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Kultúra výnimočnosti vo všetkom, čo robíme

Správa od generálneho riaditeľa (CEO)
Spoločnosť Celgene bola založená a naďalej sa rozvíja na základe kľúčových
princípov úprimnosti, bezúhonnosti a zodpovednosti. Navzájom sa
podporujeme v plnení najvyšších štandardov vo všetkom, čo robíme, a v tom,
ako to robíme. Tieto princípy predstavujú základ hodnôt spoločnosti Celgene
a tvoria jadro nášho Kódexu obchodného správania a etiky.
Teší ma, že Vám môžem predstaviť náš kódex správania, ktorý obsahuje
súhrn záväzkov spoločnosti Celgene, pokiaľ ide o zákonné a etické správanie
vo všetkých krajinách, v ktorých podnikáme. Zdôrazňuje princípy, ktoré tvoria
základ kultúry, vízie, poslania a hodnôt spoločnosti Celgene, ako aj spôsob,
akým každý deň podnikáme. Verím, že si tento kódex prečítate dôkladne a pozorne.
Kódex opätovne zdôrazňuje dôležité prvky mnohých našich podnikových zásad, ktoré už dobre poznáte.
Spolu s našimi zásadami by vám tento kódex mal pomôcť pri riešení problémov a správnom rozhodovaní.
Nič však nenahradí dobrý úsudok. Je dôležité vedieť, že máme k dispozícii tím profesionálov, ktorí vám
pomôžu dosiahnuť úspech. Ak budete mať pochybnosti alebo akékoľvek otázky, neváhajte a obráťte sa na
svojho nadriadeného, zástupcu oddelenia Human Resources, oddelenie Global Compliance Group alebo
oddelenie Legal Department.
Keď si stanovíme najvyššie štandardy bezúhonnosti a zachovania dôvery, ktorú do nás každodenne
vkladajú naši partneri vo všetkých častiach sveta, budeme môcť naďalej presadzovať poslanie spoločnosti
Celgene, ktorým je zlepšovanie života pacientov na celom svete.

Mark Alles
Generálny riaditeľ (Chief Executive Officer)
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Úvod – záväzok zachovania bezúhonnosti
Tento kódex obsahuje súhrn záväzkov spoločnosti
Celgene, pokiaľ ide o zákonné a etické správanie
vo všetkých krajinách, v ktorých obchodujeme.
Kódex používajte ako pomôcku pri interakcii
s našimi pacientmi, zákazníkmi, obchodnými
partnermi, akcionármi, štátnymi úradmi,
komunitami a svojimi kolegami.
Tento kódex platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti
Celgene a všetky osoby konajúce v jej mene vrátane skupín
osôb, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti.
Patria sem napríklad riaditelia, zmluvní partneri,
dodávatelia a poradcovia (ak to umožňujú miestne zákony).
Ako globálna spoločnosť musíme dodržiavať zákony
a nariadenia každej krajiny, v ktorej pôsobíme.
Nedodržiavanie príslušných miestnych zákonov môže
mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne
sankcie pre spoločnosť Celgene (a dotknutých
zamestnancov). Ak nastane situácia, v ktorej budú
štandardy správania uvedené v tomto kódexe
prekračovať požiadavky miestnych zákonov, mali by ste
dodržiavať prísnejší štandard stanovený v tomto kódexe.
Ak sa domnievate, že splnenie požiadavky v tomto
kódexe je miestnymi zákonmi v ľubovoľnej krajine
zakázané alebo bude mať za následok vyvodenie právnej
zodpovednosti voči vám alebo spoločnosti Celgene,
obráťte sa na oddelenie Legal Department.

Tento kódex odkazuje na ďalšie, podrobnejšie zásady
a postupy spoločnosti, ktoré vám pomôžu pri riešení
špecifických problémov. Tento kódex predstavuje zdroj
informácií, nenahrádza však ostatné zdroje informácií
o zabezpečovaní súladu. Ak máte otázku, ktorá sa týka
konkrétneho problému, vždy by ste mali požiadať
o pomoc príslušnú osobu alebo oddelenie spoločnosti.
Medzi príslušné osoby alebo oddelenia môže v závislosti
od problému patriť váš nadriadený, zástupca oddelenia
Human Resources, oddelenie Global Compliance Group
alebo oddelenie Legal Department. Ak máte pochybnosti,
pýtajte sa.
Tento kódex sa môže podľa potreby meniť, aby
v meniacom sa obchodnom a regulačnom prostredí zostal
aktuálny. V prípade všetkých významných zmien dostanete
oznámenie a očakáva sa, že sa s nimi oboznámite.
Tento kódex bude poskytnutý všetkým zamestnancom.
Zamestnanci budú povinní potvrdiť, že kódex prijali,
prečítali si ho, porozumeli mu a budú dodržiavať jeho
podmienky. Ak to umožňujú miestne zákony, tento
kódex tiež bude poskytnutý skupinám osôb, ktoré nie sú
zamestnancami spoločnosti Celgene, a ďalším osobám
konajúcim v mene spoločnosti (patria sem napríklad
riaditelia, zmluvní partneri, dodávatelia a poradcovia).

Tento kódex správania
nepredstavuje pracovnú zmluvu.
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Naše povinnosti
Vašou povinnosťou je:

Ak ste manažérom, máte tiež povinnosť:

•	prečítať si tento kódex a všetky jeho aktualizácie
a porozumieť im,

•	vytvárať atmosféru podporujúcu zákonné a etické
správanie, v ktorej budú môcť zamestnanci klásť
otázky a nahlasovať svoje obavy,

•	dodržiavať tento kódex, pokiaľ ide o jeho charakter
aj zamýšľané princípy,
•	obrátiť sa na svojho nadriadeného, zástupcu
oddelenia Human Resources, oddelenie Global
Compliance Group alebo oddelenie Legal
Department v prípade, že neviete, ako správne
postupovať,
•	spolupracovať pri každom internom vyšetrovaní
nahláseného porušenia tohto kódexu,
•	vždy sa správať k ostatným zamestnancom a iným
osobám (patria sem napríklad zmluvní partneri,
dodávatelia a poradcovia), s ktorými obchodujeme,
s úctou.

•	dávať najavo svoj súhlas s týmto kódexom
prostredníctvom svojich vyjadrení a konania,
•	podporovať dokončenie povinných školení
týkajúcich sa zabezpečovania súladu a hľadať
ďalšie spôsoby, ako možno pravidelne pripomínať
dôležitosť dodržiavania tohto kódexu a ďalších
zásad spoločnosti Celgene,
•	ihneď nahlasovať oddeleniu Legal Department
všetky porušenia zákona alebo iných pravidiel,
ktoré sú závažné charakterom alebo rozsahom,
•	zabezpečiť, aby vaši (priami aj nepriami) podriadení
vedeli, že nahlásenie porušenia pravidiel v dobrej
viere nevyvolá odvetu.

Každé správanie, ktoré považujete za
porušenie zákona, nariadenia, podnikových
zásad alebo tohto kódexu, ihneď nahláste
prostredníctvom ľubovoľného počtu
kanálov uvedených v tomto kódexe vrátane
poradenskej linky Compliance and Ethics
Hotline.

Súlad a etika
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Povinnosti voči spoločnosti
Celgene a našim akcionárom

Všeobecné zverejnenie a zachovanie dôvernosti
Dôležité princípy:
Našou povinnosťou je zachovávať dôvernosť
informácií, ktoré nám boli zverené, či už interne alebo
inými osobami vrátane našich pacientov, dodávateľov
a zákazníkov. Neoprávnené zverejnenie akýchkoľvek
dôverných informácií je zakázané. Okrem toho by sme
mali podniknúť príslušné preventívne opatrenia, aby
sa zaručilo, že dôverné a citlivé obchodné informácie
(bez ohľadu na to, či ide o chránené informácie
spoločnosti Celgene, inej spoločnosti alebo osoby)
sa v rámci spoločnosti Celgene poskytli iba ďalším
zamestnancom, ktorí ich potrebujú poznať na to, aby
mohli plniť svoje povinnosti a napĺňať naše záväzky.
O informácie týkajúce sa spoločnosti Celgene
nás môžu požiadať osoby mimo nej. Pokiaľ sa na
plnenie našich záväzkov nevyžaduje inak, informácie
o interných záležitostiach spoločnosti Celgene
môžu osobám mimo nej poskytovať iba oprávnení
hovorcovia spoločnosti Celgene. Tento pokyn sa
vzťahuje na žiadosti týkajúce sa spoločnosti Celgene
zo strany médií, odborníkov na trh (ako sú napríklad
analytici cenných papierov, inštitucionálni investori,
investiční poradcovia, sprostredkovatelia a obchodníci)
a držiteľov cenných papierov. Ak dostaneme
akékoľvek žiadosti tohto druhu, nemali by sme
odpovedať a žiadateľovi by sme mali odporučiť,
aby sa obrátil na oddelenie podnikových záležitostí
(Corporate Affairs Department) spoločnosti Celgene.

Mimoriadne rešpektujeme citlivý charakter
obchodných tajomstiev a dôverných informácií
získaných počas predchádzajúcich zamestnaní.
Znamená to, že chránené alebo dôverné materiály
a informácie, ktoré ste získali od predchádzajúceho
zamestnávateľa, by ste nemali zverejňovať,
poskytovať ani odovzdávať spoločnosti Celgene.

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:
•	Vždy buďte obozretní, keď sa s niekým zhovárate.
Platí to najmä pre rozhovory na verejnosti.
Na verejných miestach (ako sú napr. letiskové
terminály, železničné stanice, vestibuly hotelov
atď.) nikdy nehovorte o dôverných záležitostiach
spoločnosti Celgene.

Odkazy:
• General Disclosures
• Social Media Policy
• Securities Trading Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Dostal/-a som e-mail so žiadosťou, aby som sa zúčastnil/-a prieskumu trhu a odpovedal/-a na
niekoľko základných otázok týkajúcich sa spoločnosti Celgene. Odosielateľ mi dokonca ponúkol, že mi za
vynaložený čas zaplatí sumu $100 (USD) alebo ju daruje na dobročinnosť podľa môjho výberu. Môžem sa
prieskumu zúčastniť?
Odpoveď: Je dôležité, aby ste si overili dôveryhodnosť týchto typov neformálnych e-mailových žiadostí (alebo
telefonických hovorov) so snahou o získanie informácií o spoločnosti Celgene, pretože môže ísť o nevhodné
pokusy o získanie informácií o trhu týkajúcich sa spoločnosti Celgene. Okrem toho môžu takéto e-mailové žiadosti
predstavovať zlomyseľné pokusy o šírenie škodlivých vírusov do našich počítačových sietí. Skôr ako na takéto
žiadosti odpoviete, prečítajte si pokyny uvedené v časti Všeobecné zverejnenie a získajte príslušné oprávnenie.
Obsah
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Konflikt záujmov
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Konflikt záujmov môže vzniknúť v prípade, že nám
naše konanie alebo naše záujmy môžu sťažovať
úprimné, objektívne a účinné vykonávanie
pracovných úloh.

•	O každom potenciálnom konflikte záujmov by ste
mali informovať svojho nadriadeného.

Konflikt záujmov môže vzniknúť z mnohých dôvodov.
Konflikt môže spôsobiť poskytnutie alebo prijatie
nevhodného alebo neprimeraného daru
a pohostenia, iné obchodné aktivity, investície
a osobné vzťahy. K vzniku konfliktov nesmie vôbec
dochádzať, no aj podozrenie z konfliktu môže ohroziť
dôveru našich pacientov, kolegov, dodávateľov
a ostatných obchodných partnerov. O každom
potenciálnom konflikte záujmov by sme mali
informovať pri nástupe do spoločnosti Celgene
a vždy, keď vznikne nový potenciálny konflikt.

•	Pred poskytnutím alebo prijatím daru a zúčastnením
sa na obchodnom pohostení s našimi obchodnými
partnermi si položte otázku, či je konanie v súlade
so zákonom a vynaložené finančné prostriedky sú
zanedbateľné.
•	Mali by ste zvážiť, či by spoločnosti Celgene
spôsobilo nepríjemnosti, keby sa o danom dare
alebo situácii dozvedela verejnosť.
•	Existencia konfliktu záujmov sa niekedy nedá
jednoducho zistiť. O možnom probléme
s konfliktom záujmov môžete kedykoľvek vopred
informovať oddelenie Legal Department alebo
oddelenie Global Compliance Group.

Odkazy:
• Conflicts of Interest Policy
• Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals

Otázky a odpovede:
Otázka: Ak večer alebo počas víkendov pracujem ako poradca v inej spoločnosti, ide o konflikt záujmov?
Odpoveď: Možno. Konfliktom by bolo, ak by bol vaším zamestnávateľom náš konkurent alebo by ste využívali
informácie týkajúce sa spoločnosti Celgene. Konfliktom tiež môže byť, ak vaše iné obchodné aktivity majú
negatívny vplyv na vykonávanie vašej práce alebo vašu schopnosť prijímať určité úlohy. O svojich iných
obchodných aktivitách by ste mali informovať svojho nadriadeného a získať príslušné písomné schválenie tak,
ako je to uvedené v zásadách konfliktu záujmov (Conflicts of Interest Policy).
Otázka: Dodávateľ, ktorého služby už využívame, navrhol, že za mňa zaplatí poplatok za registráciu na
konferencii, ako aj cestovné a náklady na ubytovanie a stravu. Ide o konflikt záujmov?
Odpoveď: V závislosti od charakteru vzťahu s daným dodávateľom môže ísť o konflikt. Skôr ako dodávateľovi
povolíte uhradenie cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, mali by ste požiadať o schválenie
svojho nadriadeného. Hoci služby príslušného dodávateľa využívame v súčasnosti, v budúcnosti môže byť
v prípade uhradenia vašich cestovných nákladov dodávateľom rozhodnutie pokračovať v spolupráci s daným
dodávateľom vnímané ako ovplyvnené touto ponukou.
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Používanie podnikového majetku
a nástrojov na komunikáciu
Dôležité princípy:
Na vykonávanie svojej práce používame majetok
a prostriedky poskytnuté spoločnosťou Celgene.
Počítače, telefóny, vybavenie, nástroje a kancelárske
potreby predstavujú nevyhnutné súčasti, vďaka
ktorým môžeme vykonávať svoje úlohy a zachovávať
si konkurenčnú výhodu na trhu.
Vo všeobecnosti platí, že majetok spoločnosti by
mal byť určený na pracovné použitie a nemal by sa
používať na osobné účely. Počítače a nástroje na
komunikáciu môžeme používať na osobné účely
za predpokladu, že toto používanie neporušuje
žiadne zásady spoločnosti Celgene a nemá vplyv
na našu pracovnú produktivitu. Ak to nezakazujú
zákony a nariadenia krajín, v ktorých spoločnosť
Celgene obchoduje, ponecháva si právo kedykoľvek
skontrolovať, monitorovať a posúdiť všetok
svoj majetok.

 oužívanie majetku spoločnosti
P
Celgene na uskutočňovanie
iných obchodných aktivít je vždy
neprijateľné. Počítač spoločnosti
by sa nemal používať na vedľajšie
podnikanie.

IT prostriedky spoločnosti Celgene používame
v súlade so zásadami IT Acceptable Use Policy a IT
Security Policy.

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:
Pri používaní majetku spoločnosti Celgene vždy
použite svoj úsudok. Príklady:
•	Použitie kopírovacieho stroja oddelenia na
skopírovanie svojho osobného účtu je prijateľné,
ale kopírovanie mnohých letákov k školskému
podujatiu nie.
•	Uskutočnenie krátkeho osobného miestneho
hovoru je v poriadku, ale uskutočňovanie
medzinárodných osobných hovorov nie.
•	Odosielanie alebo prijímanie akéhokoľvek
nevhodného alebo urážlivého materiálu pomocou
telefónu alebo počítača je vždy neprijateľné.

Odkazy:
•	IT Acceptable Use Policy
• IT Security Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Je v práci povolené v určitom rozsahu nakupovať online?
Odpoveď: Áno, obmedzené a príležitostné používanie počítača v práci na osobné účely je povolené, pokiaľ
nemá negatívny vplyv na produktivitu. Takéto používanie je napríklad možné počas prestávky na obed.

Obsah
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Spoločnosť, ktorá sa
každodenne snaží,
aby bol pri každej jej
činnosti najdôležitejší
pacient.

Uchovávanie záznamov a správa informácií
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Spoločnosť Celgene má zákonné povinnosti, pokiaľ
ide o dĺžku časového obdobia, počas ktorého sa
musia uchovávať určité záznamy. Vytvorili sme
zásady, postupy a plány uchovávania, v ktorých sú
tieto povinnosti zohľadnené. V niektorých prípadoch
sme predĺžili obdobie uchovávania s ohľadom na
konkrétne potreby podniku. Tieto plány sú záväzné
a musia sa dodržiavať.

•	Mali by ste sa oboznámiť s plánmi uchovávania
záznamov a dokumentov, ktoré patria do rozsahu
vašej zodpovednosti.
•	Nikdy by ste nemali vyradiť, zničiť ani sa pokúsiť
zmeniť žiadny záznam, ktorý sa uchováva na právne
účely alebo ho požaduje regulačný či štátny úrad.

Ak sa voči nám uplatňujú potenciálne právne nároky
alebo sme predmetom štátneho vyšetrovania, naše
zásady správy záznamov (Records Management
Policy) vyžadujú, aby sme príslušné záznamy
uchovávali počas trvania právneho nároku
alebo štátneho vyšetrovania. Ak je nevyhnutné
takéto uchovanie na právne účely, oddelenie
Legal Department vydá pokyny pre príslušných
zamestnancov.

Odkazy:
•	Records Management Policy
• IT Security Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Niekedy pracujem doma na svojom počítači. Môžem niektoré záznamy a dokumenty
uchovávať vo svojom domácom počítači ako zálohu?
Otázka: Je v práci povolené v určitom rozsahu nakupovať online?
Odpoveď: Ukladanie akýchkoľvek záznamov alebo dokumentov spoločnosti Celgene v domácom počítači
Odpoveď:
obmedzené
príležitostné
používanie
počítača Celgene
v práci na
osobné účely
je povolené,
pokiaľ
ako
zálohy Áno,
je zakázané.
Ak si aakékoľvek
dokumenty
spoločnosti
stiahnete
ako pracovnú
verziu
do
nemá
negatívny
vplyv
na
produktivitu.
Takéto
používanie
je
napríklad
možné
počas
prestávky
na
obed.
svojho domáceho počítača, po dokončení práce s touto verziou tieto dokumenty čo najskôr odstráňte.

Obsah
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Integrita účtovníctva a uchovávania záznamov
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Všetky finančné informácie spoločnosti Celgene
musia byť presné, úplné a nesmú byť zavádzajúce.

•	Máte povinnosť presne nahlasovať a zaznamenávať
finančné transakcie.
•	Ak zistíte akýkoľvek finančný podvod, ihneď ho
musíte nahlásiť svojmu nadriadenému, oddeleniu
Legal Department alebo oddeleniu Global
Compliance Group alebo na poradenskej linke
Compliance and Ethics Hotline.
•	Oboznámte sa s postupmi a zásadami týkajúcimi
sa obstarávania a vykazovania výdavkov.

Ihneď nahláste akýkoľvek nátlak zo strany
nadriadených, aby ste nesprávne vykázali
finančné výsledky. Môžete využiť poradenskú
linku Compliance and Ethics Hotline alebo
ľubovoľný iný kanál nahlasovania.

Odkazy:
•	Procurement Policy
•	Travel and Entertainment Policy
•	Signature Authority Policy
•	Records Retention Policy

Otázka: Je v práci povolené v určitom rozsahu nakupovať online?
Odpoveď: Áno, obmedzené a príležitostné používanie počítača v práci na osobné účely je povolené, pokiaľ
nemá negatívny vplyv na produktivitu. Takéto používanie je napríklad možné počas prestávky na obed.

Obsah

Obsah
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a etiky 10

Obchodovanie s cennými papiermi
Dôležité princípy:
Zaväzujeme sa podporovať čestný a otvorený trh
nákupu a predaja cenných papierov spoločnosti
Celgene. S výnimkou určitých obmedzených prípadov,
ktoré sú opísané v našich zásadách obchodovania
s cennými papiermi (Securities Trading Policy),
nesmieme nakupovať ani predávať žiadne cenné
papiere spoločnosti Celgene (vrátane kmeňových
akcií spoločnosti Celgene, akcií zamestnancov
a akcií s obmedzenými právami) alebo ľubovoľnej inej
spoločnosti ani vstupovať do žiadnych iných transakcií
s nimi, pokiaľ máme k dispozícii závažné neverejné
informácie. Za závažné informácie sa považujú všetky
informácie, ktoré by za závažné považoval rozumný
investor pri investičnom rozhodnutí.
Okrem toho je zakázané poskytovať závažné neverejné
informácie iným osobám (v rámci spoločnosti Celgene
aj mimo nej) bez legitímnych obchodných dôvodov
a príslušného oprávnenia nadriadených. Takéto
konanie sa označuje ako dávanie tipov.
Ak máme k dispozícii závažné neverejné informácie
o spoločnosti Celgene (alebo inej spoločnosti),
nesmieme obchodovať so žiadnymi cennými
papiermi spoločnosti Celgene (alebo príslušnej inej
spoločnosti), kým neuplynie dostatočné časové
obdobie od zverejnenia daných informácií (zvyčajne
jeden celý obchodný deň).

Zakazuje sa, aby ste vy (alebo váš partner/vaša
partnerka a všetky ostatné osoby žijúce vo vašej
domácnosti) obchodovali s cennými papiermi
spoločnosti Celgene počas určených období,
v ktorých majú zamestnanci zakázané obchodovať
s cennými papiermi (tzv. blackout period). Tieto
obdobia sa zvyčajne začínajú na konci fiškálnych
štvrťrokov spoločnosti Celgene a končia sa jeden
celý deň po verejnom oznámení zisku spoločnosti
Celgene za daný štvrťrok. Spoločnosť Celgene môže
vyhlásiť ďalšie takéto obdobia, ak si to vyžadujú
obchodné okolnosti.
Porušenie našich Securities and Trading Policy môže
mať za následok disciplinárne konanie zo strany
spoločnosti vrátane skončenia pracovného pomeru.
Porušenie zákonov o cenných papieroch navyše
môže mať za následok vyvodenie občianskoprávnej
a trestnoprávnej zodpovednosti.
Ak chcete zistiť, či nákup alebo predaj cenných
papierov môže predstavovať porušenie našich
Securities and Trading Policy, mali by ste sa poradiť
s vedúcim svojho oddelenia alebo oddelením Legal
Department.

Otázky a odpovede:
Otázka: Vzťahujú sa zásady obchodovania s cennými papiermi (Securities Trading Policy) spoločnosti
Celgene na obchodovanie s cennými papiermi iných spoločností?
Odpoveď: Áno. Ak napríklad pracujete so zmluvným výrobcom, dozviete sa o jeho plánoch rozšíriť
podnikanie na ďalšie oblasti a na základe týchto informácií nakúpite akcie danej spoločnosti, môže ísť
o obchodovanie s využitím dôverných informácií (ak sú tieto informácie závažné a neboli zverejnené).
Obsah
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Obchodovanie s cennými papiermi (pokračovanie)
Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:
•	Nesmiete poskytovať závažné neverejné
informácie osobám mimo spoločnosti Celgene.
Výnimkou sú prípady, v ktorých existuje legitímny
obchodný dôvod a vykonal sa príslušný postup
(napríklad zmluva o zachovaní dôvernosti), aby sa
zaručilo, že informácie nebudú zneužité.
•	Ak existujú pochybnosti, či sú informácie závažné
alebo či boli zverejnené, neobchodujte s nimi,
neodovzdávajte a neposkytujte ich iným osobám,
kým vám neposkytne poradenstvo pokladník
(Treasurer), finančný riaditeľ (Chief Financial Officer)
alebo hlavný právny radca (General Counsel).
•	Na účely minimalizácie rizika obchodovania
s využitím dôverných informácií môžu zamestnanci
pre svoje akcie spoločnosti Celgene uplatniť
tzv. trading plan podľa pravidla Rule 10b5-1.
Ďalšie informácie sú k dispozícii v Securities and
Trading Policy alebo vám ich poskytne oddelenie
Legal Department.

Naše zásady obchodovania s cennými
papiermi (Securities Trading Policy) zakazujú
založenie alebo držanie akcií spoločnosti
Celgene na maržovom konte, obchodovanie
s derivátovými cennými papiermi, ako sú
napríklad verejne obchodované akcie,
opčné listy, opcie na predaj a opcie na
kúpu alebo podobné nástroje (iné ako
akcie zamestnancov), pokiaľ ide o cenné
papiere spoločnosti, a predaj cenných
papierov spoločnosti „nakrátko“ bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Chief
Executive Officer alebo inej určenej osoby.

Odkazy:
•	Securities Trading Policy

•	Pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov a niektorých
iných zamestnancov môžu platiť prísnejšie štandardy.
Pred uskutočnením transakcií s cennými papiermi by
ste si mali prečítať Securities and Trading Policy,
ktoré obsahujú ďalšie informácie týkajúce sa
predbežných postupov.

Obsah
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Sociálne médiá
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Uvedomujeme si, že sociálne médiá sa stali rozšíreným
nástrojom na výmenu osobných aj obchodných
informácií. Bez konkrétneho oprávnenia by sa však
sociálne médiá nemali používať na žiadnu obchodnú
komunikáciu týkajúcu sa spoločnosti Celgene,
jej aktuálnych alebo potenciálnych produktov,
zamestnancov, partnerov, zákazníkov, služieb ani
konkurentov. V osobnej komunikácii cez sociálne
médiá nesmieme zastupovať spoločnosť Celgene ani
vytvárať dojem, že komunikujeme v jej mene.
Ak v prospech spoločnosti Celgene používame interné
blogy a lokality sociálnych médií na spoluprácu,
pri interakcii s kolegami na týchto platformách by
sme mali dodržiavať podmienky uvedené v ostatných
častiach tohto kódexu správania.

•	V zásadách sociálnych médií (Social Media Policy)
spoločnosti Celgene sa stanovujú určení manažéri
komunity pre sociálne médiá (Social Media
Community Manager), ktorí spoločnosť Celgene
zastupujú na platformách a v kontách sociálnych
médií a informujú o spoločnosti Celgene, jej
produktoch a oblastiach liečby.
•	Nesmiete používať logá ani ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Celgene.
•	Nesmiete používať e-mailové konto spoločnosti
Celgene na osobnú komunikáciu cez sociálne médiá.
•	Ak v sociálnych médiách nájdete informácie
o bezpečnosti našich produktov, použite naše
postupy nahlasovania nežiaducej udalosti.
•	Na profesijných lokalitách a lokalitách sociálnych
sietí, ako je napríklad LinkedIn alebo Facebook,
môžete v rámci svojho profilu zverejniť svoju
príslušnosť k spoločnosti Celgene.

Prostredníctvom kanálov
sociálnych médií nesmiete
vyzradiť dôverné ani závažné
neverejné informácie.

Odkazy:
•	Social Media Policy
• Conflicts of Interest

Otázky a odpovede:
Otázka: Skutočne mi prekáža, keď v blogoch alebo na platformách sociálnych médií vidím nesprávne
informácie o spoločnosti Celgene alebo našich produktoch. Môžem reagovať uverejnením informácií, ktoré
tieto chybné informácie opravia?
Odpoveď: Nie. Hoci sú vaše úmysly dobré, opravy neuverejňujte. Uverejňovať a opravovať informácie o spoločnosti
Celgene v sociálnych médiách môžu iba oprávnení hovorcovia a manažéri komunity pre sociálne médiá (Social
Media Community Manager) spoločnosti Celgene. Zistenie takýchto nesprávnych informácií by ste mali oznámiť
manažérom komunity pre sociálne médiá (Social Media Community Manager) spoločnosti Celgene.
Otázka: Môžem vo svojich kontách sociálnych médií zdieľať novinky a informácie o spoločnosti Celgene?
Odpoveď: Máte povolenie sledovať ľubovoľné kontá spoločnosti Celgene v sociálnych médiách (napr. @Celgene na
Twitteri alebo stránku spoločnosti Celgene na YouTube) alebo sa prihlásiť na ich odber.  Obsah v konte spoločnosti
Celgene v sociálnych médiách tiež môžete opätovne tweetovať, označiť, že sa vám páči, pridať ho medzi obľúbené
položky, pripnúť, zdieľať atď. Platí to v prípade, že súčasťou obsahu nie sú žiadne informácie o použití produktov
spoločnosti Celgene ani skúšaných liečebných postupov mimo schválenej indikácie a obsah spoločnosti Celgene
v sociálnych médiách neupravíte ani k nemu nepridáte žiadne komentáre alebo obsah.

Obsah
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Povinnosti voči našim komunitám
a voči sebe navzájom

Diskriminácia a obťažovanie
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Ceníme si rozmanitosť prostredia, z ktorého pochádzajú
naši zamestnanci, a našou snahou je vytvoriť a zachovať
pracovisko, na ktorom možno voľne vyjadrovať svoje
myšlienky so vzájomnou dôverou, úprimnosťou a
rešpektom. Súčasťou našej obchodnej činnosti by
nemala byť zaujatosť ani diskriminácia na základe
rasy, farby pleti, náboženstva, vierovyznania, pohlavia,
veku, národného alebo etnického pôvodu, sexuálnej
orientácie, postihnutia, vojenskej služby, rodinného
stavu alebo ľubovoľného stavu chráneného zákonom.
Vzťahuje sa to na všetky etapy pracovného pomeru
vrátane prijímania nových zamestnancov, zaškoľovania,
rozvoja, kompenzácie, prechodu na vyššiu alebo
nižšiu pozíciu, presunov a ukončenia pracovného
pomeru. Bez ohľadu na to, kde pracujeme, spoločnosť
Celgene uskutoční príslušné disciplinárne konanie
voči zamestnancom, ktorých konanie porušuje naše
štandardy zakazujúce diskrimináciu a obťažovanie.
Spoločnosť Celgene sa bude snažiť zabezpečiť,
aby osoby na našom pracovisku, ktoré nie sú
zamestnancami (napríklad riaditelia, zmluvní partneri,
dodávatelia a poradcovia, s ktorými obchodujeme),
dodržiavali rovnaké vysoké štandardy.

•	Vážte si a rešpektujte rozdiely medzi našimi
zamestnancami a ich rôznorodosť.
•	Pestujte pracovné prostredie bez diskriminácie
a obťažovania.
•	Poskytujte zamestnancom príležitosti na základe
výkonu a činiteľov relevantných pre ich prácu.
•	Obťažovanie alebo diskrimináciu by ste mali
ihneď nahlásiť svojmu nadriadenému, manažérovi
oddelenia, oddeleniu Human Resources alebo na
poradenskej linke Compliance and Ethics Hotline.

Otázky a odpovede:
Otázka: Zástupca dodávateľa povedal vtip súvisiaci s pohlavím. Nemyslím si, že chcel niekoho uraziť, ale
stretnutia sa zúčastnili aj iní zamestnanci spoločnosti Celgene. Mám tento incident nahlásiť?
Odpoveď: Áno. Spoločnosť Celgene sa zaväzuje vytvoriť pracovisko bez akýchkoľvek druhov diskriminácie
a obťažovania. To zahŕňa aj vtipy, hoci ich cieľom nie je kohokoľvek uraziť. Tento incident by ste mali nahlásiť svojmu
nadriadenému alebo zástupcovi oddelenia Human Resources, aby bolo možné ho preveriť a podniknúť príslušné
ďalšie kroky.
Otázka: Počas pracovného pohovoru uchádzačka uviedla, že má dve malé deti. Viem, že daná pozícia si
vyžaduje prácu nadčas, preto som sa opýtal/-a, ako má zabezpečenú starostlivosť o deti. Bolo to povolené?
Odpoveď: Nie. Činitele ako napríklad rodinný stav, rodičovstvo a tehotenstvo nemožno pri rozhodovaní o prijatí do
zamestnania brať do úvahy. Je však povolené uviesť, že na pozícii sa očakáva schopnosť pracovať nadčas, a spýtať
sa, či to pre uchádzača bude predstavovať problém.
Otázka: Lekári mi nedávno diagnostikovali chorobu, ktorá mi sťažuje plnenie niektorej z mojich bežných
pracovných povinností. Čo mám robiť?
Odpoveď: Spoločnosť Celgene sa zaväzuje poskytovať primerané podmienky všetkým kvalifikovaným osobám
s postihnutím. O svojom stave by ste mali informovať svojho nadriadeného, zástupcu oddelenia Human Resources
alebo pracovníka pre oblasť pracovného lekárstva (Occupational Health Nurse), aby sa s vami dohodli na možných
podmienkach.
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Ochrana osobných údajov a informácie
umožňujúce identifikáciu osôb
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Našou povinnosťou je chrániť osobné údaje vrátane
citlivých informácií umožňujúcich identifikáciu
osôb, ktoré sme získali od zamestnancov a osôb,
s ktorými pri našej činnosti spolupracujeme, vrátane
zákazníkov, odborného zdravotníckeho personálu,
účastníkov klinického skúšania a pacientov.
Pri spracovávaní týchto informácií sa zaväzujeme
zachovávať ich dôvernosť a bezpečnosť v súlade
s príslušnými zákonmi. Musíme vziať do úvahy, že
ochrana osobných údajov a zabezpečenie osobných
údajov a citlivých osobných údajov predstavuje
globálnu záležitosť a rôzne krajiny a kultúry majú
rôzny názor na to, čo by sa malo chrániť, ako
bezpečne a za akú cenu.

•	Osobné údaje zhromažďujte iba na legitímne
obchodné účely a neponechávajte si ich dlhšie,
než je nevyhnutné.
•	Obmedzte prístup k osobným údajom na osoby,
ktoré ich potrebujú poznať.
•	Prijmite príslušné preventívne opatrenia na
zabezpečenie osobných údajov.
•	Dôkladne zničte záznamy obsahujúce osobné
údaje podľa zásad a postupov spoločnosti Celgene.

Odkazy:
•	Personal Data Protection Policy
•	Records Management Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Keď som sa na ceste domov zastavil/-a v obchode, ukradli mi z auta notebook. Je to problém?
Odpoveď: Možno. Ak sa v notebooku nachádzali informácie umožňujúce identifikáciu osôb, možno to
považovať za narušenie zabezpečenia údajov a môžu sa vyžadovať oznámenia o zverejnení, či dokonca
vykonanie nápravy. Aj v prípade, že v notebooku neboli uložené samotné informácie, mohli byť priložené
k e-mailom, ktoré sa v ňom nachádzajú. Mali by ste sa ihneď obrátiť na oddelenie Legal Department
a technickú podporu (IT Helpdesk), aby sa určili príslušné ďalšie kroky.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

V rámci globálneho poslania spoločnosti Celgene
v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného
prostredia (Environmental Health and Safety, EHS)
sa spoločnosť Celgene zaväzuje mať globálne
vedúce postavenie v našich programoch EHS,
ktoré účinne minimalizujú riziká pri práci a riziká
pre životné prostredie. Našou snahou je vytvoriť
bezpečné a zdravé pracovisko zodpovedné voči
životnému prostrediu pre všetkých zamestnancov
a návštevníkov našich zariadení. Preto dodržiavame
príslušné nariadenia v krajinách, v ktorých
pracujeme, vzdelávame zamestnancov, snažíme
sa vytvoriť pracovisko bez úrazov a podľa potreby
implementujeme opatrenia na kontrolu rizika.

•	Mali by ste dodržiavať všetky zásady a postupy,
aby bolo pracovné prostredie bezpečné a zdravé.

Okrem toho berieme do úvahy, že je nutné vykonať
špeciálne preventívne opatrenia, pretože niektoré
z našich látok a produktov môžu mať pri nesprávnej
manipulácii toxické následky (napríklad vrodené
chyby). Tieto riziká sa snažíme neustále minimalizovať
prostredníctvom používania technických úprav,
osobného ochranného vybavenia, školení
a určených postupov. Spoločnosť Celgene nezakáže
žiadnemu zamestnancovi vykonávanie povolania
z dôvodu jeho pohlavia alebo tehotenstva, pokiaľ
neexistuje špecifická pracovná požiadavka (bona fide
occupational qualification) v súlade s príslušnými
zákonmi a nariadeniami.

•	Vytvorenie a uchovávanie mechanizmu odborného
pracovníka pre oblasť pracovného lekárstva,
ktorý bude v každom sídle spoločnosti Celgene
poskytovať príslušné služby.
•	Všetci zamestnanci a zmluvní partneri, ktorí
sú tehotní, plánujú rodinu alebo majú otázky
týkajúce sa svojho reprodukčného zdravia, sa môžu
podľa potreby obrátiť na pracovníka pre oblasť
pracovného lekárstva a oddelenie EHS.
•	Mali by ste vyplniť dotazník Reproductive Health
Hazard Questionnaire a odoslať ho pracovníkovi pre
oblasť pracovného lekárstva v spoločnosti Celgene.
Potom vám bude poskytnuté dôverné poradenstvo
s oddelením EHS.

Odkazy:
•	Reproductive Health and Safety Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Kde môžem získať ďalšie informácie?
Odpoveď: Môžete sa obrátiť na pracovníka pre oblasť pracovného lekárstva v spoločnosti Celgene, oddelenie
Human Resources, oddelenie EHS alebo svojho lekára.
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Spoločnosť Celgene
sa o pacientov stará
so srdcom.

Vylúčenie a obmedzenia týkajúce sa
nespôsobilých osôb
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

V každej krajine, v ktorej spoločnosť Celgene
obchoduje, musíme dodržiavať zákony týkajúce sa
štátnych programov zdravotnej starostlivosti.

•	Ak zistíte, že osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie
v spoločnosti Celgene, je v súčasnosti vylúčená, má
dočasne pozastavenú činnosť alebo je z iného dôvodu
nespôsobilá na účasť na federálnych programoch
zdravotnej starostlivosti v USA, takéto informácie
musíte ihneď poskytnúť oddeleniu Legal Department
a zástupcovi oddelenia Human Resources alebo
manažérovi pre prijímanie nových zamestnancov.

Našou povinnosťou je zverejniť všetky informácie,
ktoré by mohli znemožniť našu účasť alebo účasť
inej osoby konajúcej v mene spoločnosti Celgene
na štátnom programe zdravotnej starostlivosti
alebo klinickom skúšaní. Obmedzenia môžu
zahŕňať vylúčenie alebo absenciu príslušnej licencie
požadovanej na vykonávanie určitej úlohy alebo
splnenie zákonných požiadaviek. Spoločnosť
Celgene si vyhradzuje právo preveriť si nespôsobilosť
zamestnancov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov
a externého odborného zdravotníckeho personálu.
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Politická činnosť
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Zákony mnohých krajín zakazujú finančnú podporu
politických strán a kandidátov korporáciami alebo
ju prísne obmedzujú. V USA môžu byť zákony
niektorých štátov prísnejšie než federálne zákony.
Spoločnosť Celgene podporuje vašu účasť v politickej
činnosti, no takáto účasť sa musí uskutočňovať vo
vašom mene, nie v mene spoločnosti Celgene.

•	Neposkytujte žiadnu priamu ani nepriamu finančnú
podporu politických subjektov ani výdavky na ne
v mene spoločnosti Celgene, pokiaľ nedostanete
výslovné oprávnenie od rady politického akčného
výboru spoločnosti Celgene (Board of the Celgene
Corporation Political Action Committee)
(Celgene PAC).
•	Nevyužívajte čas, majetok, finančné prostriedky ani
vybavenie spoločnosti Celgene na osobnú
politickú činnosť.

Odkazy:
•	Policy on Political Contributions and Lobbying

Otázky a odpovede:
Otázka: Patrím do skupiny, ktorá získava finančné prostriedky pre moju miestnu politickú stranu.
Môžem v rámci pracovného času oslovovať spolupracovníkov alebo odosielať z pracovného počítača
e-maily so žiadosťou o príspevky?
Odpoveď: Nie. V rámci pracovného času nesmiete požadovať príspevky a na tento účel by ste nemali
používať svoj pracovný počítač ani e-mailovú adresu, pretože by to mohlo vyvolať nesprávny dojem,
že politickú činnosť podporuje spoločnosť Celgene.
Obsah
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Udržateľnosť a ochrana životného prostredia
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Vo všetkých oblastiach našich činností podporujeme
princípy udržateľnosti a vhodné postupy týkajúce sa
životného prostredia, ako aj blahobyt našich komunít
a ľudí, ktorých sa týka naša činnosť. Zaväzujeme sa
znižovať svoj vplyv na životné prostredie, no zároveň
rozširovať svoju obchodnú činnosť a snahy v prospech
našich zamestnancov a pacientov, ktorým poskytujeme
starostlivosť. Spoločnosť Celgene sa snaží dosiahnuť
výnimočný štandard udržateľnosti a kontroly životného
prostredia v biofarmaceutickom priemysle.

•	Zúčastňujte sa programov spoločnosti Celgene, ktoré
sú zamerané na úsporu energie a zdrojov, znižovanie
množstva odpadu a recykláciu a používanie
recyklovaných alebo obnovených produktov.
•	Všetky incidenty týkajúce sa životného prostredia
vrátane potenciálne škodlivého uvoľnenia do
vzduchu, pôdy alebo vody ihneď nahláste zástupcovi
oddelenia EHS alebo správy budov (Facilities).
•	Bezvýhradne spolupracujte pri každom internom
vyšetrovaní a nápravných opatreniach, ktoré súvisia
s incidentom týkajúcim sa životného prostredia.

Ak máte akékoľvek tipy, ako môže
spoločnosť Celgene zlepšiť svoje postupy
v oblasti udržateľnosti, obráťte sa na
oddelenie správy budov (Facilities)
alebo EHS.

Odkazy:
•	Sustainability and Environmental Compliance Policy
•	Celgene Corporate Responsibility Report
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Bezúhonnosť na trhu

Boj proti úplatkárstvu a korupcii
Dôležité princípy:
V spoločnosti Celgene je korupcia vždy zakázaná.
Tento princíp nezávisí od miestnej kultúry ani od
toho, či spolupracujeme so štátnym úradníkom,
odborným zdravotníckym personálom alebo
komerčným zákazníkom. Musíme dodržiavať všetky
príslušné zákony a nariadenia na boj proti korupcii
vrátane zákona Foreign Corrupt Practices Act (zákon
o zahraničných korupčných praktikách, FCPA) v USA,
zákona Bribery Act (zákon o korupcii) v Spojenom
kráľovstve a podobných zákonov v krajinách,
v ktorých spoločnosť podniká.

Vymedzenie dôležitých pojmov:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Úplatok alebo provízia predstavuje platbu
čímkoľvek hodnotným (môže ísť o peniaze, dary,
služby, pracovné stáže, dovolenkové pobyty alebo
pohostenie) na účely nevhodného ovplyvnenia
rozhodnutia alebo získania či zachovania obchodu.
Provízia tiež môže predstavovať mimozmluvné
vrátenie časti platby ako odmenu za uskutočnenie
obchodu. Úplatky a provízie (priame aj nepriame) sú
prísne zakázané.

Znamená to, že nesmiete:
•	priamo ani nepriamo ponúkať ani poskytovať
províziu, odmenu, platbu ani žiadnu hodnotu
s cieľom nevhodne ovplyvniť štátneho úradníka
alebo komerčného zákazníka na účely získania
alebo zachovania obchodu, získania schválení
úhrad či výhodnej ceny alebo presadenia
komerčného záujmu spoločnosti Celgene,
•	priamo ani nepriamo požadovať, súhlasiť, že
prijmete, ani prijímať provízie, odmeny ani iné
platby v súvislosti s činnosťou spoločnosti Celgene.

Odkazy:
•	Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
• SOP – ABAC Third Party Due Diligence

Úplatky a provízie (priame
aj nepriame) sú prísne
zakázané.

Štátni úradníci
Štátni úradníci nie sú iba zástupcovia politických
strán a úradov.  Za štátnych úradníkov možno
považovať zamestnancov subjektov alebo podnikov
vo vlastníctve štátu, ako sú napríklad lekári, zdravotné
sestry a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Úplatok alebo provízia

Platba za urýchlenie vybavenia
Platby za urýchlenie vybavenia predstavujú malé
finančné sumy alebo dary poskytované štátnym
úradníkom alebo zamestnancom na nižšej úrovni,
aby urýchlili bežné štátne postupy. Ide napríklad o
poskytovanie telefónnych služieb a dodávky vody či
elektrickej energie. Tieto platby sa niekedy označujú
aj ako všimné a medzi ich ďalšie príklady patria platby
za urýchlenie naloženia a vyloženia tovaru alebo
spracovania víz či pracovných príkazov, prípadne
konania s colnými úradmi. Spoločnosť Celgene tieto
platby za urýchlenie vybavenia zakazuje.
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Protimonopolné zákony a zákony
o hospodárskej súťaži
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

V krajinách, v ktorých obchodujeme, musíme
dodržiavať miestne protimonopolné zákony a zákony
o hospodárskej súťaži. Tieto zákony majú za úlohu
zachovávať čestné a vyvážené prostredie pre všetky
podniky tak, že zakazujú akékoľvek dohody a praktiky
nevhodne obmedzujúce hospodársku súťaž.
Porušenie protimonopolných zákonov a zákonov
o hospodárskej súťaži má za následok prísne sankcie,
ktoré sa môžu vzťahovať na spoločnosť Celgene aj jej
zamestnancov a zmluvných partnerov.

Protimonopolné zákony a zákony o hospodárskej súťaži
sú často zložité a v jednotlivých krajinách sa líšia. Ak
máte otázky týkajúce sa protimonopolných zákonov
a zákonov o hospodárskej súťaži, ihneď sa obráťte na
oddelenie Legal Department. S konkurentmi nesmiete
uzatvárať zmluvy ani dohody, ktoré sa týkajú:
•	stanovenia cien, manipulácie pri predkladaní ponúk
a rozdelenia alebo prideľovania trhov, oblastí či
zákazníkov alebo
•	činností, ktoré by bojkotovali našich zákazníkov
alebo dodávateľov.

Mimoriadne obozretní musíme byť pri účasti
na stretnutiach odvetvových združení.
Ak dôjde k diskusii na zakázanú tému,
konverzáciu alebo stretnutie musíte ihneď
ukončiť, vysvetliť, že sa diskusie nemôžete
zúčastniť, a stretnutie musíte opustiť.
Potom musíte diskusiu čo najskôr nahlásiť
oddeleniu Legal Department.

Otázky a odpovede:
Otázka: Nedávno som sa zúčastnil/-a konferencie, ktorú sponzorovala skupina obchodného združenia.
Počas neformálneho večerného podujatia sa dvaja obchodní zástupcovia z iných spoločností začali
rozprávať o stratégii stanovenia cien. Ako som mal/-a postupovať?
Odpoveď: Ak sa nachádzate v spoločnosti konkurentov, ktorí diskutujú o stanovení cien, môže vzniknúť
dojem, že ste účastníkom tajnej dohody o určovaní cien. Ak sa ocitnete v situácii, že konkurenti diskutujú
o stanovení cien, mali by ste im ihneď oznámiť, že sa takejto diskusie alebo konverzácie nemôžete zúčastniť,
opustiť podujatie a ihneď informovať oddelenie Legal Department.
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Všeobecné dodržiavanie právnych predpisov
v rámci obchodu
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

V mnohých krajinách existujú zákony, ktoré upravujú
medzinárodný obchod prostredníctvom obmedzení
importu a exportu tovaru, technológií, informácií
a služieb. Našou zásadou je v celom rozsahu dodržiavať
príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa obchodu.
Ak sú súčasťou vašej práce činnosti medzinárodného
obchodu, musíte poznať a dodržiavať príslušné zákony
a nariadenia v tejto oblasti.

•	Ak sa vaše pracovné činnosti priamo alebo
nepriamo týkajú importu alebo exportu vrátanie
dodania tovaru z/do lokalít spoločnosti Celgene
v rôznych krajinách, musíte poznať a dodržiavať
príslušné zákony a postupy.
•	Pamätajte na to, že presun produktov inej
spoločnosti ako Celgene (napríklad podnikového
majetku, ako je vybavenie) medzi lokalitami
spoločnosti Celgene môže byť považovaný za
činnosti importu alebo exportu.
•	Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa
dodržiavania právnych predpisov v rámci obchodu,
obráťte sa na oddelenie Legal Department.

Odkazy:
• Global Trade Compliance Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Ak so sebou vezmem laboratórne vybavenie z USA do zariadenia spoločnosti Celgene v Číne,
ide o export?
Odpoveď: Áno. Ide o export a vzťahujú sa naň zákony USA o kontrole vývozu.
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Zodpovednosť voči pacientom

Bezpečnosť pacientov – zaručenie bezpečnosti
produktov spoločnosti Celgene
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Spoločnosť Celgene sa zaväzuje, že bude pomáhať
zaručovať bezpečnosť všetkých pacientov, ktorí
používajú jej produkty. Zamestnanci a zmluvní
partneri spoločnosti Celgene sú zodpovední za
nahlasovanie nežiaducich udalostí príslušnej skupine
v rámci spoločnosti Celgene, ktorá ich posúdi
a nahlási. Informácie o nežiaducich udalostiach,
ktoré pochádzajú z klinického skúšania, by sa mali
nahlasovať v súlade s protokolmi štúdie. Zamestnanci
a zmluvní partneri spoločnosti Celgene sú navyše
zodpovední za dodržiavanie programov na riadenie
rizík pre pacientov pre jednotlivé produkty.

•	Každý zamestnanec a zmluvný partner je povinný
absolvovať školenie o zásadách nahlasovania
nežiaducich udalostí (Adverse Event Reporting Policy).
•	Mali by ste vedieť, ako nahlasovať nežiaduce
udalosti spôsobené našimi produktmi.
•	Nežiaduce udalosti musíte nahlásiť príslušnému
oddeleniu pre bezpečnosť liečiv (Drug Safety)
najneskôr 24 hodín od získania informácií. Možné
vystavenie tehotnej ženy produktu spoločnosti
Celgene je nutné nahlásiť ihneď.
•	Ak sa dozviete o možnej sťažnosti na kvalitu
produktu (PQC), máte povinnosť problém nahlásiť
čo najskôr.  Môžete odoslať e-mail na adresu
Customercomplaints@celgene.com.
•	Podozrenie zo sfalšovania produktu spoločnosti
Celgene alebo manipulácie s ním môžete nahlásiť
na adrese ProductSecurity@celgene.com alebo
Celgene@ethicspoint.com.
•	Musíte dodržiavať programy na riadenie rizík pre
jednotlivé produkty.

Odkazy:
• Corporate Adverse Events Reporting Policy
• Global Products Risk Management Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Mám povinnosť nahlasovať aj nežiaduce udalosti spôsobené našimi produktmi, o ktorých som
sa dozvedel/-a mimo pracovného času? Čo ak ide o relatívne malý účinok, napríklad bolesť hlavy?
Odpoveď: Áno. Na zamestnancov spoločnosti Celgene sa vzťahujú zásady nahlasovania všetkých nežiaducich
udalostí týkajúcich sa našich produktov. Udalosť je nutné nahlásiť do 24 hodín príslušnému oddeleniu pre
bezpečnosť liečiv (Drug Safety). Závažnosť nežiaducej udalosti nemá na túto požiadavku vplyv. Udalosti
týkajúce sa tehotenstva je nutné nahlasovať ihneď.
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Propagácia našich produktov (obchodné postupy)
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

Naše produkty propagujeme a predávame na celom
svete, pričom pri všetkých marketingových činnostiach
uplatňujeme úprimnosť a pravdivosť a používame
presné a vyvážené vedecké informácie. Dodržiavame
príslušné zákony a nariadenia o propagácii
a marketingu platné v krajinách a oblastiach,
v ktorých obchodujeme, a odvetvové kódexy
postupov, napríklad EFPIA a PhRMA.

•	Pri propagácii našich produktov by ste mali
vždy poskytovať úprimné, presné a vyvážené
informácie. To zahŕňa presné uvádzanie informácií
o bezpečnosti, ktoré by sa nikdy nemali podceňovať
ani skresľovať.

Každý, kto sa v mene spoločnosti Celgene zúčastňuje
na marketingových a propagačných činnostiach,
musí pri interakcii s odborným zdravotníckym
personálom a pacientmi dodržiavať zásady a postupy
spoločnosti Celgene vrátane zásad propagácie
(Promotional Policy) a externých marketingových
kódexov.

Propagačné činnosti
uskutočňujte vždy iba
s materiálmi schválenými
spoločnosťou Celgene.

•	Nikdy nepropagujte naše produkty na neschválené
použitie.
•	Propagačné činnosti uskutočňujte vždy iba
s materiálmi schválenými spoločnosťou Celgene.
•	Ak sa zúčastňujete propagačných činností, očakáva
sa, že budete poznať a chápať pravidlá týkajúce
sa propagácie vrátane pravidiel a postupov
spoločnosti Celgene.

Odkazy:
•	Promotional Policy

Otázky a odpovede:
Otázka: Chcel/-a by som prispôsobiť propagačné materiály spoločnosti Celgene tak, aby boli zamerané
na špecifické potreby konkrétneho lekára. Je to v poriadku?
Odpoveď: Nie. Vývoj a kontrola materiálov spoločnosti Celgene predstavuje dôkladný proces. Materiály
schválené spoločnosťou Celgene by ste nemali meniť, ani si vytvárať svoje vlastné.
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Základom liečby je
inovácia. Dokáže
premeniť vedomosti o
mechanizmoch chorôb
na genetickej a bunkovej
úrovni na liečebné
postupy, ktoré dostanú
chorobu pod kontrolu,
zabránia jej a nakoniec
ju úplne vyliečia.

Interakcia s odborným
zdravotníckym personálom (HCP)
Dôležité princípy:
Naša interakcia s odborným zdravotníckym
personálom, ktorý zahŕňa lekárov, zdravotné
sestry, zdravotné sestry s certifikátom na
vykonávanie lekárskej praxe, lekárskych asistentov,
lekárnikov, správcov zdravotného poistenia
a zdravotné inštitúcie, sa riadi príslušnými zákonmi,
nariadeniami, odvetvovými štandardmi a kódexmi
združení. Odborný zdravotnícky personál, ktorý sa
rozhoduje o použití produktov spoločnosti Celgene,
neovplyvňujeme nevhodnou komunikáciou,
marketingovými materiálmi ani finančnými stimulmi.
Spoločnosť Celgene presne zverejní platby a iné
prevody hodnoty lekárom, záujmovým skupinám
a iným jednotlivcom alebo subjektom, ktoré
odporúčajú naše lieky alebo majú oprávnenie na
ich predpisovanie, a to v rozsahu požadovanom
príslušnými zákonmi. V USA sa uplatňujú federálne
zákony aj zákony jednotlivých štátov, ktoré požadujú
zverejňovanie takýchto platieb. V iných krajinách,
napríklad vo Francúzsku, platia podobné zákony.

Prísne sa zakazuje poskytovať alebo
sľubovať akýkoľvek druh nevhodnej
ekonomickej výhody pre odborný
zdravotnícky personál na účely ovplyvnenia
použitia, nákupu, predpisovania alebo
odporúčania našich produktov.

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:
•	Pohostenie a dary, výskumné a vzdelávacie granty
a kompenzácia skutočnej trhovej hodnoty pre
odborný zdravotnícky personál môžu byť poskytnuté
v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami
vrátane zásad a postupov spoločnosti Celgene.
•	Mali by ste poznať a dodržiavať všetky zásady
a postupy spoločnosti Celgene, ktoré sa vzťahujú na
interakciu s odborným zdravotníckym personálom.
•	Prevody hodnoty, ktoré podliehajú nahlasovaniu
(napríklad za obedy s odborným zdravotníckym
personálom), by ste mali v súlade s miestnymi
zákonmi uvádzať vo výkazoch o výdavkoch.

Odkazy:
•	Retaining Healthcare Professionals as Speakers and
Consultants Policy
•	Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals Policy
•	Grants, Donations and Sponsorships Policy
•	Spend Transparency Policy
• Health Authority Laws and Regulatory Requirements
•	Global Fair Market Value (FMV) SOP
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Zákony a regulačné požiadavky
zdravotníckych orgánov
Dôležité princípy:

Uplatňovanie v spoločnosti Celgene:

V oblastiach, ktoré sa vzťahujú na životný cyklus
liekov, vrátane výskumu, vývoja, výroby a distribúcie,
spoločnosť Celgene dodržiava odvetvové kódexy
(napr. PhRMA a EFPIA) a medzinárodné nariadenia
vrátane postupov Good Manufacturing Practices
(GMP), Good Laboratory Practices (GLP), Good Clinical
Practices (GCP), Good Distribution Practices (GDP)
a Good Pharmacovigilance Practices (GPvP), ktoré
sa súhrnne označujú Good Operating Practices
alebo GxP. Spoločnosť Celgene vytvorila systémy
a interné kontroly, ktoré zaručujú súlad s týmito
požiadavkami. Medzi ne patria:

•	Je dôležité, aby ste absolvovali školenie a mali
poznatky týkajúce sa zásad a postupov, ktoré sú
relevantné pre vaše pracovné povinnosti.

• globálne a funkčné zásady a postupy,
•	jednotky kvality GxP (Quality Unit), ktoré slúžia pre
rôzne obchodné aktivity na celom svete,
•	systémy kvality GxP na riadenie dokumentov,
vzdelávania a kvality (Quality Systems for
Document Management, Learning Management
and Quality Management),

•	Je vašou povinnosťou dodržiavať príslušné zásady
a postupy a ich dodržiavanie riadne dokumentovať.
•	Je vašou povinnosťou spolupracovať pri všetkých
hodnoteniach a interných auditoch, aby sa
v spoločnosti Celgene zabezpečil súlad s príslušnými
zákonmi a regulačnými požiadavkami.
•	V prípade nezabezpečenia súladu s týmito zákonmi
a nariadeniami by ste mali dodržiavať zavedené
postupy nahlasovania alebo skutočnosť ihneď
nahlásiť svojmu nadriadenému alebo príslušnej
jednotke kvality (Quality Unit), prípadne hlásenie
postúpiť oddeleniu Legal Department alebo
oddeleniu Global Compliance Group.

•	globálny podnikový program auditu GxP, ktorý
výkonným pracovníkom poskytuje istotu, že
zabezpečovanie súladu v celej spoločnosti zostáva
pod dohľadom.

Otázky a odpovede:
Otázka: Nedávno som začal/-a pracovať vo výrobnom závode spoločnosti Celgene a chcem zlepšiť
pracovné činnosti svojho tímu, pri ktorých sa uplatňujú postupy GMP. Chcem byť proaktívny/-a
a pomáhať pri čistení jednej z výrobných liniek pred jej ďalším použitím. Je to v poriadku?
Odpoveď: Nie vždy. Na vykonávanie určitých činností, ktoré súvisia s postupmi GMP, sa vyžaduje
absolvovanie školenia a kvalifikácia. Pred vykonaním príslušných úloh to navyše treba zdokumentovať.
Najskôr by ste sa mali spýtať svojho nadriadeného.
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Zabezpečovanie súladu a etika
v spoločnosti Celgene

Global Compliance Program spoločnosti Celgene
Global Compliance Program spoločnosti
Celgene je navrhnutý tak, aby podporoval
zákonné a etické správanie v celej
spoločnosti.
Chief Compliance Officer sa zodpovedá Chief
Executive Officer, je zodpovedný za dohľad
nad programom spoločnosti Celgene na
zabezpečovanie súladu a zaručuje rozsiahle
a jednotné uplatňovanie našich štandardov.

Všetky skupiny a jednotlivci v celej
spoločnosti majú významné povinnosti
týkajúce sa zabezpečovania súladu. V
spoločnosti Celgene za zabezpečovanie
súladu zodpovedá každý.

Otázky a odpovede:
Otázka: Čo mám robiť v prípade, že ma môj nadriadený poverí úlohou, ktorú považujem za neetickú?
Odpoveď: Ak dostanete pokyn, aby ste vykonali úlohu, ktorá je podľa vášho názoru neetická, so svojimi
obavami sa môžete obrátiť priamo na svojho nadriadeného, postúpiť záležitosť jeho nadriadeným alebo
ľubovoľnému vyššiemu vedúcemu pracovníkovi. Záležitosť tiež môžete nahlásiť zástupcovi oddelenia Human
Resources, oddeleniu Legal Department alebo oddeleniu Global Compliance Group. O svojich obavách
informujte otvorene a úprimne. V prípade potreby môžete kedykoľvek anonymne zavolať na poradenskú linku
Compliance and Ethics Hotline.
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Otázky a získanie pomoci
Vašou povinnosťou je ihneď nahlásiť každé
správanie, ktoré podľa vášho názoru porušuje
platné zákony, nariadenia, podnikové zásady
alebo tento kódex. Môžete podať hlásenie, položiť
otázku alebo jednoducho požiadať o pomoc
niektorý z týchto zdrojov:

Váš nadriadený, zástupca oddelenia Human
Resources alebo oddelenie Legal Department
So svojimi obavami sa môžete obrátiť na svojho
nadriadeného, zástupcu oddelenia Human
Resources, oddelenie Global Compliance Group
alebo oddelenie Legal Department .
Poradenská linka Compliance and Ethics Hotline
Na konci tohto kódexu nájdete zoznam bezplatných
čísiel pre jednotlivé krajiny . Ak konkrétne bezplatné
číslo vo vašej krajine nefunguje, mali by ste použiť
webovú lokalitu poradenskej linky Compliance and
Ethics Hotline .
Webová lokalita poradenskej linky Compliance
and Ethics Hotline
Všetci zamestnanci tiež môžu nahlásiť každé
správanie, ktoré porušuje zákon, nariadenie,
podnikové zásady alebo tento kódex,
prostredníctvom webovej lokality poradenskej
linky Compliance and Ethics Hotline:
celgene.alertline.com alebo
https://celgeneEU.alertline.com
(ak sa nachádzate v krajine EÚ) .

Oddelenie Global Compliance Group
Oddelenie Global Compliance Group môžete
požiadať o radu alebo mu môžete nahlásiť porušenie
pravidiel.
Písomné odoslanie pripomienok
Svoje pripomienky môžete odoslať písomne
(anonymne alebo s uvedením mena) na adresu:
Chief Compliance Officer:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA
Chairperson of the Audit Committee c/o
Corporate Secretary:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA

Zásady spoločnosti Celgene prísne zakazujú akúkoľvek odvetu za nahlásenie uskutočnené v dobrej
viere. Každá takáto odveta je sama osebe porušením tohto kódexu a bude mať za následok príslušné
disciplinárne konanie, ktoré môže viesť až k skončeniu pracovného pomeru.
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Poradenská linka Compliance and Ethics Hotline
Čo sa stane, ak zavoláte na poradenskú linku
Compliance and Ethics Hotline alebo podáte
hlásenie na webovej lokalite poradenskej
linky Compliance and Ethics Hotline?
Ak zavoláte na poradenskú linku Compliance and
Ethics Hotline, hovor prijme osoba z nezávislej
spoločnosti, ktorá vyhotoví podrobný súhrn vášho
hlásenia. Informácie potom budú postúpené
výboru Compliance Investigations Committee, ktorý
záležitosť posúdi. Okrem určitých prípadov, v ktorých
to obmedzujú miestne zákony, nemusíte uvádzať
svoje meno. Dôrazne sa však odporúča, aby ste ho
uviedli, pretože to môže pomôcť pri vyšetrovaní.
Na konci hovoru dostanete referenčné číslo. Toto číslo
vám umožní zavolať znova neskôr a pridať prípadné
ďalšie informácie k informáciám poskytnutým
počas pôvodného hovoru, prípadne zistiť, či vám
spoločnosť Celgene nechce položiť ďalšie otázky,
ktorých zodpovedanie môže pomôcť pri vyšetrovaní.

Žiadame všetkých zamestnancov, aby každé
porušenie pravidiel nahlásili ihneď. Ak sa totiž
v súvislosti s možným porušením nepodniknú
príslušné kroky v primeranom čase, môžeme stratiť
možnosť vyriešiť problém účinne a včas, čo môže mať
negatívny vplyv na celú spoločnosť.
Na váš hovor sa pokúsime odpovedať čo najskôr.

Ak podáte hlásenie na webovej lokalite poradenskej
linky Compliance and Ethics Hotline, odpoviete na
niekoľko otázok, vďaka čomu poskytnete podrobný
súhrn svojich pripomienok. Rovnako ako v prípade
hovoru na poradenskú linku budú tieto informácie
postúpené výboru Compliance Investigations
Committee na posúdenie. Na konci hlásenia
dostanete referenčné číslo, ktoré vám umožní
znova sa prihlásiť na webovej lokalite poradenskej
linky Compliance and Ethics Hotline neskôr a
pridať prípadné ďalšie informácie k informáciám
poskytnutým v pôvodnom hlásení., prípadne zistiť, či
vám spoločnosť Celgene nechce položiť ďalšie otázky,
ktorých zodpovedanie môže pomôcť pri vyšetrovaní.
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Ochrana pred odvetou, zachovanie dôvernosti
a disciplinárne konanie
Ochrana pred odvetou

Disciplinárne konanie

Nedovolíme odvetu voči žiadnej osobe, ktorá v dobrej
viere vyjadrí obavy týkajúce sa zabezpečovania
súladu alebo upozorní na nečestnosť. Voči každej
osobe, ktorá podnikne odvetné opatrenia, bude
vedené disciplinárne konanie, ktoré môže viesť až
k skončeniu pracovného pomeru.

Spoločnosť Celgene berie všetky porušenia
príslušných zákonov alebo nariadení, tohto kódexu
správania a zásad a postupov spoločnosti veľmi
vážne. Voči každému zamestnancovi spoločnosti
Celgene, ktorý poruší tieto zákony, nariadenia,
tento kódex, zásady alebo postupy, môže byť vedené
disciplinárne konanie, ktoré môže viesť až
k skončeniu pracovného pomeru. Platí to aj pre
manažérov, ktorí porušenia ignorujú alebo sa ich
zámerne nesnažia zistiť a napraviť. Za dohľad nad
disciplinárnymi štandardmi zodpovedá vedenie
spoločnosti Celgene a oddelenie Human Resources,
aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie všetkých
súvisiacich disciplinárnych konaní tak, ako to
povoľujú miestne pracovné zákony.

Ak sa domnievate, že voči vám alebo inému
zamestnancovi boli podniknuté odvetné opatrenia
za to, že ste v dobrej viere vyjadrili obavy týkajúce sa
zabezpečovania súladu alebo upozornili na porušenie
zákona, nariadenia, podnikových zásad alebo tohto
kódexu, mali by ste sa ihneď obrátiť na oddelenie
Global Compliance Group. Môžete tiež zavolať na
poradenskú linku Compliance and Ethics Hotline alebo
využiť nástroj na nahlasovanie na webovej lokalite
poradenskej linky Compliance and Ethics Hotline
(v krajinách, kde je k dispozícii a povoľuje ho zákon).
Ak sa však pri vyšetrovaní zistí, že sťažnosť bola
podaná v zlej viere, spoločnosť uskutoční príslušné
disciplinárne konanie, ktoré môže viesť až
k skončeniu pracovného pomeru.

Zachovanie dôvernosti
Ak to neobmedzujú miestne zákony, môžete svoje
obavy nahlasovať anonymne.

Etika a
zabezpečovanie
súladu

Ak o to požiadate, vynaložíme všetko úsilie,
aby sme ochránili vašu totožnosť. V niektorých
prípadoch však nie je možné uchovať vašu totožnosť
v tajnosti z dôvodu charakteru vyšetrovania,
požiadaviek dôkladného vyšetrovania alebo
určitých zákonných požiadaviek. Ak sa akýmkoľvek
spôsobom zúčastňujete vyšetrovania týkajúceho
sa zabezpečovania súladu (napríklad ako svedok
alebo sťažovateľ), o vyšetrovaní nesmiete informovať
nikoho okrem osôb, ktoré ho uskutočňujú, pokiaľ to
výslovne nepovolí vyšetrovateľ.
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Zamestnancov
spoločnosti Celgene
navzájom spája
zjavná túžba zmeniť
život každého
jednotlivého pacienta.

Bezplatné čísla poradenskej linky
Uskutočnenie hovoru na poradenskú
linku mimo USA a Kanady

Uskutočnenie hovoru na poradenskú
linku v rámci USA alebo Kanady

• Vyberte krajinu, z ktorej chcete uskutočniť hovor .

Zavolajte priamo na poradenskú linku na čísle:
(866) 480-6139

• V zozname nižšie vyhľadajte príslušné prístupové číslo
krajiny a vytočte ho .
• Keď zaznie výzva, vytočte číslo poradenskej linky:
866-480-6139 . Pred číslom poradenskej linky
nevytáčajte predvoľbu „1“.
• Ak konkrétne bezplatné číslo vo vašej krajine
nefunguje, mali by ste použiť webovú lokalitu
poradenskej linky Compliance and Ethics Hotline
(celgene.alertline.com alebo
https://celgeneEU.alertline.com (ak sa nachádzate
v krajine EÚ)).

Krajina

Prístupové číslo

Austrália

1-800-881-011 (Telstra)
1-800-551-155 (Optus)

Belgicko

0-800-100-10

Brazília

0-800-890-0288

Česká republika 00-800-222-55288
Čína

108-888 (sever) alebo
108-11 (stred/juh)

Dánsko

800-100-10

Fínsko

0-8001-10015

Francúzsko

0800-99-0011 alebo 0805-701-288

Holandsko

0800-022-9111

Hongkong

800-96-1111 (Hong Kong Telephone)
800-93-2266 (New World Telephone)

Japonsko

00-539-111 (KDDI)
00-663-5111 (Softbank Telecom)

Kórejská
republika

00-729-11 (Korea Telecom)
00-309-11 (Dacom)

Mexiko

001-800-462-4240
alebo 01-800-288-2872

Krajina

Prístupové číslo

Nemecko

0-800-225-5288

Nórsko

800-190-11

Poľsko

00-800-111-1111

Portugalsko

800-800-128

Rakúsko

0800-200-288

Rusko

8-10-800-110-101-1

Singapur

800-011-1111 alebo 800-001-0001

Slovensko

0-800-000-101

Španielsko

900-99-00-11

Spojené
kráľovstvo

0800-89-0011 (BT) alebo
0500-89-0011 (C&W)

Švajčiarsko

0-800-890011

Švédsko

020-799-111

Taiwan

00-801-102-880

Taliansko

800-172-444

Turecko

0811-288-0001
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Špeciálna poznámka pre kolegov v krajinách EÚ
Poradenskú linku Compliance and Ethics Hotline poskytujeme ako jeden z viacerých spôsobov, prostredníctvom
ktorých zamestnanci môžu nahlásiť prípad, ktorý môže predstavovať porušenie zákona alebo tohto kódexu
správania, prípadne môže byť v rozpore s našimi hodnotami. Požiadavky miestnych zákonov však obmedzujú
použitie poradenskej linky našimi zamestnancami
v krajinách Európskej únie.
Ak ste zamestnancom v krajine Európskej únie, naša poradenská linka je vám k dispozícii nepretržite. Predstavuje
dôverný spôsob, ako môžete získať poradenstvo alebo nahlásiť prípad, ktorý sa týka finančných alebo kontrolných
záležitostí. Ide napríklad o sporné účtovníctvo, záležitosti auditu alebo iné zákonné a regulačné povinnosti internej
kontroly v oblasti financií, účtovníctva, bankovníctva alebo boja proti korupcii. Miestne zákony môžu spoločnosti
znemožňovať prijímanie anonymných hovorov na poradenskú linku, ak je účelom hovoru nahlásenie možného alebo
zjavného porušenia zákona alebo tohto kódexu v ľubovoľnej oblasti mimo finančných a kontrolných záležitostí.
Keď na poradenskú linku zavoláte, aby ste nahlásili prípad týkajúci sa finančnej alebo kontrolnej záležitosti,
odporúča sa, aby ste uviedli svoje meno. Poradenská linka predstavuje iba jeden z viacerých spôsobov, ktoré máte
k dispozícii, a je zamýšľaná ako alternatívny komunikačný kanál. Zamestnanci v krajinách Európskej únie nemajú na
základe príslušného zákona povinnosť nahlasovať porušenie pravidiel, dôrazne sa im to však odporúča. Každý prípad
alebo správanie, ktoré je v rozpore s našimi hodnotami, vrátane možného alebo zjavného porušenia zákona alebo
tohto kódexu môžete nahlásiť svojmu nadriadenému, zástupcovi oddelenia Human Resources, Chief Compliance
Officer alebo pracovníkovi právneho oddelenia (Law Department).
Ak ste zamestnancom v krajine Európskej únie, všetky zmienky o poradenskej linke v tomto kódexe a ostatných
súvisiacich dokumentoch a vyhláseniach podliehajú obmedzeniam vášho používania poradenskej linky, ktoré sú
opísané vyššie a v príslušných miestnych zásadách, ktoré sa na vás vzťahujú.
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Výnimky
Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať pravidlá a zásady
tohto kódexu. Výnimky z tohto kódexu sa vo všeobecnosti
neposkytujú. V prípade udelenia výnimky musí byť výnimka
písomná a musí pochádzať od Chief Compliance Officer
(alebo jeho zástupcu). Každá výnimka z tohto kódexu
správania udelená výkonnému pracovníkovi alebo
riaditeľovi musí byť písomne schválená predstavenstvom
(Board of Directors) spoločnosti.
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