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Tranzacționarea acțiunilor de că tre personalul Companiei
Scop
A evidenţia politica Companiei cu privire la tranzacţionarea acţiunilor de către personalul Companiei.

Domeniu

Această politică se aplică tuturor angajaţilor şi directorilor din cadrul Stryker.

Politici de bază
1.

2.

Informaţii confidenţiale şi private: Angajaţii şi directorii Stryker au acces la informaţiile corporaţiei, unele dintre ele având un
caracter strict confidenţial şi o valoare considerabilă pentru Stryker şi pentru cei cu care facem afaceri. Angajaţii şi directorii care
posedă informaţii confidenţiale deţin o poziţie specială de încredere şi confidenţialitate cu privire la acestea şi au o responsabilitate
importantă să păstreze aceste informaţii în cadrul Companiei până ce sunt făcute publice. Avem, de asemenea, o obligaţie legală în
această privinţă. Este atât ilegal, cât şi împotriva politicii Stryker ca orice individ să profite de informaţiile nedezvăluite cu privire la
Companie.
Necomercializarea informaţiilor materiale, nepublice

2.1. Dacă un angajat sau director are informaţii materiale, nepublice cu privire la Stryker, este politica Companiei ca nici acea
persoană, nici oricare altă persoană cu care el sau ea poate avea o relaţie de afaceri sau familială, să nu poată cumpăra sau
vinde acţiuni din stocul comun Stryker, nici să nu se poată angaja în orice altă acţiune pentru a obţine profit din acele
informaţii sau să le comunice altora. Această politică se aplică şi informaţiilor obţinute în cursul angajării cu referire la clienţii,
furnizorii lui Stryker şi alte companii cu care facem afaceri şi pentru achiziţia sau vânzarea acţiunilor acelor companii.

2.2. Informaţiile sunt materiale dacă un investitor ar considera, în mod justificat, că sunt importante pentru luarea unei decizii
dacă să cumpere sau să vândă acţiuni. Atât informaţiile pozitive, cât şi cele negative pot fi materiale. Exemplele de informaţii
considerate, în general, ca materiale sunt contractele noi semnificative sau rezilierea contractelor existente, potenţialele
achiziţii, fuziuni, schimbări ale estimărilor câştigurilor, măririle sau reducerile plăţilor dividendelor, introducerea unor noi
linii de produse importante, perfecţionările tehnologice semnificative, începerea sau finalizarea unui litigiu major şi
schimbările în personalul-cheie de conducere. Sunteţi sfătuiţi să nu comercializaţi acţiuni câtă vreme sunteţi în posesia unor
informaţii nepublice, să nu comunicaţi aceste informaţii altora care ar putea comercializa şi să nu încercaţi să înşelaţi
reglementatorii şi pe alţii în privinţa materialităţii, pentru că ei vor considera tranzacţiile dvs. în cunoştinţă de cauză.

2.3. Informaţiile rămân nepublice până ce au fost efectiv dezvăluite într-o manieră care le asigură disponibilitatea generală pentru
publicul investitor. Pentru a permite acţionarilor Stryker şi publicului investitor să aibă timp să primească informaţiile şi să
acţioneze conform acestora, nu trebuie să vă angajaţi în tranzacţionări până în a treia zi de la efectuarea anunţului public al
informaţiilor.
2.4. Ca regulă generală, trebuie să trataţi toate informaţiile corporaţiei cu discreţie, să discutaţi informaţiile confidenţiale doar cu
cei care au dreptul şi trebuie să ştie şi să nu tranzacţionaţi acţiuni până când orice informaţii aveţi din interior sunt făcute
publice.

3.

2.5. Restricţiile privind tranzacţionarea, stabilite în această politică, nu se aplică vânzărilor din stocul comun al Stryker conform
unui plan scris care îndeplineşte cerinţele Regulii 10b5-1 de sub Legea schimbului acţiunilor din 1934, cu condiţia ca acest
plan să fi intrat în vigoare într-o perioadă în care vânzătorul nu poseda informaţii materiale, nepublice şi ca planul să
îndeplinească anumite cerinţe minime stabilite de către Companie. Informaţii suplimentare privind planurile de
tranzacţionare 10b5-1 pot fi obţinute de la agentul dvs. de bursă şi de la secretarul corporaţiei.

Conformitate: Stryker nu se aşteaptă la nicio încălcare a conformităţii absolute cu litera şi spiritul acestei Declaraţii a politicii.
Consecinţele vânzării şi cumpărării ilegale a acţiunilor companiei de către salariaţi şi furnizării de informaţii din interior altora pot
fi grave şi includ daune civile şi răspundere atât pentru indivizi, cât şi Companie, urmărire penală, cu posibile pedepse cu
închisoarea şi amenzi penale suplimentare în caz de condamnare şi sancţiuni impuse de către Companie, inclusiv concedierea. Dacă
aveţi întrebări despre anumite tranzacţii sau aveţi îndoieli privind responsabilităţile dvs. conform acestei Declaraţii de politică, vă
rugăm să-l contactaţi pe directorul economic sau pe juristul principal al Stryker. Responsabilitatea finală pentru conformitate,
totuşi, este a dvs.
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