culoare, credinţă, religie, sex, vârstă, dizăbilităţi, etnie, ăscendenţă, năţionălităte, serviciu
militar, stare civilă sau statut de veteran, orientare sexuălă sau pe orice alt factor inadmisibil.

3.

Fabricarea produselor: Compania se ăngăjeăză să fabrice produse sigure şi eficiente. În cadrul proceselor de concepere şi fabricare
de ăpărătură medicălă şi alte produse, Compania a stabilit şi se va conforma unor standarde care respectă sau depăşesc
regulamentele promulgate de Administrăţiă Alimentelor şi Medicamentelor S.U.A. [Food and Drug Administration] sau legile şi
regulamentele ţării în care aparatura medicălă este concepută şi făbricătă. În cadrul procesului de fabricare a produselor sale,
Compania va respecta toate legile şi regulamentele aplicabile, inclusiv pe cele cu privire la mediul înconjurător şi sănătăteă şi
protecţiă la locul de muncă.

4.

Practici concurențiăle: Compania va practica o concurenţă puternică, corectă, etică şi legălă în cazul tuturor oportunităţilor de
afaceri. Compania va respecta legislăţiă contra monopolului sau orice alte legi care reglementeăză concurenţă şi comerţul în fiecare
ţără în care îşi desfăşoără activitatea şi nu va discuta preţurile, costurile, planurile de producţie, strategiile de afaceri sau orice alte
informăţii care sunt proprietatea Companiei sau confidenţiăle cu concurenţii săi.

5.

Marketing și vânzări: Compania va face o prezentare corectă a produselor şi serviciilor oferite şi va respecta cerinţele legale sau de
reglementare aplicabile din domeniul de marketing şi vânzare a produselor şi serviciilor sale.

6.

Înregistrarea și raportarea informățiilor: Recunoscând importănţă informăţiilor corecte pentru îndeplinirea de către Companie a
obligăţiilor legale şi de reglementare, toţi ăngăjăţii şi administratorii trebuie să înregistreze şi să raporteze cu ăcurăteţe şi
corectitudine toate informăţiile. Niciun angajat sau administrator nu va semna sau depune sau nu va permite ca ăltă persoănă să
semneze sau să depună în numele Companiei niciun document sau declărăţie despre care respectiva persoănă ştie că este fălsă sau
pe care aceasta are motive s-o considere fălsă.

7.

Plăți: Compania, ăngăjăţii şi administratorii ei nu vor face plăţi necuvenite către oficiali din guvern sau din afara guvernului,
ăngăjăţi, clienţi, persoane fizice sau juridice şi nici nu vor pretinde sau accepta plăţi necuvenite de la furnizori, clienţi sau alte
persoane doritoare să făcă afaceri cu Compania.

8.

Tratative corecte: Fiecare angajat şi administrator va intra în relăţii de afaceri corecte cu clienţii, furnizorii, concurenţii, auditorii
independenţi şi ălţi ăngăjăţi ai Companiei şi nu va profita de nicio persoănă prin manipulare, disimulare, abuz de informăţii
privilegiate, declărăţii false privind fapte esenţiăle sau orice alte practici sau ăcţiuni comerciale incorecte.

9.

Informății confidențiăle: Niciun angajat sau administrator nu va utiliza în folos propriu sau va dezvălui unui terţ orice fel de
informăţii care sunt proprietatea Companiei sau confidenţiăle pe care persoana respectivă le-a obţinut în calitate de angajat al
Companiei sau în urma relăţiilor sale cu Compania. Informăţiile confidenţiăle sau cele care sunt proprietatea Companiei includ orice
fel de informăţii care nu sunt făcute publice şi care pot fi folosite de concurenţă sau aduce pagube Companiei şi clienţilor săi în cazul
în care sunt dezvăluite. Angăjăţii şi administratorii nu au voie să vândă, cumpere sau să făcă trănzăcţii cu capitalul Companiei pe
baza unor informăţii care nu sunt publice.

10. Contribuții politice: Compania nu va face contribuţii politice corporatiste către partide sau indivizi, chiar atunci când astfel de
contribuţii pot fi legale, dar îşi încurăjeăză ăngăjăţii şi administratorii să se implice în problemele comunităţii şi să-şi exercite
responsăbilităţile civice.
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11. Oportunități pentru companie: Angăjăţii şi administratorii au datoria de a servi interesele legitime ale Companiei atunci când apare
o astfel de oportunitate. Angăjăţii şi administratorii nu au voie să profite personal de oportunităţi care rezultă din utilizarea
bunurilor, informăţiilor sau funcţiilor corporatiste, foloseăscă bunurile, informăţiile sau funcţiile corporatiste în interes personal
sau să făcă concurenţă Companiei.
12. Conflicte de interese: Angăjăţii sau administratorii nu vor întreprinde nicio ăcţiune şi nici nu vor avea niciun fel de interese în afara
Companiei care pot periclita loialitatea respectivei persoane făţă de Companie, care îi pot afecta îndeplinirea îndatoririlor acesteia
la nivel sătisfăcător, care ar face dificilă îndeplinirea îndatoririlor făţă de Companie de o mănieră obiectivă şi eficientă sau care pot
dăună sau dezavantaja Compania. Angăjăţii şi administratorii sunt obligăţi să făcă cunoscut imediat, în scris, orice conflict de
interese efectiv sau potenţiăl, Preşedintelui sau Directorului respectivei divizii, filiale sau unităţi operative, sau Directorului General
al Companiei, în vederea soluţionării acestuia. Conflictul de interese are loc când interesele personale ale unei persoane ăfecteăză
sau par să afecteze în orice fel interesele Companiei şi poate ăpăreă, de asemenea, când un angajat sau administrator sau un
membru al familiei respectivei persoane primeşte foloase personale necuvenite ca urmare a funcţiei sale în Companie. Exemplele
de conflicte efective sau potenţiăle includ cazurile în care:
12.1. Un angajat sau administrator deţine o funcţie în afara Companiei sau desfăşoără o activitate în afara Companiei care îi
ăfecteăză prestaţiă sa în cadrul Companiei.
12.2. Un angajat sau administrator sau orice membru al familiei sale este angajat, consultant la sau deţine ăcţiuni sau alt tip de
interese (altele decât investiţii nominale în ăcţiuni la o companie cotătă la bursă) într-o Companie care face concurenţă
Companiei, care este furnizor sau agent al Companiei sau care este implicătă într-o societate mixtă cu Compania.
12.3. Un angajat sau administrator sau orice membru al familiei sale obţine ăcţiuni la orice entitate sau Companie despre care
respectiva persoănă ştie că este considerătă de Companie ca un potenţiăl candidat pentru o fuziune, ăchiziţie sau pentru a
forma o societate mixtă.
13. Protejarea şi utilizarea corectă a bunurilor Companiei: Furtul, neglijenţă şi risipa au un impact direct asupra rentăbilităţii
Companiei. Toţi ăngăjăţii şi administratorii vor lua măsurile necesare pentru a proteja bunurile Companiei şi pentru a asigura
utilizarea lor eficientă în vederea îndeplinirii obiectelor legitime ale ăctivităţii Companiei.

Conformitate
1.

Preşedintele sau Directorul care conduce fiecare divizie, filiălă sau unitate operătivă are responsabilitatea de a asigura înţelegereă
şi respectarea de către ăngăjăţii săi a prezentului Cod de conduită şi de a crea un mediu de lucru care să făcă posibilă şi să
recompenseze respectarea acestuia.

2.

Orice renunţăre la politicile şi procedurile stipulate în prezentul Cod de conduită în cazul unui director sau administrator poate fi
ăcordătă doar de Consiliul de ădministrăţie al Companiei sau de Comitetul de guvernare şi numire a Consiliului şi va fi ădusă
imediat la cunoştinţă ăcţionărilor.

3.

Orice încălcăre a acestor politici şi proceduri trebuie răportătă imediat Preşedintelui sau Directorului responsabil cu respectiva
divizie, filiălă sau unitate operătivă sau Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Serviciului Juridic ori Directorului
Responsabil cu Probleme Etice și Deontologice. Alternativ, o încălcăre poate fi răportătă în modul prezentat în Politica referitoare la
Numărul de Urgenţă privind Etica. Identitatea persoanei sau persoanelor care fac un raport rămâne confidenţiălă cu excepţiă
cazului în care se ăplică principiul de cunoăştere selectivă. Raportarea poate fi ănonimă. Preşedintele sau Directorul care conduce o
divizie, o filiălă sau o unitate operătivă, Directorul Financiar, Directorul Serviciului Juridic şi Directorul Responsabil cu Probleme
Etice şi Deontologice vor aduce la cunoştinţă Directorului General toate rapoartele pe care le primesc.

4.

Responsabililor, administratorilor, directorilor care conduc fiecare divizie, filiălă sau unitate operătivă sau altor ăngăjăţi vizăţi li se
va solicita în mod periodic să confirme în scris că înţeleg şi respectă aceste politici şi că nu au luat cunoştinţă nicio încălcăre a
acestor politici şi că au raportat toate încălcările.

5.

Compania va investiga cu promptitudine orice presupusă încălcăre a acestor politici. Încălcăreă unei politici, represaliile împotriva
unei persoane din motiv că a raportat o încălcăre sau orice alt caz în care aceste politici nu au fost respectate nu vor fi tolerate şi vor
duce la săncţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă acolo unde este necesar.

6.

Întrebările privind acest Cod de conduită trebuie adresate Preşedintelui sau Directorului care conduce respectiva divizie, filiălă sau
unitate operătivă sau Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Serviciului Juridic sau Directorului Responsabil cu
Probleme Etice şi Deontologice ai Stryker.
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