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Kazalo

Kultura odličnosti v vsem, kar počnemo

Sporočilo od CEO (glavnega izvršnega direktorja)
Družba Celgene je bila ustanovljena in se še naprej razvija na temeljih glavnih
načel iskrenosti, celovitosti in odgovornosti. Drug drugega spodbujamo, da
vse, kar počnemo, in način, kako to počnemo, opravljamo v skladu z najvišjimi
standardi. Ta načela so temelji za vrednote družbe Celgene in osnova našega
kodeksa poslovnega ravnanja in etike.
V zadovoljstvo mi je, da lahko z vami delim naš kodeks ravnanja, v katerem je
povzeta zavezanost družbe Celgene k zakonitemu in etičnemu ravnanju povsod,
kjer poslujemo. Kodeks krepi načela, ki so temelj kulture, vizije, misije in vrednot
družbe Celgene ter načina našega vsakodnevnega poslovanja. Spodbujam vas,
da kodeks temeljito in natančno preberete.
V tem kodeksu so ponovno poudarjeni ključni elementi številnih naših pravil družbe, ki jih že dobro poznate.
Z njegovo pomočjo in s pomočjo naših politik boste lažje razmislili o odprtih vprašanjih in sprejeli prave
odločitve. Nadomestila za dobro presojo ni; posebnega pomembna pa je, da imamo ekipo strokovnjakov,
ki vam bo pomagala do uspeha. Če ste kdaj v dvomih ali imate vprašanja, se obrnite na svojega vodjo,
predstavnika za Human Resources, skupino Global Compliance ali oddelek Legal Department.
Ker postavljamo najvišje standarde celovitosti in ohranjamo zaupanje, ki nam ga vsak dan izkazujejo
naši delničarji po svetu, bomo še naprej razvijali misijo družbe Celgene, da izboljšamo življenja
bolnikov po svetu.

Mark Alles
Glavni izvršni direktor

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 1

Uvod – zavezanost integriteti
Ta kodeks povzema zavezanost družbe
Celgene k zakonitemu in etičnemu ravnanju
povsod, kjer poslujemo. Kodeks uporabite
kot vodilo za interakcije z našimi bolniki,
strankami, poslovnimi partnerji, delničarji,
vladnimi agencijami, skupnostmi in sodelavci.
Ta kodeks velja za vse zaposlene pri družbi Celgene
in vse, ki delajo v našem imenu, vključno s skupinami
oseb, ki niso zaposlene pri družbi, kot so direktorji,
pogodbeniki, dobavitelji in svetovalci, kjer to
dovoljuje lokalna zakonodaja.
Kot globalno podjetje izpolnjujemo nacionalne
zakone in predpise povsod, kjer poslujemo.
Neizpolnjevanje veljavne lokalne zakonodaje ima
lahko civilne in kazenske posledice za družbo Celgene
(in vpletenim zaposlenim). Če naletite na situacijo,
v katerih standardi ravnanja, navedeni v tem kodeksu,
presegajo zahteve lokalne zakonodaje, sledite višjemu
standardu, ki je naveden v tem kodeksu. Če menite,
da upoštevanje zahteve v tem kodeksu prepoveduje
lokalna zakonodaja ali bo to imelo za posledico pravno
odgovornost za vas ali družbo Celgene v katerem koli
kraju, se posvetujte z oddelkom Legal Department.

Ta kodeks vas bo usmeril k podrobnejšim politikam
in postopkom družbe, ki vam bodo pomagali, komu
nasloviti specifična vprašanja. Ta kodeks je vir, vendar
ne nadomešča drugih virov o skladnosti poslovanja.
Če imate vprašanja v zvezi z določeno temo, se
za pomoč vedno obrnite na ustrezen vir družbe.
Ustrezni viri so lahko vaš vodja, predstavnik za
Human Resources, skupina Global Compliance Group
ali oddelek Legal Department, odvisno od zadeve.
Če ste v dvomih, vprašajte!
Ta kodeks lahko po potrebi revidiramo, da ostanemo
v koraku z našim spreminjajočim se poslovnim in
zakonodajnim okoljem. O vseh pomembnejših
spremembah boste obveščeni in od vas se pričakuje,
da se seznanite z revizijami. Ta kodeks bodo prejeli
vsi zaposleni, ki bodo morali potrditi, da so kodeks
prejeli, prebrali in razumeli in da bodo izpolnjevali
njegova določila. Kodeks bodo prejele tudi skupine
oseb, ki niso zaposlene pri družbi, in drugi, ki
delajo v imenu družbe Celgene (kot so direktorji,
pogodbeniki, dobavitelji in svetovalci), kjer to
dovoljuje zakonodaja.

Ta kodeks ravnanja ni pogodba
o zaposlitvi.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 2

Naše odgovornosti
Vaše odgovornosti so naslednje:
•	Prebrati in razumeti morate ta kodeks ter vse
morebitne posodobitve.
•	Kodeks morate upoštevati tako v duhu kot
predvidenem namenu.
•	Če niste prepričani, kako pravilno ravnati,
kaj morate storiti, se obrnite na svojega vodjo,
predstavnika za Human Resources, skupino Global
Compliance Group ali oddelek Legal Department.
•	Sodelovati morate pri vsakršni interni preiskavi
morebitnih sporočenih kršitev tega kodeksa.
•	Druge zaposlene in osebe, ki niso zaposlene pri
družbi, kot so pogodbeniki, dobavitelji in svetovalci,
s katerimi poslujete, morate vedno obravnavati
spoštljivo.

Če ste vodja, imate tudi naslednje
odgovornosti:
•	Ustvariti morate vzdušje, ki spodbuja zakonito in
etično vedenje in tako vašim zaposlenim omogoča,
da postavljajo vprašanja in izražajo zadržke.
•	Z besedami in dejanji morate kazati svojo
zavezanost temu kodeksu.
•	Spodbujati morate dokončanje zahtevanega
usposabljanja o skladnosti in iskati dodatne načine
za redno sporočanje pomena skladnosti s tem
kodeksom in drugimi politikami družbe Celgene.
•	Oddelek Legal Department morate takoj obvestiti
o morebitnih kršitvah zakonodaje ali drugih kršitvah,
ki so pomembne zaradi svoje narave ali obsega.
•	Poskrbeti morate, da vaši zaposleni (ki poročajo
neposredno ali posredno) vedo, da proti njim
ne bodo sproženi nobeni povračilni ukrepi za
poročanje o kršitvah v dobri veri.

Takoj morate poročati o vsakršnem
vedenju, ki po vašem mnenju krši
zakonodajo, predpise, politiko družbe
in/ali ta kodeks, prek katerega koli kanala,
navedenega v tem kodeksu, vključno
s Compliance and Ethics Hotline.

Skladnost in etika

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 3

Odgovornosti do družbe
Celgene in naših delničarjev

Splošna razkritja in zaupnost
Ključna načela:
Ohranjati moramo zaupnost informacij, ki jih
prejmemo, interno ali od drugih, vključno z našimi
bolniki, dobavitelji in strankami. Nepooblaščeno
razkrivanje vsakršnih zaupnih informacij je
prepovedano. Sprejeti moramo tudi ustrezne
previdnostne ukrepe, da se zaupne ali občutljive
poslovne informacije, naj bodo last družbe Celgene,
drugega podjetja ali posameznika, ne bodo sporočale
znotraj družbe Celgene, razen drugim zaposlenim,
ki morajo informacije poznati za namene izvajanja
svojih obveznosti in izpolnjevanja naših dolžnosti.
Morda bodo informacije od družbe Celgene zahtevale
osebe, ki v družbi niso zaposlene. Le predstavniki za
stike z javnostjo, ki jih potrdi družba Celgene, lahko
o notranjih zadevah družbe Celgene razpravljajo ali
pa te informacije dajejo osebam, ki niso zaposlene pri
družbi Celgene. Informacije lahko damo tudi mi, če se
to od nas zahteva za izpolnjevanje svojih odgovornosti.
Te smernice veljajo za vprašanja, ki jih na družbo
Celgene naslavljajo mediji, strokovnjaki s trga (kot so
analitiki vrednostnih papirjev, institucionalni vlagatelji,
naložbeni svetovalci, posredniki in trgovci) in imetniki
vrednostnih papirjev. Če prejmemo kakršna koli
vprašanja te vrste, se moramo vzdržati komentarja in
osebo napotiti v oddelek Corporate Affairs Department
družbe Celgene.

Izredno smo pozorni na občutljivo naravo poslovnih
skrivnosti in zaupnih informacij, pridobljenih v prejšnjem
delovnem razmerju. Skladno s tem velja, da lastniških ali
zaupnih podatkov in informacij, s katerimi ste se seznanili
v prejšnjem delovnem razmerju, ne smete razkrivati,
o njih razpravljati ali jih prenesti družbi Celgene.

Kako deluje družba Celgene:
•	Pri komunikaciji, zlasti v javnosti, morate vedno
biti previdni. O zaupnih vidikih poslovanja družbe
Celgene ne smete razpravljati na javnem mestu
(npr.: na letaliških terminalih, železniških postajah,
v hotelskih lobijih itd.).

Referenčno gradivo:
• General Disclosures
• Social Media Policy
• Securities Trading Policy

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Prejel sem elektronsko sporočilo z vabilom k sodelovanju v anketi o raziskavi trga.
Odgovoril naj bi na nekaj osnovnih vprašanj o družbi Celgene. Ponudili so mi celo 100 USD oz.
darovanje dobrodelni organizaciji po moji izbiri. Ali lahko sodelujem v študiji?
ODGOVOR: Pomembno je, da potrdite pristnost tovrstnih neformalnih elektronskih vabil (ali telefonskih
klicev), ki zbirajo informacije o družbi Celgene, saj lahko gre za protipravne poskuse zbiranja tržnih
informacij o družbi Celgene. Poleg tega so lahko takšna elektronska sporočila zlonamerni poskusi
uvedbe škodljivih virusov v naša računalniška omrežja. Preden odgovorite na takšne zahteve,
preglejte smernice v dokumentu General Disclosures in pridobite ustrezno dovoljenje.
Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 5

Navzkrižja interesov
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Navzkrižja interesov se lahko pojavijo, če nam naša
dejanja ali interesi morda onemogočajo, da bi svoje
delo opravljali pošteno, objektivno in učinkovito.

•	Vsa morebitna navzkrižja interesov morate razkriti
svojemu vodji.

Navzkrižja interesov se lahko pojavijo v številnih
oblikah. Navzkrižja se lahko pojavijo zaradi dajanja
ali prejemanja neprimernih ali pretiranih daril in
razvedrilnih aktivnosti, zunanjih poslovnih dejavnosti,
naložb ali osebnih odnosov. Do dejanskih navzkrižij ne
sme priti, a že samo vtis navzkrižja lahko slabo vpliva
na zaupanje naših bolnikov, sodelavcev, dobaviteljev
in drugih poslovnih partnerjev. Morebitna navzkrižja
interesov je treba razkriti ob začetku dela pri družbi
Celgene oziroma takoj, ko se nova pojavijo.

•	Preden podarite ali prejmete darilo ali sodelujete
v poslovnih razvedrilnih aktivnostih z našimi
poslovnimi partnerji, se vprašajte, ali je to zakonito
in majhne vrednosti.
•	Razmislite, ali bi razkritje darila ali situacije javnosti
lahko povzročila zadrego za družbo Celgene.
•	Ni vedno preprosto ugotoviti, ali obstaja navzkrižje
interesov. O morebitnih navzkrižjih interesov se
lahko vedno vnaprej pogovorite z oddelkom Legal
Deparment ali skupino Global Compliance Group.

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

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Ali gre za navzkrižje interesov, če ob večerih ali čez vikend delam kot svetovalec za drugo podjetje?
ODGOVOR: Morda. Navzkrižje interesov bi bilo, če bi delali za konkurenco ali če bi uporabljali informacije,
povezane z družbo Celgene. Prav tako bi se to štelo za navzkrižje interesov, če bi vaša zunanja poslovna
dejavnost negativno vplivala na vaše opravljanje dela ali na vašo sposobnost prevzemanja določenih nalog.
Svojo zunanjo poslovno dejavnost morate razkriti svojemu vodji ter pridobiti ustrezno pisno dovoljenje, kot je
navedeno v politiki Conflicts of Interest Policy.
VPRAŠANJE: Prodajalec, s katerim že sodelujemo, mi je ponudil plačilo stroškov registracije za konferenco,
potnih stroškov, stroškov nastanitve v hotelu in prehrane. Ali gre v tem primeru za navzkrižje interesov?
ODGOVOR: To lahko predstavlja navzkrižje, odvisno od narave odnosa s prodajalcem. Preden dovolite,
da vam prodajalec plača potne stroške in stroške nastanitve v hotelu, morate dobiti dovoljenje vodje.
Upoštevajte, da tudi če trenutno sodelujemo z določenim prodajalcem, bi se lahko pojavil vtis, da je na
prihodnjo odločitev o nadaljevanju poslovnega odnosa s tem prodajalcem vplivala prodajalčeva ponudba za
plačilo vaših potnih stroškov.
Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 6

Uporaba sredstev in komunikacijskih
orodij družbe
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Pri opravljanju dela uporabljamo vire in sredstva,
ki nam jih zagotovi družba Celgene. Računalniki,
telefoni, oprema, instrumenti in pisarniška oprema
so ključnega pomena pri opravljanju naših nalog
in ohranjanju konkurenčne prednosti na trgu.

V splošnem velja, da je treba pri uporabi sredstev
družbe Celgene uporabljati zdrav razum. Na primer:

V splošnem velja, da je treba sredstva družbe uporabljati
za službene in ne za osebne namene. Računalnike in
komunikacijska orodja lahko uporabljamo za osebne
namene, če pri tovrstni uporabi ne pride do kršitev pravil
družbe Celgene in če to ne vpliva na našo produktivnost
pri delu. Družba Celgene si pridružuje pravico do
pregleda, spremljanja in revizije vseh sredstev družbe
Celgene kadar koli, razen če je to prepovedano
v zakonodaji in predpisih držav, v katerih poslujemo.

•	Uporaba fotokopirnega stroja v vašem oddelku
za fotokopiranje osebnih računov je sprejemljiva,
fotokopiranje velikega števila letakov za dogodek
v šoli pa ne.
•	Če nekoga na hitro pokličete na lokalno številko, je
to v redu, osebni klici na druge kontinente pa ne.
•	Uporaba telefona ali računalnika za pošiljanje
neprimernih ali žaljivih vsebin nikoli ni sprejemljiva.

Referenčno gradivo:
• IT Acceptable Use Policy
• IT Security Policy

Opremo IT družbe Celgene uporabljamo na način,
ki je skladen s politikama IT Acceptable Use Policy in
IT Security Policy.

 poraba sredstev družbe Celgene
U
za izvajanje zunanjih poslovnih
dejavnosti nikoli ni sprejemljiva.
Računalnika družbe ne smete
uporabljati za opravljanje zunanjih
poslovnih dejavnosti.

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Ali lahko v službi nakupujem preko spleta?
ODGOVOR: Da, omejena in priložnostna osebna uporaba računalnika v službi je dovoljena, dokler ne vpliva
negativno na vašo storilnost. To lahko na primer delate med odmorom za kosilo.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 7

Družba, pri kateri so v
središču bolniki pri vseh
dejanjih ... vsak dan.

Arhiviranje dokumentov in upravljanje informacij
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Družba Celgene mora spoštovati pravne obveznosti
o trajanju hrambe nekaterih dokumentov in ima
vzpostavljene temu primerne politike, postopke in
razporede časa hrambe. V nekaterih primerih smo
obdobje hrambe zaradi specifičnih poslovnih potreb
podaljšali. Spoštovati je potrebno obvezen čas hrambe.

•	Poznati morate čas hrambe evidenc in dokumentov,
ki spadajo v vašo odgovornost.
•	Nikoli ne smete zavreči, uničiti ali poskusiti
spremeniti nobenega dokumenta, ki se hrani zaradi
pravnih vidikov ali ki ga zahteva regulatorna ali
vladna agencija.

Če se soočamo z morebitnimi pravnimi zahtevki ali
vladnimi preiskavami, naša politika Records Management
Policy zahteva, da zadevne dokumente hranimo, dokler
traja pravni postopek ali vladna preiskava. Pri nujnosti
hrambe zaradi pravnih vidikov, bodo zadevni zaposleni
dobili navodila od oddelka Legal Department.

Referenčno gradivo:
• Records Management Policy
• IT Security Policy

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Včasih delo nesem domov in delam na svojem osebnem domačem računalniku. Ali lahko
hranim nekatere zapise in dokumente na svojem osebnem domačem računalniku kot varnostno kopijo?
VPRAŠANJE: Ali lahko v službi nakupujem preko spleta?
ODGOVOR: Hranjenje vsakršnih zapisov ali dokumentov družbe Celgene na vašem domačem računalniku kot
ODGOVOR:
Da, omejena
in priložnostna
uporaba
računalnika
v službi
je dovoljena,
ne vpliva
varnostna
kopija
je prepovedano.
Če si naosebna
svoj domači
računalnik
slučajno
prenesete
katere dokler
koli dokumente
negativno
na
vašo
storilnost.
To
lahko
na
primer
počnete
med
odmorom
za
kosilo.
družbe Celgene kot delovni osnutek, jih takoj izbrišite, ko končate delo z osnutkom.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 9

Integriteta knjigovodstva in vodenje evidenc
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Vsi finančni podatki družbe Celgene morajo biti
natančni, popolni in nezavajajoči.

•	Za natančno poročanje o finančnih transakcijah
in njihovo beleženje ste odgovorni vi.
•	Če odkrijete finančno goljufijo, morate to
nemudoma sporočiti svojemu vodji, oddelku Legal
Department, skupini Global Compliance Group ali
preko Compliance and Ethics Hotline.
•	Poznati morate postopke in politike poročanja
v zvezi z naročili in stroški.

Vsak pritisk vodstva, da nepravilno poročate o
finančnih rezultatih, morate nemudoma prijaviti.
Uporabite lahko Compliance and Ethics Hotline
ali katere koli druge kanale poročanja.

Referenčno gradivo:
• Procurement Policy
• Travel and Entertainment Policy
• Signature Authority Policy
• Records Retention Policy

VPRAŠANJE: Ali lahko v službi nakupujem preko spleta?
ODGOVOR: Da, omejena in priložnostna osebna uporaba računalnika v službi je dovoljena, dokler ne vpliva
negativno na vašo storilnost. To lahko na primer počnete med odmorom za kosilo.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 10

Trgovanje z vrednostnimi papirji
Ključna načela:
Zavezani smo spodbujanju poštenih in odprtih trgov
za nakup in prodajo vrednostnih papirjev družbe
Celgene. Razen v določenih omejenih primerih,
opisanih v naši politiki Securities Trading Policy, ne
smemo kupovati, prodajati ali sodelovati v kakršni koli
drugi transakciji v zvezi s kakršnim koli vrednostnim
papirjem družbe Celgene (vključno z navadnimi
delnicami in delniškimi opcijami za zaposlene in
omejenimi delniškimi enotami) ali vrednostnimi
papirji katere koli družbe, dokler imamo dostop do
bistvenih, nejavnih informacij. Bistvene informacije so
vse informacije, ki bi se razumnemu vlagatelju zdele
pomembne pri sprejemanju odločitve glede vlaganja.
Bistvenih nejavnih informacij, ne smemo razkrivati
nikomur tako v družbi Celgene ali zunaj nje, če za
to ni legitimnih poslovnih interesov in če nimamo
ustreznega pooblastila vodstva. To se imenuje
»izdajanje informacij«.

Vi (in vaš zakonec in vsi ostali člani gospodinjstva) ne
smete trgovati z vrednostnimi papirji družbe Celgene
med vnaprej določenimi »obdobji prekinitve trgovanja«.
Običajno se »obdobja prekinitve trgovanja« začnejo
blizu zaključka fiskalnih četrtletij družbe Celgene in
končajo en cel dan po javni objavi poslovnega izida
družbe Celgene za to četrtletje. Družba Celgene lahko
uvede dodatna »obdobja prekinitve trgovanja«, če je to
potrebno zaradi poslovnih okoliščin.
Kršitev naše politike Securities Trading Policy
imajo lahko za posledico sankcije družbe, vključno
z odpustitvijo. Kršitve na področju zakonodaje
vrednostnih papirjev ima lahko za posledico tudi
civilno in kazensko odgovornost.
Če imate kakršno koli vprašanje o tem, ali bi nakup
ali prodaja vrednostnih papirjev lahko kršila našo
politiko Securities Trading Policy, se posvetujte
z vodjo oddelka ali oddelkom Legal Department.

Če imamo dostop do bistvenih, nejavnih informacij
v zvezi z družbo Celgene (ali drugo družbo), ne smemo
trgovati z vrednostnimi papirji družbe Celgene (ali
druge družbe), dokler ne poteče dovolj časa od
javnega razkritja teh informacij (načeloma en cel
trgovalni dan).

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Ali politika Securities Trading Policy družbe Celgene velja za trgovanje z vrednostnimi
papirji drugih družb?
ODGOVOR: Da. Če na primer sodelujete s pogodbenim proizvajalcem in izveste, da načrtujejo razširitev
svojega poslovanja na druga področja, in če na osnovi teh podatkov kupite delnice te družbe, gre morda za
trgovanje na podlagi notranjih informacij, če so te informacije bistvene in še niso bile javno razkrite.
Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 11

Trgovanje z vrednostnimi papirji (nadaljevanje)
Kako deluje družba Celgene:
•	Bistvenih nejavnih informacij ne smete posredovati
osebam zunaj družbe Celgene, razen če za to obstaja
legitimni poslovni razlog in če so bili sprejeti ustrezni
ukrepi (na primer sporazum o zaupnosti), s katerimi
se prepreči zloraba teh informacij.
•	Če ste v dvomih, ali so informacije bistvene ali javno
objavljene, z njimi ne trgujte, jih ne delite ali o njih
ne razpravljajte z drugimi, dokler se ne posvetujete s
Treasurer, Chief Financial Officer ali General Counsel.
•	Zaposleni lahko uporabijo načrt trgovanja v okviru
Rule 10b5-1 za svoje delnice in opcije družbe
Celgene, da zmanjšajo tveganje za trgovanje na
podlagi notranjih informacij. Dodatne informacije
so na voljo v politiki Securities Trading Policy in pri
oddelku Legal Department.

Naša politika Securities Trading Policy
prepoveduje zastavo in hrambo delnic
Celgene na računih z delnim kritjem,
trgovanje z izvedenimi vrednostnimi
papirji, kot so opcije, zadolžnice, prodajne
in nakupne opcije in podobni instrumenti,
s katerimi se javno trguje (razen delniške
opcije za zaposlene), v zvezi z vrednostnimi
papirji družbe, ali prodajo »na kratko« brez
predhodnega pisnega soglasja CEO
ali druge pooblaščene osebe.

Referenčno gradivo:
• Securities Trading Policy

•	Strožji standardi morda veljajo za vodstvene delavce,
direktorje in nekatere druge zaposlene. Pred
izvajanjem transakcij z vrednostnimi papirji za več
informacij preberite politiko Securities Trading Policy
v zvezi s postopki oddelku Legal Department.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 12

Družbeni mediji
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Uporaba »družbenih medijev« je postala splošno
razširjena za izmenjavo osebnih in poslovnih
informacij. Vendar velja, da družbenih medijev ne
smemo uporabljati za poslovno komunikacijo v zvezi
z družbo Celgene, njenimi obstoječimi ali morebitnimi
izdelki, zaposlenimi, partnerji, strankami, storitvami ali
konkurenti, razen če smo za to specifično pooblaščeni.
Tudi ko družbene medije uporabljamo v zasebnem
življenju, ne smemo zastopati družbe Celgene ali
ustvarjati vtisa, da komuniciramo v imenu družbe
Celgene. Če sodelujemo pri uporabi notranjih blogov in
spletnih strani za sodelovanje na družbenih medijih za
družbo Celgene, moramo pri interakciji s kolegi na teh
platformah upoštevati druga poglavja tega kodeksa.

•	Politika Social Media Policy družbe Celgene
vključuje tako imenovane »Social Media Community
Managers«, ki družbo Celgene zastopajo na
platformah in računih družbenih medijev in govorijo
o družbi, njenih izdelkih in terapevtskih področjih.
•	Logotipov in blagovnih znamk družbe Celgene ne
smete uporabljati.
•	Elektronskega računa družbe Celgene ne smete
uporabljati za zasebno komunikacijo na družbenih
medijih.
•	Če na družbenih medijih zasledite informacije
o varnosti naših izdelkov, sledite postopkom za
poročanje o neželenih učinkih.
•	Povezavo z družbo Celgene lahko razkrijete v
svojem profilu na poslovnih ali družabnih spletnih
straneh za mreženje, kot sta LinkedIn ali Facebook.

Na družbenih medijih ne smemo
objavljati zaupnih ali bistvenih
informacij, ki niso na voljo javnosti.

Referenčno gradivo:
• Social Media Policy
• Conflicts of Interest

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Zelo me moti, ko zasledim nepravilne informacije o družbi Celgene ali naših izdelkih na
blogih ali platformah za družbene medije. Ali se lahko odzovem tako, da objavim informacije,
s katerimi popravim napačne informacije?
ODGOVOR: Ne. Tudi če imate dobre namene, ne objavljajte popravkov. Samo pooblaščeni predstavniki za
stike z javnostjo družbe Celgene in »Social Media Community Managers« lahko objavljajo ali popravljajo
informacije o družbi Celgene na družbenih medijih. Social Media Community Managers morate obvestiti,
da ste naleteli na nepravilne informacije.
VPRAŠANJE: Ali lahko delim novice in informacije družbe Celgene na svojih računih za družbene medije?
ODGOVOR: Naročite se lahko na vse račune družbenih medijev družbe Celgene (npr. @Celgene na Twitterju
ali Celgene na strani Youtube) ali jim sledite.  Prav tako lahko delite tvite, všečkate, objavite, delite itd. vsebino
računa Celgene na družbenem mediju, če ne vključuje nepooblaščene uporabe izdelkov Celgene ali zdravljenj
v preskušanju in pod pogojem, da ne spreminjate ali dodajate komentarjev ali vsebine nobeni vsebini družbe
Celgene na družbenih medijih.
Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 13

Odgovornosti drug do drugega
in do naših skupnosti

Diskriminacija ali nadlegovanje
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Cenimo raznolikost naših zaposlenih ter si prizadevamo
ustvariti in ohraniti delovno okolje, v katerem je zamisli
mogoče izraziti v svobodnem duhu medsebojnega
zaupanja, odkritosti in spoštovanja. Pristranskost ali
diskriminacija na podlagi rase, barve, veroizpovedi,
prepričanja, spola, starosti, nacionalnosti ali etnične
pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, vojaškega
roka, zakonskega stanu ali katerega koli zakonsko
zaščitenega statusa ne sme biti del naših poslovnih
praks. To velja za vse faze delovnega razmerja, vključno
z zaposlovanjem novih delavcev, usposabljanjem,
razvojem, plačevanjem, napredovanjem, nazadovanjem,
premestitvijo in prenehanjem delovnega razmerja.
Ne glede na to, kje delamo, bo družba Celgene ustrezno
sankcionirala delavce, za katere se ugotovi, da delujejo
v nasprotju z našimi standardi o prepovedi diskriminacije
in nadlegovanja. Družba Celgene si prizadeva zagotoviti,
da osebe v delovnem okolju, ki niso zaposleni delavci,
na primer direktorji, pogodbeni sodelavci, dobavitelji in
svetovalci, s katerimi poslujemo, spoštujejo enake
visoke standarde.

•	Cenite in spoštujte razlike med našimi delavci ter
njihovo raznolikost.
•	Spodbujajte delovno okolje brez diskriminacije
in nadlegovanja.
•	Delavcem zagotovite priložnosti na osnovi
uspešnosti in dejavnikov, ki so pomembni za uspeh
na delovnem mestu.
•	Vsak primer nadlegovanja in/ali diskriminacije
morate nemudoma prijaviti svojemu vodji, vodji
oddelka, oddelku za človeške vire ali Compliance
and Ethics Hotline.

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Zastopnik prodajalca se je pošalil na račun spolov. Menim, da ni imel namena nikogar
užaliti, vendar so na sestanku sodelovali drugi zaposleni pri družbi Celgene. Ali naj poročam o dogodku?
ODGOVOR: Da. Družba Celgene je zavezana zagotavljanju okolja brez vsakršne diskriminacije in
nadlegovanja. To vključuje tudi šale, čeprav niso namenoma žaljive. Dogodek morate sporočiti svojemu vodji
ali predstavniku za človeške vire, kjer ga bodo preučili in sprejeli ustrezne nadaljnje korake.
VPRAŠANJE: Na razgovoru za zaposlitev je kandidatka omenila, da ima dva majhna otroka. Ker vem,
da položaj zahteva nadurno delo, sem kandidatko vprašal, kako ima urejeno varstvo svojih otrok.
Ali je bilo to dovoljeno?
ODGOVOR: Ne. Dejavnikov, kot so zakonski stan, starševski status in nosečnost, ni dovoljeno upoštevati pri
sprejemanju odločitve o zaposlovanju. Dovoljeno pa je omeniti, da se za ta položaj pričakuje sposobnost
opravljanja nadur, in vprašati, ali je to za kandidata težava.
VPRAŠANJE: Pred kratkim sem prejela diagnozo zdravstvenega stanja, ki mi otežuje opravljanje ene
od mojih rednih službenih dolžnosti. Kaj naj storim?
ODGOVOR: Družba Celgene je zavezana zagotavljanju ustreznega delovnega okolja vsem usposobljenim
invalidnim posameznikom. Obvestite svojega vodjo, predstavnika za človeške vire ali Occupational Health
Nurse o svoji diagnozi, da lahko z vami poiščejo morebitne rešitve.
Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 15

Zasebnost podatkov in osebno določljivi podatki
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Naša odgovornost je zaščititi osebne podatke,
vključno z občutljivimi osebno določljivimi podatki, ki
jih dobimo od zaposlenih in posameznikov, s katerimi
poslujemo, vključno s strankami, zdravstvenimi
delavci, preizkušanci v kliničnih preskušanjih in
bolniki. Zavezujemo se, da bodo informacije med
obdelavo ostale zaupne in varne v skladu z veljavno
zakonodajo. Zavedati se moramo, da predstavlja
zaščita zasebnosti in varnosti osebnih podatkov in
občutljivih osebnih podatkov skrb po vsem svetu
ter da imajo različne države in kulture različna
pričakovanja glede tega, kaj naj bi zaščitili, kako
varno in za kakšno ceno.

•	Osebne podatke zbirajte le za zakonite poslovne
namene in jih hranite le tako dolgo, kot je treba.
•	Dostop do osebnih podatkov omejite na osnovi
»po potrebi«.
•	Sprejmite ustrezne varnostne ukrepe za
zavarovanje osebnih podatkov.
•	Dokumente z osebnimi podatki ustrezno uničite
v skladu s politikami in postopki družbe Celgene.

Referenčno gradivo:
• Personal Data Protection Policy
• Records Management Policy

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Ko sem se na poti domov ustavil/a v trgovini, so mi iz avtomobila ukradli prenosni
računalnik. Ali je to problem?
ODGOVOR: Morda. Če ste imeli na računalniku osebno določljive podatke, se bo to morda štelo za kršitev varstva
podatkov, zaradi česar bo treba poslati obvestila o razkritju in celo sprejeti sanacijske ukrepe. Tudi če na prenosnem
računalniku dejansko niste hranili informacij, so bile informacije morda povezane z elektronskimi sporočili na vašem
računalniku. Takoj se obrnite na oddelek Legal Department in IT Helpdesk ter določite ustrezne nadaljnje korake.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 16

Zdravje in varnost
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Družba Celgene je v okviru izpolnjevanja nalog
EHS (okolje, zdravje in varnost) zavezana najvišjim
standardom pri izvajanju programov za okolje,
zdravje in varnost, ki učinkovito zmanjšujejo poklicna
tveganja in tveganja za okolje.  Prizadevamo si
zagotavljati varno, zdravo in okoljsko odgovorno
delovno mesto za vse zaposlene in obiskovalce
naših obratov s spoštovanjem veljavne zakonodaje
v državah, kjer delamo, izobraževanjem zaposlenih,
prizadevanjem za delovno mesto brez poškodb pri
delu in izvajanjem ukrepov za nadzor tveganja, kjer
je to primerno.

•	Spoštovati morate vse politike in postopke,
da zagotovimo varno in zdravo delovno okolje.

Zavedamo se tudi, da je treba sprejeti posebne
previdnostne ukrepe, saj so lahko nekateri naši
materiali in izdelki škodljivi za zarodek (povzročijo
prirojene napake), če se z njimi nepravilno ravna.
Vedno si prizadevamo za zmanjševanje teh tveganj,
tako da uvajamo tehnične spremembe, zagotavljamo
osebno zaščitno opremo in usposabljanje ter
določamo specifične prakse in postopke. Družba
Celgene ne bo nobenemu zaposlenemu prepovedala
opravljanja dela na osnovi spola ali nosečnosti, razen
če so za to podani poklicni razlogi v dobri veri ali če
tako določajo veljavni zakoni in zakonodaja.

•	Vzpostavljanje in ohranjanje mehanizma za
kompetentne poklicne zdravstvene vire za
zagotavljanje ustreznih storitev na vsaki lokaciji
družbe Celgene.
•	Vse zaposlene ali pogodbene sodelavke, ki so
noseče, sodelujejo v načrtovanju družine ali
jih skrbi sposobnost zanositve, imajo možnost
posvetovanja z Occupational Health Resource
in oddelkom EHS Department.
•	Izpolniti morate vprašalnik o tveganjih v primeru
nosečnosti in ga predložiti Occupational Health
Resource družbe Celgene. Na podlagi tega boste
imeli možnost zaupnega posvetovanja z EHS.

Referenčno gradivo:
• Reproductive Health and Safety Policy

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Kje lahko dobim dodatne informacije?
ODGOVOR: Obrnete se lahko na službe družbe Celgene, kot so Occupational Health Resource, oddelek
za človeške vire, oddelek EHS, in/ali na svojega osebnega zdravnika.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 17

Strast do bolnikov je
bistvo vseh dejavnosti
družbe Celgene.

Izločitve in omejitve neupravičenih oseb
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Ravnati moramo v skladu z zakoni, ki urejajo vladne
programe zdravstvenega varstva v državah, kjer
posluje družba Celgene.

•	Če ugotovite, da je neka oseba, ki se želi zaposliti pri
družbi Celgene, trenutno izključena, suspendirana,
izločena ali kako drugače neprimerna za sodelovanje
v zveznih programih zdravstvenega varstva v ZDA,
morate to informacijo nemudoma posredovati
oddelku Legal Department in svojemu predstavniku
za Human Resources ali vodji, ki zaposluje.

Razkriti moramo vse informacije, ki bi lahko
preprečevale našo vključenost ali vključenost katere
koli druge osebe, ki ravna v imenu družbe Celgene,
v vladnem programu zdravstvenega varstva ali
kliničnem preskušanju. Omejitve lahko vključujejo
izločitve ali izključitve ali odsotnost ustrezne
licence, potrebne za izvajanje določene vloge ali
za izpolnjevanje pravnih zahtev. Družba Celgene
si pridržuje pravico do preverjanja primernosti
delavcev, vodstvenih delavcev in direktorjev, pa tudi
zunanjih zdravstvenih delavcev.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 19

Politična dejavnost
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Zakonodaja številnih držav prepoveduje ali strogo
omejuje prispevke kapitalskih družb političnim
strankam in kandidatom. V Združenih državah
Amerike so nekateri zakoni na ravni zveznih držav
morda strožji od zveznih zakonov. Družba Celgene
vas sicer spodbuja, da sodelujete v političnih
dejavnostih, vendar morate te dejavnosti opravljati
v lastnem imenu in ne v imenu družbe Celgene.

•	V imenu družbe Celgene ne smete dajati
neposrednih ali posrednih političnih prispevkov
ali donacij, razen če vam je odbor Political Action
Committee družbe Celgene (Celgene PAC) to
izrecno dovolil.
•	Za osebne politične dejavnosti ne smete uporabljati
časa, lastnine, denarja ali opreme družbe Celgene.

Referenčno gradivo:
• Policy on Political Contributions and Lobbying

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Sem članica skupine za zbiranje sredstev za lokalno politično stranko. Ali lahko med
delovnim časom o tem govorim s sodelavci in pošiljam elektronska sporočila iz službenega
računalnika, v katerih prosim za prispevke?
ODGOVOR: Ne. V delovnem času ne smete prositi za prispevke in službenega računalnika ali elektronskega
naslova ne smete uporabljati v te namene, saj bi se lahko pojavil neustrezen vtis, da družba Celgene podpira
vašo politično dejavnost.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 20

Trajnost in skladnost z okoljsko zakonodajo
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Načela trajnosti in dobrih okoljskih praks podpiramo
pri vseh vidikih delovanja, kakor podpiramo tudi
dobrobit naših skupnosti in ljudi, na katere naše
poslovanje vpliva. Zavezani smo zmanjšanju svojega
okoljskega vpliva ter izboljšanju poslovne uspešnosti
in prizadevanj v imenu naših zaposlenih in bolnikov,
ki jim služimo. Družba Celgene si prizadeva doseči
standard odličnosti za okoljsko trajnost in upravljanje
v biofarmacevtski industriji.

•	Sodelujte v programih družbe Celgene za
varčevanje z energijo in viri, zmanjševanje
odpadkov, recikliranje ter uporabo recikliranih ali
obnovljenih izdelkov.
•	Nemudoma poročajte predstavniku EHS ali Facilities
o vseh okoljskih nesrečah, vključno s potencialno
škodljivimi uhajanji v atmosfero, prst ali vodo.
•	V celoti sodelujte z vsemi morebitnimi internimi
preiskavami in pri korektivnih ukrepih, povezanih
z okoljsko nesrečo.

Če imate kakršen koli predlog, kako
bi družba Celgene lahko izboljšala
prakse v zvezi s trajnostjo, navežite stik
s Facilities ali oddelkom EHS.

Referenčno gradivo:
• Sustainability and Environmental Compliance Policy
• Celgene Corporate Responsibility Report

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 21

Integriteta na trgu

Politika boja proti podkupovanju in korupciji
Ključna načela:
Pri družbi Celgene podkupovanje nikoli ni dovoljeno.
To načelo se ne spreminja glede na lokalno
kulturo ali dejstvo, ali imamo opravka z vladnim
uradnikom, zdravstvenim delavcem ali komercialno
stranko. Spoštovati moramo vse veljavne zakone in
zakonodajo na področju boja proti korupciji, vključno
z U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery
Act in podobnimi zakoni, kjer koli poslujemo.

Pomembne opredelitve:

Kako deluje družba Celgene:

Podkupnina ali nezakonita provizija

To pomeni, da ne smete:

»Podkupnina« ali »nezakonita provizija« je plačilo
česar koli vrednega, in sicer v obliki denarja, daril,
storitev, pripravništev, dopustov ali razvedrilnih
storitev, z namenom neprimernega vplivanja na
odločitev ali pridobivanja oziroma ohranjanja posla.
»Nezakonita provizija« lahko vključuje tudi delno
vračilo plačila izven pogodbe, v obliki nagrade
za podelitev posla. Pomnite, da so podkupnine
in nezakonite provizije, v neposredni ali posredni
obliki, strogo prepovedane.

•	neposredno ali posredno ponuditi ali dati
nezakonite provizije, izplačila, plačila ali česar
koli vrednega, da bi neprimerno vplivali na
vladnega uslužbenca ali komercialno stranko
z namenom zagotovitve ali ohranjanja posla,
povračil, ugodnejših cen ali z namenom krepitve
komercialnega interesa družbe Celgene.
•	neposredno ali posredno zahtevati, se strinjati s
prejemom ali prejeti nezakonite provizije, izplačil ali
drugih plačil v zvezi s poslovanjem družbe Celgene.

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

Pomnite, da so podkupnine
in nezakonite provizije,
v neposredni ali posredni
obliki, strogo prepovedane.

Vladni uslužbenci
Vladni uslužbenci niso omejeni na politične stranke
ali agencije. Zaposleni v organizacijah ali podjetjih
v državni lasti, kot so zdravniki, medicinske sestre
in drugi zdravstveni delavci, so lahko prav tako
opredeljeni kot »javni uslužbenci«.

Mazanje koles (»facilitation payments«)
Plačila za »mazanje koles« so majhne vsote denarja
ali darila, ki se dajejo nizkim vladnim uslužbencem
ali zaposlenim, z namenom pospeševanja
rutinskih vladnih postopkov, kot so zagotavljanje
telefonskih povezav, vode ali elektrike. Drugi
primeri teh plačil, ki se včasih imenujejo tudi plačila
za »podmazovanje«, lahko vključujejo plačila za
pospeševanje natovarjanja in raztovarjanja tovora
ali obdelavo vizumov oziroma delovnih nalogov ali
sodelovanje s carinskimi organi. Družba Celgene
prepoveduje plačila za »mazanje koles«.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 23

Protimonopolna zakonodaja in konkurenčno pravo
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Spoštovati moramo protimonopolno zakonodajo in
konkurenčno pravo, kjer koli poslujemo. Zakonodaja
je namenjena ohranjanju poštenih in enakih možnosti
za vsa podjetja, saj prepoveduje vsakršne dogovore in
prakse, ki neustrezno omejujejo poslovno konkurenco.
Kršitve protimonopolne zakonodaje in konkurenčnega
prava pomenijo stroge kazni, ki so lahko naložene tako
družbi Celgene kot tudi zaposlenim in pogodbenim
sodelavcem družbe Celgene.

Protimonopolna zakonodaja in konkurenčno
pravo sta pogosto zapletena in se razlikujeta med
državami. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi
s protimonopolno zakonodajo in konkurenčnim
pravom, nemudoma navežite stik z oddelkom Legal
Department. S konkurenti ne smete sprejemati
dogovorov ali sporazumov v zvezi z naslednjim:
•	določanje cen, manipuliranje razpisov, deljenje ali
dodeljevanje trga, ozemelj ali strank; ali
•	dejavnosti za bojkotiranje naših strank ali dobaviteljev.

Še posebej previdni moramo biti na srečanjih
industrijskega združenja. Če se pojavi
razprava o prepovedani temi, morate pogovor
ali srečanje nemudoma prekiniti, razložiti,
da v razpravi ne morete sodelovati, in nato
srečanje zapustiti. Razpravo morate nato čim
prej prijaviti oddelku Legal Department.

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Pred kratkim sem se udeležil konference, katere sponzor je bila skupina trgovinskega
združenja. Med neformalnim večernim dogodkom sta se dva zastopnika za prodajo drugih družb
začela pogovarjati o strategiji določanja cen. Kaj bi moral storiti?
ODGOVOR: Vtis, da sodelujete pri določanju ali dogovarjanju cen, se lahko pojavi vedno, ko se s konkurenti
pogovarjate o cenah. Če se znajdete v situaciji, kjer se konkurenti pogovarjajo o cenah, morate nemudoma
povedati, da pri takšni razpravi ali takšnem pogovoru ne morete biti prisotni, se opravičiti in o tem čim prej
obvestiti oddelek Legal Department.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 24

Skladnost s svetovno trgovino
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Številne države imajo zakonodajo v zvezi z mednarodno
trgovino v obliki omejitev uvoza in izvoza blaga,
tehnologije, informacij in storitev. Naša politika je v
celoti spoštovati vso veljavno trgovinsko zakonodajo in
predpise. Če vaše delo vključuje dejavnosti na področju
mednarodne trgovine, morate poznati in spoštovati
ustrezno zakonodajo in predpise na tem področju.

•	Če ste neposredno ali posredno vključeni
v dejavnosti na področju uvoza/izvoza, vključno
s pošiljanjem blaga na lokacije družbe Celgene
v različnih državah in iz njih, morate poznati in
spoštovati veljavno zakonodajo in postopke.
•	Zavedajte se, da je lahko prevoz izdelkov, ki niso
rezultat dela družbe Celgene (na primer sredstva
družbe, kot je oprema), med lokacijami družbe
Celgene morda uvrščen med dejavnosti uvoza/izvoza.
•	Morebitna vprašanja v zvezi s spoštovanjem
trgovinskih predpisov naslovite na oddelek
Legal Department.

Referenčno gradivo:
• Global Trade Compliance Policy

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Ali se prenos laboratorijske opreme iz ZDA v obrat družbe Celgene na Kitajskem šteje za izvoz?
ODGOVOR: Da. Gre za izvoz, kar pomeni, da je oprema predmet zakonodaje na področju nadzora nad
izvozom ZDA.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 25

Odgovornost do bolnikov

Varnost bolnikov – Zagotavljanje varnosti izdelkov
družbe Celgene
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Družba Celgene je zavezana zagotavljanju varnosti za
vse bolnike, ki uporabljajo njene izdelke. Zaposleni in
pogodbeni sodelavci družbe Celgene so odgovorni
za poročanje o neželenih učinkih ustrezni skupini
v okviru družbe Celgene za ocenjevanje in
poročanje. Informacije o neželenih učinkih, ki
izhajajo iz kliničnih preskušanj, je treba posredovati
v skladu z navedenimi protokoli študije. Zaposleni in
pogodbeni sodelavci družbe Celgene so poleg tega
odgovorni za zagotavljanje skladnosti s programi
upravljanja tveganj za bolnike za specifične izdelke.

•	Vsak zaposleni in pogodbeni sodelavec je odgovoren
za to, da zaključi usposabljanje o politiki Adverse
Event Reporting Policy (poročanje o neželenih
učinkih zdravila).
•	Vedeti morate, kako poročati o neželenih učinkih
za naše izdelke.
•	O neželenih učinkih morate poročati ustreznemu
oddelku Drug Safety v 24 urah po prejemu
informacije. Morebitne izpostavljenosti nosečnic
izdelku Celgene je treba sporočiti takoj.
•	Če ugotovite, da obstaja možnost pritožbe zaradi
kakovosti izdelka (PQC), morate o tem poročati čim
prej.  To lahko storite tako, da pošljete elektronsko
sporočilo na: Customercomplaints@celgene.com.
•	O sumu ponarejanja izdelkov družbe Celgene ali
posega vanje lahko poročate na elektronski naslov:
ProductSecurity@celgene.com ali
Celgene@ethicspoint.com.
•	Spoštovati morate programe za obvladovanje
tveganja izdelkov za specifične izdelke.

Referenčno gradivo:
• Corporate Adverse Events Reporting Policy
•	Global Products Risk Management Policy

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Ali sem dolžen/-na poročati o neželenih učinkih, ki jih povzročajo naši izdelki, o katerih
sem izvedel zunaj uradnih ur? Kaj pa, če je učinek relativno majhen, kot na primer glavobol?
ODGOVOR: Da. Kot zaposleni pri družbi Celgene ste zavezani k naši politiki, da v 24 urah poročate o vseh
neželenih učinkih v zvezi z našimi izdelki ustreznemu oddelku Drug Safety. Resnost neželenega učinka te
zahteve ne spremeni. O neželenem učinku moramo poročati takoj, če je povezan z nosečnostjo.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 27

Promocija naših izdelkov (komercialne prakse)
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Svoje izdelke po vsem svetu prodajamo in tržimo na
osnovi poštenosti in resničnosti. Pri vseh svojih tržnih
dejavnostih vedno uporabljamo natančne in dobro
uravnotežene znanstvene podatke. Spoštujemo
veljavno zakonodajo in predpise na področju
promocije in trženja v državah in regijah, kjer
poslujemo, pa tudi panožne kodekse ravnanja,
kot sta kodeksa EFPIA in PhRMA.

•	Kadar promovirate naše izdelke, vedno predstavite
informacije, ki so iskrene, točne in uravnotežene.
To vključuje točno navedbo varnostnih informacij,
ki jih nikoli ni dovoljeno zmanjševati ali napačno
predstavljati.

Vsi, ki ravnajo v imenu družbe Celgene pri dejavnostih
trženja in promocije, morajo pri sodelovanju
z zdravstvenimi delavci in bolniki spoštovati politike
in postopke družbe Celgene, vključno s politiko
Promotional Policy in zunanjimi tržnimi kodeksi.

Promocijske dejavnosti
vedno izvajajte samo z
gradivom, ki ga je odobrila
družba Celgene.

•	Nikoli ne promovirajte naših izdelkov za
neodobrene uporabe.
•	Promocijske dejavnosti vedno izvajajte samo
z gradivom, ki ga je odobrila družba Celgene.
•	Če se ukvarjate s promocijskimi dejavnostmi, se od
vas pričakuje, da poznate in razumete pravila, ki
urejajo promocijo, vključno s politikami in postopki
družbe Celgene.

Referenčno gradivo:
• Promotional Policy

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Prilagoditi želim promocijsko gradivo družbe Celgene, tako da bo bolj usmerjeno na
specifične potrebe zdravnika. Ali lahko to naredim?
ODGOVOR: Ne. Gradivo družbe Celgene smo razvili in pregledali skladno s strogim postopkom. Gradiva,
ki ga je odobrila družba Celgene, ne smete prilagajati ali oblikovati lastnega gradiva.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 28

Inovacije so v jedru
zdravljenja, saj se iz znanj
o mehanizmih bolezni na
genetski in celični ravni
rodijo zdravljenja, s katerimi
obvladujemo, preprečujemo
in zdravimo bolezni.

Sodelovanje z zdravstvenimi
delavci
Ključna načela:
Naše sodelovanje z zdravstvenimi delavci, kot so
zdravniki, medicinske sestre, medicinski tehniki,
zdravniki specializanti in farmacevti, in z zdravstvenimi
ustanovami urejajo veljavni zakoni, predpisi, standardi
panoge in povezani kodeksi. Na odločitve zdravstvenih
delavcev glede uporabe izdelkov družbe Celgene ne
vplivamo z neprimernim komuniciranjem, tržnimi
materiali ali finančnimi spodbudami. Družba Celgene
bo natančno razkrila plačila ali druge prenose sredstev
zdravnikom, organizacijam bolnikov ter drugim
posameznikom in organizacijam, ki priporočajo ali so
pooblaščene za nakup ali predpisovanje naših zdravil,
v kolikor tako zahteva zakonodaja. V ZDA obstajajo
tako zvezni kot državni zakoni, ki zahtevajo razkritje
tovrstnih plačil. Tudi v drugih državah, na primer
v Franciji, veljajo podobni zakoni.

Strogo vam je prepovedano zagotavljati ali
obljubljati kakršno koli obliko neprimerne
gospodarske prednosti kateremu koli
zdravstvenemu delavcu za namene
vplivanja na uporabo, nakup, predpisovanje
ali priporočanje naših izdelkov.

Kako deluje družba Celgene:
•	Gostoljubnost in darila, raziskovalne in
izobraževalne štipendije ter plačila zdravstvenim
delavcem v višini poštene tržne vrednosti so
mogoči v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,
vključno s politikami in postopki družbe Celgene.
•	Poznati in spoštovati morate vse politike in
postopke družbe Celgene v zvezi s sodelovanjem
z zdravstvenimi delavci.
•	V poročila o izdatkih morate vključiti vse prenose
sredstev, o katerih je treba poročati, kot so obroki z
zdravstvenimi delavci, v skladu z lokalno zakonodajo.

Referenčno gradivo:
•	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

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 30

Zakonodaja in zakonodajne zahteve
zdravstvenih organov
Ključna načela:

Kako deluje družba Celgene:

Na področjih, ki urejajo življenjski krog zdravil,
vključno z raziskavami, razvojem, proizvodnjo in
distribucijo, družba Celgene spoštuje panožne
kodekse (npr. PhRMA in EFPIA) in mednarodne
predpise, vključno z dobro proizvodno prakso (GMP),
dobro laboratorijsko prakso (GLP), dobro klinično
prakso (GCP), dobro distribucijsko prakso (GDP) in
dobro prakso na področju farmakovigilance (GPvP),
ki se skupaj imenujejo dobra operativna praksa (GxP).
Družba Celgene je razvila sisteme in interni nadzor,
s katerimi zagotavlja skladnost s temi zahtevami,
kar vključuje naslednje:

•	Zelo pomembno je, da ste ustrezno usposobljeni
ter da poznate politike in postopke, ki so
pomembni za vaše delo.

• globalne in področne politike in postopke;
•	enote kakovosti GxP, ki služijo različnim poslovnim
funkcijam po vsem svetu;
•	sisteme kakovosti GxP za upravljanje dokumentov,
upravljanje učenja in upravljanje kakovosti;

•	Vi ste odgovorni, da sledite ustreznim politikam
in postopkom ter da ustrezno dokumentirate
skladnost z njimi.
•	Vi ste odgovorni, da sodelujete z vsemi ocenami
in notranjimi revizijami, da se zagotovi skladnost
družbe Celgene z veljavno zakonodajo in
regulativnimi zahtevami.
•	Če pride do kršitve zakonodaje in predpisov,
morate slediti predpisanim postopkom za
poročanje ali o tem nemudoma poročati svojemu
vodji ali ustrezni Quality Unit in/ali informacijo
posredovati oddelku Legal Department ali skupini
Global Compliance Group.

•	globalni družbeni program revizije GxP, ki
izvršnemu vodstvu družbe zagotavlja, da je
skladnost pod nadzorom po vsej družbi.

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Sem novozaposleni/a v obratu za proizvodnjo družbe Celgene in želim prispevati
k reguliranim delovnim dejavnostim v okviru dobre proizvodne prakse svoje ekipe. Želim biti
proaktiven/na in pomagati očistiti eno od proizvodnih linij pred naslednjo uporabo. Ali je to v redu?
ODGOVOR: Ni nujno. Za izvajanje določenih dejavnosti, povezanih z dobro proizvodno prakso, morate biti usposobljeni
in kvalificirani. To mora biti dokumentirano pred izvajanjem nalog/e. Najprej se posvetujte s svojim vodjo.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 31

Skladnost in etika pri
družbi Celgene

Program skladnosti družbe Celgene
Program skladnosti družbe Celgene je
namenjen podpori pravnega in etičnega
vedenja po vsej družbi.
Chief Compliance Officer poroča Chief
Executive Officer ter je odgovoren za nadzor
nad programom skladnosti družbe Celgene
in za zagotavljanje, da se naši standardi
spoštujejo dosledno in na vseh ravneh.

Vse skupine in posamezniki v družbi
imajo veliko odgovornosti glede
skladnosti. Pri družbi Celgene smo vsi
odgovorni za skladnost.

VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
VPRAŠANJE: Kaj naj storim, če mi je vodja naročil nekaj, kar po mojem mnenju ni etično?
ODGOVOR: Če naj bi storili nekaj, kar po vašem mnenju ni etično, lahko svoje zadržke posredujete neposredno
svojemu vodji ali njegovim vodjem ali kateremu koli vodstvenemu delavcu. O zadevi lahko poročate tudi
svojemu predstavniku za Human Resources, oddelku Legal Department ali skupini Global Compliance Group.
Svoje zadržke posredujte odprto in iskreno. Če želite, se lahko vedno obrnete na Compliance and Ethics Hotline,
po potrebi tudi anonimno.

Kazalo

Kodeks poslovnega ravnanja in etike 33

Zastavljanje vprašanj in pomoč
Takoj morate poročati o vsakršnem ravnanju,
za katerega menite, da krši veljavno zakonodajo,
predpise, politiko družbe in/ali ta kodeks.
Pri naslednjih virih lahko predložite poročilo,
zastavite vprašanje ali preprosto poiščete nasvet:

.

Global Compliance Group
Za nasvet se lahko obrnete na skupino Global
Compliance Group, kjer lahko tudi poročate
o kršitvah.
Zadržke sporočite v pisni obliki
Zadržke lahko naslovite (anonimno ali drugače)
pisno na:
Chief Compliance Officer:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
Združene države Amerike
Chairperson of the Audit Committee c/o
Corporate Secretary:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
Združene države Amerike

Politika družbe Celgene strogo prepoveduje vse povračilne ukrepe za poročanje v dobri veri.
Vsi tovrstni povračilni ukrepi so sami po sebi kršitev tega kodeksa in bodo za njih sprejete
ustrezne sankcije do vključno Prekinitve delovnega razmerja.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 34

Compliance and Ethics Hotline
Kaj se zgodi, če pokličete Compliance and
Ethics Hotline ali poročate preko spletne
strani Compliance and Ethics Hotline?
Če pokličete Compliance and Ethics Hotline, se bo
oglasil spraševalec iz neodvisnega podjetja ter pripravil
podroben povzetek vašega poročila. Informacije bo
nato posredoval odboru Compliance Investigations
Committee v pregled. Svojega imena vam ni treba
posredovati, razen v določenih primerih, kadar to
omejuje lokalna zakonodaja, vendar vas močno
spodbujamo, da to storite, saj je lahko to v pomoč pri
preiskavi. Na koncu klica boste prejeli referenčno
številko. To vam bo omogočilo, da kadar koli znova
pokličete in dodate informacije k prvemu klicu ali
da preverite, ali ima družba Celgene za vas dodatna
vprašanja, ki bi lahko bila v pomoč pri preiskavi.

Vse zaposlene prosimo, da takoj poročajo o kakršnih
koli kršitvah, saj lahko neukrepanje v zvezi z morebitno
kršitvijo v razumnem obdobju zmanjša našo spodobnost,
da težavo odpravimo na učinkovit in pravočasen način,
družba pa bi morala za to prevzeti odgovornost.
Naredili bomo vse, da se bomo na vaš klic čim
prej odzvali.

Če poročate preko spletne strani Compliance and Ethics
Hotline Website, boste vodeni preko več vprašanj,
s pomočjo katerih boste podali podroben povzetek
svojih zadržkov. Podobno kot pri klicu na Hotline bodo
informacije nato posredovane odboru Compliance
Investigations Committee v pregled. Na koncu klica
boste prejeli referenčno številko, kar vam bo omogočilo,
da se kadar koli pozneje znova prijavite na spletno
stran Compliance and Ethics Hotline Website in dodate
informacije k prvemu poročilu ali da preverite, ali ima
družba Celgene za vas kakršna koli dodatna vprašanja,
ki bi lahko bila v pomoč pri preiskavi.

Kazalo

Kazalo
Kodeks poslovnega ravnanja
in etike 35

Preprečevanje povračilnih ukrepov, zaupnost in
disciplinski krepi
Preprečevanje povračilnih ukrepov

Sankcije

Povračilnih ukrepov ne bomo dovolili proti nikomur,
ki v dobri veri opozori na zadržek glede skladnosti
ali integritete. Vsak, ki se bo posluževal povračilnih
ukrepov, bo vključen v disciplinski postopek, ki lahko
vključuje tudi odpustitev.

Družba Celgene resno obravnava vse kršitve
veljavnih zakonov ali predpisov, kodeksa ravnanja
ali politik in postopkov družbe Celgene. Sankcije,
vključno z odpovedjo delovnega razmerja, so možne
proti vsem zaposlenim v družbi Celgene, ki kršijo te
zakone, predpise, ta kodeks ali postopke. To velja
tudi za vodje, ki kršitve prezrejo ali jih zavestno ne
zaznajo oz. popravijo. Vodstvo in oddelek za človeške
vire družbe Celgene so odgovorni za nadzor nad
disciplinskimi standardi, da se zagotovi dosledno
izvajanje vseh povezanih disciplinskih ukrepov, kot
to dovoljuje lokalno delovno pravo.

Če menite, da ste bili vi ali drug zaposleni tarča
povračilnih ukrepov, ker ste v dobri veri opozorili na
zadržek glede skladnosti ali kršitev zakona, politike
družbe ali tega kodeksa, morate takoj kontaktirati
skupino Global Compliance Group. Prav tako lahko
pokličete Compliance and Ethics Hotline ali
uporabite orodje za poročanje na njihovi spletni strani,
kjer je to na voljo in zakonsko dovoljeno.
Če se v okviru preiskave ugotovi, da je bila pritožba
vložena zlonamerno, pa bo družba določila ustrezen
disciplinski ukrep, ki lahko vključuje tudi prekinitev
delovnega razmerja.

Zaupnost

Etika in
skladnost

O zadržkih lahko poročate anonimno, razen
če to omejuje lokalna zakonodaja.
Naredili bomo vse, da zaščitimo vašo identiteto,
če boste tako želeli. Vendar v nekaterih primerih
zaupnosti vaše identitete morda ne bo mogoče
ohraniti zaradi narave preiskave, zahtev po izvajanju
temeljite preiskave ali določenih pravnih zahtev. Če ste
kakor koli vključeni v preiskavo o skladnosti (na primer
kot priča ali tožeča stranka), o preiskavi ne smete
razpravljati z nikomer, razen z osebami, ki izvajajo
preiskavo, razen če vam to izrecno dovoli preiskovalec.
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Ljudi pri družbi
Celgene povezuje
srčna želja po
spremembi življenj
bolnikov na ravni
posameznika.

Brezplačne telefonske številke za Hotline
Kako pokličete Hotline zunaj Združenih
držav Amerike ali Kanade

Kako pokličete Hotline iz Združenih
držav Amerike ali Kanade

.

Pokličite Hotline neposredno na telefonsko številko:
(866) 480-6139

Država

Dostopovna koda

Avstralija

1-800-881-011 s Telstra
1-800-551-155 z Optus

Avstrija

0800-200-288

Belgija

0-800-100-10

Brazilija

0-800-890-0288

Danska

800-100-10

Finska

0-8001-10015

France

0800-99-0011 ali 0805-701-288

Hongkong

800-96-1111 s Hong Kong Telephone
800-93-2266 z New World Telephone

Italija

Država

Dostopovna koda

Nemčija

0-800-225-5288

Nizozemska

0800-022-9111

Norveška

800-190-11

Poljska

00-800-111-1111

Portugalska

800-800-128

Rusija

8-10-800-110-101-1

Singapur

800-011-1111 ali 800-001-0001

Slovaška

0-800-000-101

Tajvan

00-801-102-880

800-172-444

Turčija

0811-288-0001

Japonska

00-539-111 s KDDI
00-663-5111 s Softbank Telecom

Velika
Britanija

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

Kitajska

108-888 (severna) ali
108-11 (srednja/južna)

Češka
republika

00-800-222-55288

Koreja

00-729-11 s Korea Telecom
00-309-11 z Dacom

Španija

900-99-00-11

Švedska

020-799-111

Mehika

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

Švica

0-800-890011
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Posebna opomba za sodelavce v EU
Compliance and Ethics Hotline zagotavljamo kot enega od mnogih virov, ki jih lahko zaposleni uporabijo za
poročanje o situaciji, ki bi lahko kršila zakonodajo, kodeks ravnanja ali navzkrižje z našimi vrednotami. Vendar
zahteve v skladu z lokalno zakonodajo omejujejo uporabo Hotline za naše zaposlene, ki se nahajajo v Evropski uniji.
Če ste zaposleni in se nahajate v Evropski uniji, se lahko obrnete na Hotline 24 ur na dan, sedem dni v tednu, če želite
na zaupen način pridobiti nasvet ali poročati o situaciji, ki vključuje finančne ali nadzorne zadeve, kot so vprašljive
proračunske ali revizijske zahteve oz. druge zakonske ali predpisane zahteve internega nadzora na finančnem,
proračunskem in bančnem področju ter na področju boja proti podkupovanju. V skladu z lokalno zakonodajo je
družbi prepovedano sprejemanje anonimnega klica na Hotline za namene poročanja potencialnih ali očitnih kršitev
zakonodaje ali tega kodeksa za vsa področja, ki niso finančna ali nadzorna.
Spodbujamo vas, da pri klicu na Hotline, kadar želite poročati o situaciji, ki se nanaša na finančne ali nadzorne
zadeve, navedete svoje ime. Hotline je zgolj eden od mnogih virov, ki so vam na voljo, in služi kot alternativni
komunikacijski kanal. Zaposleni, ki se nahajajo v Evropski uniji, po veljavnem zakonu niso obvezani k poročanju
o kršitvah, vendar jih k temu močno spodbujamo. Svojemu vodji, predstavniku za Human Resources, Chief
Compliance Officer ali članu Law Department lahko poročate o vsaki situaciji ali vedenju, ki je v navzkrižju z vašimi
vrednotami, vključno s potencialno ali očitno kršitvijo zakonodaje ali tega kodeksa.
Če ste zaposleni in se nahajate v Evropski uniji, so vsi sklici na Hotline v tem kodeksu ter drugi povezani dokument
in obvestila predmet omejitev vaše uporabe Hoteline, opisanih zgoraj, in kot je opisano v ustrezni lokalni politiki,
ki velja za vas.
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Odveza od upoštevanja
Vsi zaposleni morajo upoštevati pravila in politike v
tem kodeksu. Na splošno odveze od upoštevanja tega
kodeksa ni možno podeliti. Če je bila podeljena odveza
od upoštevanja, jo mora v pisni obliki podati Chief
Compliance Officer (oz. njegov/njen delegat). Za vsakršno
odvezo od upoštevanja tega kodeksa ravnanja za katerega
koli izvršnega direktorja ali direktorja je potrebno pisno
soglasje odbora Board of Directors družbe.
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