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BREV FRÅN VÅRA VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER
 
 
 
Bästa teammedlemmar,

I över ett sekel har CoorsTek konsekvent visat sig vara ett innovativt företag som brinner för att göra världen till 
en mätbart bättre plats. Vi har samarbetat för att leverera tekniska lösningar med ett enastående värde till våra 
kunder genom att utnyttja vår expertis i materialvetenskap samt genom att använda forskning och utveckling i 
världsklass tillsammans med vår tillverkningskapacitet.

Vi är också stolta över att förbli orubbliga och engagerade i lagenliga affärsmetoder. När vi står inför svåra beslut 
på arbetsplatsen är integritet, ansvarsfull förvaltning och respekt vår högsta prioritet. Vi förväntar oss att våra 
medarbetare, återförsäljare, kunder samt andra affärspartners tänker och agerar på samma sätt.  

Vår globala uppförandekod återspeglar vårt åtagande att bedriva vår verksamhet på ett korrekt sätt – med 
respekt och integritet och helt i enlighet med lagen. Vår globala uppförandekod förser dig även med de verktyg 
och den vägledning som behövs för att ta sunda affärsbeslut. Vi förväntar oss att du läser igenom vår globala 
uppförandekod noggrant och att du följer den varje dag.  

Vi är fast beslutna att upprätthålla vår globala uppförandekod, och vi förväntar oss samma engagemang från dig. 
Genom att förbli trogna vilka vi är och hur vi gjort affärer generation efter generation samt genom att följa vår 
globala uppförandekod, kommer vi att fortsätta på den rätta vägen mot framgång under många år framöver.

Jonathan Coors, Michael Coors, och Timothy Coors | CoorsTeks verkställande direktörer 
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THE COORSTEK WAY
På CoorsTek har vi en uppsättning principer som styr hur vi behandlar våra affärspartners, våra anställda och vår 
omvärld.  

The CoorsTek Way utgör alltid grunden för vårt sätt att göra affärer, i allt från de produkter vi skapar till de 
människor vi anställer.

• Vi inspireras av vårt 
innovationsarv

• Vi är stolta över vad vi gör

• Vi erbjuder våra kunder, 
teammedlemmar, familjer, 
lokala samhällen och världen ett 
enastående värde

• Vi levererar ledande lösningar 
som förbättrar människors liv i de 
lokala samhällen där vi erbjuder 
våra tjänster

• Vi värdesätter det värde och 
den värdighet som bor i varje 
människa

• Vi delar ansvar, risk, möjlighet 
och belöning

• Vi samarbetar för att lösa 
våra kunders mest komplexa 
utmaningar

• Vi agerar konsekvent, ärligt och 
med respekt

• Vi tänjer på gränserna för vad 
som är möjligt

• Vi utvecklas så att vi kan möta 
framtidens utmaningar

• Vi tänker globalt och agerar 
lokalt

• Vi engagerar oss för kortsiktiga 
resultat med ett långsiktigt 
perspektiv

Vision | Vi gör världen mätbart bättre.

THE COORSTEK WAY

BÄTTRE IDAG BÄTTRE TILLSAMMANS BÄTTRE I MORGON
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ATT FÖRSTÅ VÅR GLOBALA UPPFÖRANDEKOD
 
CoorsTeks globala uppförandekod (vår globala 
uppförandekod) återspeglar The CoorsTek Way och 
hjälper oss att bedriva vår verksamhet på ett öppet, 
ärligt och lagligt sätt. Vi räknar med att alla anställda, 
på alla nivåer i samtliga av CoorsTeks företag 
lever efter The CoorsTek Way, följer vår globala 
uppförandekod och fattar beslut som bevarar det 
förtroende som andra har gett oss.    

DITT ANSVAR
Samtliga av oss är personligen ansvariga för att förstå 
och efterleva The CoorsTek Way och för att följa vår 
globala uppförandekod, alla CoorsTek-policyer och 
samtliga lagar och förordningar där vi är verksamma. 
Även den minsta oegentlighet kan skada vårt rykte, 
vårt företag, våra kunder eller våra samhällen.

CoorsTek räknar med att du:

• lever efter The CoorsTek Way och uppmuntrar 
arbetskollegor att göra detsamma

• förstår och konsulterar vår globala uppförandekod 
och använder den för att hjälpa dig att fatta 
förnuftiga beslut

• följer vår globala uppförandekod, våra policyer och 
alla lagar och förordningar

• tar hjälp av CoorsTeks interna resurser när du är 
osäker på hur du ska agera i en viss situation

• rapporterar eventuella misstänkta överträdelser 
eller problem

Att leva efter The CoorsTek Way och följa vår globala 
uppförandekod kommer att vara till hjälp i alla 
situationer som du kan hamna i. Även om The CoorsTek 
Way och vår globala uppförandekod inte kan beskriva 
alla situationer du kan komma att hamna i, ger de dig 
vägledning och verktyg som du kan ta till hjälp när du 
fattar beslut, kommunicerar och agerar. Det är viktigt 
att använda sunt förnuft och gott omdöme i allt du 
gör, och att be om hjälp om du är osäker på hur du ska 
agera i en viss situation. 

CoorsTek räknar också med att våra chefer och 
arbetsledare föregår med gott exempel och skapar en 
arbetsmiljö där våra anställda känner sig bekväma med 
att ta upp frågor eller problem.  

Var medveten om att alla som bryter mot The CoorsTek 
Way, vår globala uppförandekod, våra policyer 
eller någon lag eller förordning, kan bli föremål för 
korrigerande eller disciplinära åtgärder och till och med 
förlora anställningen hos CoorsTek.

 
 

DELA DIN ORO
En väsentlig del av att följa The CoorsTek Way och 
bedriva verksamhet med hög integritet består i att 
agera när vår globala uppförandekod, våra policyer 
eller någon lag eller förordning kan ha överträtts. 
När du misstänker någon oegentlighet är det absolut 
nödvändigt att du säger ifrån och väljer att dela din oro.

Det finns många sätt att säga ifrån och att dela din oro. 
Du kan:

• informera din arbetsledare eller någon chef på 
högre nivå

• rapportera det till någon annan intern resurs, t.ex. 
personalavdelningen, EHS-avdelningen (miljö, hälsa 
och säkerhet) eller den juridiska avdelningen

• skriva direkt till CoorsTeks koncernchef på 
ShareYourConcern@CoorsTek.com

• kontakta CoorsTeks Dela din oro-linje (Share Your 
Concern) om du befinner dig i Nordamerika eller 
Asien

• Phone: +1 800 461 9330

• Text: +1 720 730 3215

• Online: shareyourconcern.coorstek.com

NOLLTOLERANS FÖR REPRESSALIER
Vi inser att det inte alltid är lätt att säga ifrån, och 
därför vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig 
att dela din oro. Oavsett vem du kontaktar kan du 
vara säker på att du gör rätt och att det du tar upp 
kommer att hanteras snabbt och på lämpligt sätt.  

CoorsTek tolererar inte någon form av repressalier 
eller hot mot någon som i god tro rapporterar 
en misstänkt oegentlighet eller ett brott mot 
The CoorsTek Way, vår globala uppförandekod, 
våra policyer, eller någon lag eller förordning. 
Personer som visar sig ha utsett någon som i god 
tro rapporterat ett problem eller samarbetat i en 
utredning för repressalier, kan komma att bli föremål 
för korrigerande eller disciplinära åtgärder och till och 
med förlora anställningen hos CoorsTek. 
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VÅRT ÅTAGANDE FÖR  
VÄRDIGHET OCH RESPEKT 
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VÅ R T  ÅTA G A N D E

 
Genom The CoorsTek Way värdesätter vi varje människas inneboende värde och värdighet. Vi kan bara nå 
framgång om vi behandlar alla med respekt. Vi uppnår våra mål genom respekt på arbetsplatsen i kombination 
med individuell spetskompetens och samarbete.

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R

 
MÅNGFALD, INKLUDERANDE OCH ICKE-DISKRIMINERING  

Vi är engagerade i att främja en inkluderande och respektfull arbetsplats där olika åsikter uppskattas. Vi inser att 
en mångfaldig blandning av bakgrunder, talanger och erfarenheter driver fram innovation och gör det möjligt för 
oss att möta behoven i vår internationella kundbas.

Vi garanterar alltid lika möjligheter när det gäller anställning av personal. Vi baserar aldrig anställningsbeslut, 
inklusive rekrytering, nyanställning, utbildning, löner eller befordran på egenskaper som skyddas enligt tillämplig 
lag, som t.ex. ras, hudfärg, kön, ålder, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, 
civilstånd, medborgarskap, funktionshinder, graviditet, genetisk information, veteranstatus, politisk tillhörighet eller 
fackligt medlemskap.

Vad gör jag om ...?
Q:  Jag har ansökt om en tjänst på en annan avdelning men har fått veta att den erbjudits en mindre 

kvalificerad sökande. Jag tror att det beror på att anställningschefen visste att jag är veteran med 
funktionshinder. Vad gör jag?

A:  Vi kräver att anställningsbeslut baseras på objektiva och relevanta kriterier som dina meriter och 
förmågor, inte din status som veteran med funktionshinder. Om du misstänker att du har diskriminerats 
bör du ta upp det här problemet och dela din oro.

RESPEKT FÖR VÅRA KOLLEGOR
Vi behandlar våra kollegor med värdighet och respekt.
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POLICYER MOT TRAKASSERIER OCH REPRESSALIER

Vi strävar efter att tillhandahålla en arbetsmiljö som är fri från trakasserier, där alla personer behandlas med 
värdighet och respekt. Vi tolererar inte något beteende som ger upphov till en kränkande, hotfull, förnedrande 
eller fientlig arbetsmiljö som står i vägen för någon annan persons arbetsresultat.  Trakasserier kan innefatta 
psykiska, fysiska eller verbala övergrepp, ovälkomna sexuella närmanden eller sexistiska kommentarer, kränkande 
skämt eller nedsättande kommentarer.

Vi tolererar inte heller repressalier mot någon som i god tro rapporterat om trakasserier. En anställd ska aldrig 
avvisas, avfärdas, få sin lön sänkt eller ges en negativ utvärdering på grund av att han eller hon lämnat in klagomål 
om trakasserier. 

Vad gör jag om ...?
Q:  En kollega i mitt område blir konstant retad för sin religiösa övertygelse. Det är ju egentligen hans 

problem, så måste jag göra någonting?

A:  Vi jobbar alla som en del av ett team, och det är viktigt att vi tar hand om varandra. Alla former av 
trakasserier är oacceptabla. Du bör ta upp frågan konfidentiellt med din arbetsledare eller dela din oro.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och värdighet för alla människor i vår verksamhet och 
leverantörskedja genom att:

• förbjuda barnarbete och tvångsarbete och att inte tolerera någon form av utnyttjande av barn, människohandel, 
fysisk bestraffning eller påtvingat arbete

• följa alla tillämpliga lagar om anställningsvillkor, inklusive maximalt antal arbetstimmar och övertid och 
minimilöner och förmåner

• respektera varje arbetstagares rättighet enligt gällande lagar om föreningsfrihet, kollektivförhandlingar och att 
välja att gå med i en fackförening eller ej

• sörja för humana, trygga och säkra arbetsförhållanden

Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners också följer dessa principer. 

Vad gör jag om ...?
Q: Jag läste en nyhetsartikel om att en av våra entreprenörer har visat sig använda barnarbete. Jag är inte

inblandad i denna entreprenörs arbete, och jag antar att mina arbetskollegor som samarbetar med 
denna entreprenör redan har tagit upp detta. Är det något jag bör göra?

A:  Du bör dela din oro. Att arbeta med affärspartners som har kränkt de mänskliga rättigheterna är mot 
The CoorsTek Way och innebär en risk för vårt företag.

Ytterligare resurser
CoorsTeks uppförandekod för leverantörer        CoorsTeks uttalande om transparens avseende modernt slaveri
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VÅ R T  ÅTA G A N D E 

Vi åtar oss att tillhandahålla en säker, hälsosam och trygg miljö för våra anställda, entreprenörer, affärspartners, 
kunder, leverantörer och besökare, oavsett var de arbetar. 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

SÄKER ARBETSMILJÖ 

Var och en av våra medarbetare är ansvariga för att prioritera hälsa, säkerhet och trygghet. Du ska alltid säga ifrån 
och dela din oro om du:

• ombes utföra en uppgift som du anser vara farlig, som du inte har instruerats för att utföra, eller som du tror 
kan skada dig eller andra  

• ser eller misstänker någon omständighet eller situation som kan utgöra en säkerhetsrisk eller en potentiell fara 
för dig själv eller andra

Vad gör jag om ...?
Q:  Den högsta ledningen säger alltid att säkerheten kommer först, men min arbetsledare vill att vi ska 

bryta våra säkerhetsrutiner så att vi kan uppnå våra produktionsmål. Vad ska jag göra?

A:  Säkerhetsrutiner ska aldrig äventyras. Att sätta produktion före säkerhet strider mot The CoorsTek Way. 
Överväg att diskutera din oro med din arbetsledare. Om du inte är bekväm med att göra det bör du 
säga ifrån och dela din oro. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
Vi värnar om hälsa och säkerhet för våra anställda och för de som arbetar med oss.

10 Global Uppförandekod  |  INNEHÅLL  |  VÄRDIGHET OCH RESPEKT  |  ANSVARSFULL FÖRVALTNING   |  INTEGRITET  |  RESURSER  



MISSBRUK

Anställda som arbetar under påverkan av droger eller alkohol utgör en oacceptabel säkerhetsrisk för sig själva och 
sina arbetskollegor. Du förväntas utföra dina arbetsuppgifter utan påverkan av substanser som skulle kunna försämra 
ditt arbetsresultat. Du får:

• aldrig använda eller inneha marijuana (inklusive lagligt föreskriven marijuana), olagliga droger eller kontrollerade 
substanser medan du arbetar eller befinner dig i CoorsTeks lokaler

• aldrig använda alkohol, lagligt föreskrivna läkemedel (inklusive marijuana) eller receptfria läkemedel på ett sätt 
som kan påverka din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert och framgångsrikt sätt

• aldrig sälja, ge eller distribuera olagliga droger, marijuana, kontrollerade substanser eller droger som har 
ordinerats till dig medan du arbetar eller befinner dig i CoorsTeks lokaler

Vad gör jag om ...?
Q:  Mitt arbete innefattar att köra gaffeltruck. Jag tar för närvarande mediciner för depression, vars 

biverkningar kan göra mig dåsig. Jag skäms för att berätta för min chef om mitt tillstånd och hittills har 
jag mått bra. Måste jag verkligen informera min chef?

A:  Ja. Du måste informera din chef eller personalavdelningsrepresentant. Vi bryr oss om din och dina 
kollegors säkerhet. Det är oerhört viktigt att dina förmågor inte är nedsatta när du använder utrustning. Vi 
skyddar din integritet och din medicinska information.

VÅLD PÅ ARBETSPLATSEN

Vi tillämpar nolltolerans när det gäller våldsamma handlingar eller hot om våld på vår arbetsplats. Du får:

• aldrig ta med eller tillåta vapen av något slag i våra byggnader

• aldrig delta i eller tolerera någon handling som kan leda till att en annan person känner sig hotad, osäker eller 
rädd, inklusive verbala övergrepp, hot eller andra former av fientlighet, trakasserier eller aggression

• Dela din oro om du har kännedom om eller misstänker förekomst av våld, tror att någon är i fara eller misstänker 
att någon kan ha ett vapen i någon av våra byggnader

Vad gör jag om ...?
Q:  Min chef tappar ofta humöret och skriker ilsket på mina medarbetare och mig. Är detta arbetsplatsvåld?

A: Det beror på, men oavsett situationen skapar detta en negativ arbetsmiljö. Du bör därför dela din oro.

Ytterligare resurser
Besök Global EHS-sidan på CoorsTeks intranät för att läsa om CoorsTeks standarder som handlar om missbruk, att 
främja en säker arbetsmiljö och att skydda alla personers hälsa och säkerhet.
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VÅ R T  ÅTA G A N D E 

Vi respekterar våra arbetskollegors och övriga samarbetspartners integritet, och hanterar deras personuppgifter 
omsorgsfullt. “Personuppgifter” är all information som kan användas för att identifiera någon, antingen direkt eller 
indirekt.  

De flesta länder har lagar om datasäkerhet som föreskriver hur man ansvarsfullt samlar in, lagrar, använder, delar, 
överför och kasserar personuppgifter och vi strävar efter att följa dessa lagar på alla platser där de är tillämpliga 
för oss. 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

Vi förväntar oss att du:

• följer vår policy för dataskydd och skyddar alla personuppgifter som anförtros dig

• inte samlar in, ger tillgång till, använder, behåller eller avslöjar någons personuppgifter, förutom i enlighet med 
relevanta och lämpliga affärsändamål

• inte delar någons personuppgifter med någon, varken inom eller utanför CoorsTek, som inte har legitima skäl att 
få reda på dessa

• vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst på lämpligt sätt

Vad gör jag om ...?
Q:  CoorsTek erbjuder ett rabatterat gymmedlemskap till sina anställda. Gymmet skulle vilja skicka en 

inbjudan till alla anställda som inte har anmält sig till att bli medlemmar. Denna inbjudan skulle innehålla 
reklam för gymmet och information om hur man anmäler sig. Gymmet har bett mig att tillhandahålla 
en lista över mina arbetskollegors namn och adresser. Är det okej att ge den här informationen till 
gymmet?

A: Det beror på, så du bör därför kontakta CoorsTeks juridiska avdelning för vägledning innan du gör
något. Även om gymmet har goda avsikter och dina arbetskollegor kanske vill få denna reklam, kan 
utlämning av dina kollegors personuppgifter bryta mot vårt åtagande att hålla deras personuppgifter 
privata.  

Ytterligare resurser
Besök sidan om integritet och dataskydd på CoorsTeks intranät för att läsa om globala policyer och förfaranden 
som relaterar till integritet och skydd av personuppgifter. 

INTEGRITET OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Vi respekterar alla individers integritet. 
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VÅRT ÅTAGANDE FÖR  
ANSVARSFULL FÖRVALTNING 
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VÅ R T  ÅTA G A N D E 

Vi är starkt engagerade i att bedriva vår verksamhet på ett sätt som skyddar, återställer och bevarar den globala 
miljön, naturresurser och människors hälsa.  

Vi strävar efter att uppfylla detta åtagande genom att försöka:

• utveckla och tillämpa metoder för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet

• minska eller eliminera avfall och föroreningar i samtliga av tillverkningsprocessens etapper

• implementera program för att förebygga miljöförstöring och främja återvinning

• uppfylla eller överträffa alla rättsliga och lagstadgade miljökrav

• integrera ansvarsfull miljöpraxis i våra affärsbeslut

• uppmuntra våra affärspartners och leverantörer att dela vårt engagemang för miljön

 
 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R

Vi förväntar oss att du:

• vidtar omedelbara åtgärder för att rapportera och åtgärda eventuella situationer som omfattar miljöproblem

• förstår och följer alla CoorsTek EHS-policyer och förfaranden som berör dig

• förstår och följer alla miljölagar eller förordningar som berör dig 

• kontaktar CoorsTeks EHS-avdelning för vägledning om du har några frågor eller farhågor avseende CoorsTeks 
EHS-policyer och förfaranden samt miljölagar eller förordningar

Vad gör jag om ...?
Q:  Jag tror att en del av en utrustning har ett konstruktionsfel som kan leda till att den läcker miljöfarliga 

vätskor. Vad ska jag göra?

A:  När du får vetskap om eller misstänker ett fel som kan skada miljön eller utgöra en fara för människors 
hälsa, måste du genast dela din oro. 

Ytterligare resurser
Besök Global EHS-sidan på CoorsTeks intranät för att hitta användbar information om våra miljöstandarder, 
policyer och förfaranden.

MILJÖ
Vi skyddar miljön och de naturresurser som vi är privilegierade att använda. 
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VÅ R T  ÅTA G A N D E

Vi anstränger oss för att tillhandahålla enastående hög kvalitet till våra kunder genom att förstå och uppfylla deras 
krav i tid, varje gång. Kvaliteten på våra produkter och tjänster är grundläggande för CoorsTeks rykte, och alla 
anställda arbetar tillsammans för att DRIVA FRAM kvalitet och kontinuerliga operativa förbättringar i allt vi gör. 

 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R

Alla anställda måste alltid se till att alla produkter och tjänster från CoorsTek uppfyller vårt åtagande gällande 
kvalitet. Vi förväntar oss att du:

• känner till och följer alla kvalitetsstandarder, policyer och förfaranden som gäller för de tillverkade produkterna 
eller för de utförda tjänster som du arbetar med eller har ansvar för

• aldrig tillhandahåller eller deltar i att tillhandahålla falsk, vilseledande eller ofullständig information till våra 
kunder eller i något inspektions-, test- eller annat kvalitetsregister

• följer alla lagar, föreskrifter, specifikationer, testförfaranden och avtalsvillkor som gäller för de tillverkade 
produkterna eller för de utförda tjänster som du arbetar med eller har ansvar för 

• kontaktar CoorsTeks kvalitetsavdelning för vägledning om du har några frågor eller farhågor avseende gällande 
lagar, föreskrifter, specifikationer, testförfaranden eller avtalsvillkor 

Vad gör jag om ...?
Q: Ett av de kvalitetstester som vi utför på en del upprepas längre fram på produktionslinjen. Ska vi hoppa

över detta test för att påskynda produktionen?

A: Att hoppa över ett obligatoriskt test är aldrig acceptabelt. Om du har idéer om hur vi kan förbättra
effektiviteten ska du absolut dela med dig av dem. Om processen inte har utvärderats och modifierats 
är det dock av avgörande betydelse att fullfölja alla fastställda steg, för att säkerställa att vi alltid 
levererar högkvalitativa produkter. 

Ytterligare resurser
Besök sidan om global kvalitet på CoorsTeks intranät för att läsa om globala kvalitetspolicyer och rutiner samt 
bästa praxis för metrologi, processkontroll, strukturerad problemlösning med mera.

KVALITET
Vi kompromissar aldrig med kvaliteten på våra produkter och tjänster. 
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VÅ R T  ÅTA G A N D E

Vår konfidentiella information och vår immateriella egendom är bland våra viktigaste tillgångar. De är resultatet 
av betydande investeringar och många års hårt arbete. De hjälper oss också att utveckla innovativa och 
möjliggörande lösningar för våra kunder och affärspartners genom strategisk FoU och materialexpertis.

KONFIDENTIELLA INFORMATION INTELLECTUAL PROPERTY

Vår konfidentiella information kan omfatta:

• Affärs- och marknadsplaner

• Strategier och kampanjer

• Finansiella budgetar, prognoser och resultat

• Prissättning och försäljningsdata

• Listor och register över kunder, leverantörer och 
anställda

• Produktionsmetoder och procedurer

• Teknisk ingenjörsvetenskaplig och vetenskaplig 
forskning

• Och utveckling och annan information som är 
konfidentiell, känslig ur konkurrenssynpunkt 
eller patentskyddad

Vår immateriella egendom omfattar våra 

• Patent

• Affärshemligheter

• Upphovsrätt

• Varumärken

• Designer, logotyper, varumärken

• Know-how

• Uppfinningar

• Processer, kapacitet och material

 
I den utsträckning som lagen tillåter omfattar vår immateriella egendom också produkter som tagits fram av 
anställda i samband med att de genomför sina arbetsuppgifter eller medan de använder företagets resurser eller 
information.

KONFIDENTIELL INFORMATION OCH 
IMMATERIELL EGENDOM
Vi skyddar våra och våra affärspartners mest värdefulla och oersättliga tillgångar. 
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VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R

Under din anställning kan du exponeras för immateriell egendom eller konfidentiell information som tillhör 
CoorsTek, våra kunder, leverantörer eller affärspartners, eller någon annan tredje part. Du ska:

• aldrig tillåta någon tredje part att använda vår immateriella egendom utan lämpligt godkännande och ett 
licensavtal som godkänts av CoorsTeks juridiska avdelning

• omedelbart avslöja alla arbetsprodukter du tagit fram så att de kan få samma skydd som CoorsTeks övriga 
immateriella egendom

• alltid förutsätta att information om CoorsTek är konfidentiell eller känslig ur konkurrenssynpunkt, om du inte vet 
att CoorsTek har släppt informationen offentligt

• alltid vidta rimliga och nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentiell information som rör 
CoorsTek eller något annat företag 

• aldrig lämna ut information om CoorsTek eller något annat företag till någon utanför CoorsTek, såvida inte 
avslöjandet är korrekt godkänt, nödvändigt för något legitimt affärsändamål och föremål för ett skriftligt 
sekretessavtal som godkänts av CoorsTeks juridiska avdelning

• endast dela konfidentiell information inom CoorsTek och bland dina arbetskollegor på behovsbasis

Vad gör jag om ...?
Q: Jag har blivit ombedd att hålla i en marknadsföringskurs på en lokal handelshögskola. Jag tror

att mina studenter skulle tycka att det var intressant att diskutera hur CoorsTek har utvecklat flera 
marknadsföringskampanjer. Får jag diskutera det här arbetet i min klass?

A: Endast om du först får godkännande från CoorsTeks juridiska avdelning. CoorsTeks
marknadsföringskampanjer är en av CoorsTeks tillgångar som utvecklats med hjälp av företagets tid, 
resurser och information. Mycket av detta arbete kan innehålla varumärken och annan immateriell 
egendom som tillhör CoorsTek. Det här arbetet kan också innehålla skyddad information om CoorsTek 
som inte skulle vara lämplig att avslöja utanför företaget.

Vad gör jag om ...?
Q:  Jag har fått ett mejl från min chef med konfidentiell företagsinformation. Jag vet att jag inte kan dela 

det här mejlet med någon utanför företaget, men kan jag dela det med en kollega?

A:  Endast om din medarbetare är behörig att se den här informationen. Du ska först fråga din chef vem 
du får dela mejlet med, så att du kan vara säker på att du endast delar konfidentiell affärsinformation 
med anställda som är behöriga att se den och som behöver få informationen för att utföra sina 
arbetsuppgifter. 

Ytterligare resurser
Besök sidan med information om immateriell egendom och konfidentiell information på CoorsTeks intranät för att 
hitta vägledning om CoorsTeks immateriell egendom och konfidentiell information.
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VÅ R T  ÅTA G A N D E

Våra företagstillgångar är de verktyg och den information vi använder varje dag i vår verksamhet. Vi strävar efter 
att strategiskt fördela våra företagsresurser och vi anförtror dig med våra tillgångar så att du framgångsrikt kan 
utföra ditt arbete och medverka till att företagets mål nås.

Våra tillgångar inkluderar fysisk egendom, såsom företagets kapital, fordon, datorer, anläggningar, verktyg, 
förnödenheter, utrustning och inventarier. De inkluderar även immateriella tillgångar, såsom företagstid, 
konfidentiell information, immateriella egendom och informationssystem.   

 
VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R

CoorsTek litar på att du använder företagets tillgångar ärligt och effektivt. Vi förväntar oss att du:

• använder företagets tillgångar endast för legitima affärsändamål och på det sätt de är avsedda att användas

• är proaktiv när det gäller att skydda företagets tillgångar mot stöld, förlust, skada eller missbruk

• endast utför finansiella transaktioner som erhållit alla nödvändiga godkännanden, som dokumenterats korrekt 
och överensstämmer med våra policyer 

När du arbetar med CoorsTeks informations- eller teknikverktyg och system måste du vidta alla säkerhetsåtgärder 
som gäller IT och genomföra interna kontroller som är tillämpliga för de system du använder.  

Sporadisk personlig användning av företagets tillgångar som telefoner, datorer och e-post är tillåten, men du 
måste se till att sådan personlig användning inte stör ditt arbetsansvar och inte bryter mot våra policyer. 

Vad gör jag om ...?
Q: Jag har ett företag vid sidan av där jag designar och skriver ut bröllopsinbjudningar och meddelanden

om att ett barn har fötts. En kollega har bett mig att designa och skriva ut inbjudan till hennes 
kommande bröllop. Får jag göra det?

A:  Endast om du gör det utanför din arbetstid och du använder din egen dator och utrustning. Att använda 
CoorsTeks datorer och utrustning eller arbetstid till att designa denna bröllopsinbjudan skulle vara 
missbruk av CoorsTeks tillgångar.

Ytterligare resurser
Policy om acceptabel användning av IT 

Policy för internationella resor och utlägg  

Besök den här sidan på CoorsTeks intranät för att läsa om policyer som beskriver behörighetsnivåer för att 
underteckna kontrakt och godkänna utgifter för CoorsTek.  

FÖRETAGETS TILLGÅNGAR
Vi skyddar våra fysiska, elektroniska och IT-tillgångar. 
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VÅRT ÅTAGANDE FÖR   
INTEGRITET 
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NOGGRANN DOKUMENTATION AV VERKSAMHET OCH FINANSER

VÅ R T  ÅTA G A N D E

Att rapportera korrekt, fullständig och förståelig information om vår verksamhet, våra resultat och ekonomiska 
villkor är en av våra viktigaste skyldigheter. Denna skyldighet att vara sanningsenliga och ärliga gäller alla 
affärshandlingar, inklusive böcker och register, kontrakt och avtal, affärsplaner och prognoser, inspektions- och 
kvalitetsrapporter samt registreringsansökningar.

Vi måste också se till att våra bokslut överensstämmer med alla tillämpliga och godkända redovisningsprinciper, 
lagstadgade krav, våra interna kontrollförfaranden och våra tillåtna upplysningsförfaranden. 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

Du måste säkerställa vårt engagemang för ärlighet i våra affärshandlingar genom att:

• aldrig förfalska, utelämna, ljuga, förvränga, ändra eller dölja fakta eller information 

• aldrig uppmuntra eller låta någon kompromissa med korrektheten eller integriteten i våra affärshandlingar

• föra noggranna böcker och register som fullständigt, rättvist och korrekt återger CoorsTeks finansiella uppgifter

• samarbeta fullt med våra interna och externa revisorer och inte dölja någon information från dem

• se till att alla finansiella transaktioner är fria från felaktiga datum, vilseledande beskrivningar eller registerfel, 
såsom falska kostnader eller inköpsordrar, felaktiga tidsrapporter eller vilseledande kostnader för resor och 
underhållning  

• inte tolerera användning av någon inofficiell redovisning, oregistrerade bankkonton, “svarta kassor” eller andra 
enheter som förvränger vår faktiska ekonomiska information

Vad gör jag om ...?
Q:  En inspektionsrapport visar att en del vi framställt är defekt och inte uppfyller kundens krav. Jag såg 

när en kvalitetschef ändrade en inspektionsrapport för att visa att delen ifråga visst uppfyller dessa 
krav. Ändringen var väldigt liten och kommer inte att påverka produktens prestanda och kunden kanske 
aldrig ens märker det. Behöver jag göra någonting?

A:  Ja.  Du bör dela din oro omedelbart. Även små förändringar kan betraktas som förfalskning av 
handlingar och skulle bryta mot vårt åtagande gentemot vår kund.

KONTROLL
Vår redovisning, kommunikation och vårt beslutsfattande görs ärligt, fullständigt och 
korrekt. 
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UTTALANDEN PÅ COORSTEKS VÄGNAR

VÅ R T  ÅTA G A N D E 

CoorsTek strävar efter att säkerställa att korrekt och fullständig information förmedlas till allmänheten, 
affärspartners, tillsynsmyndigheter och alla andra. Därför har vi utsett vissa personer till officiella talesmän för vårt 
företag.   

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R  
 

Du får aldrig göra några offentliga uttalanden på CoorsTeks vägnar såvida du inte är behörig att göra det. I stället 
måste du hänvisa alla förfrågningar om information till CoorsTeks kommunikationsavdelning.

På samma sätt bör du när du använder personliga sociala medier eller interagerar online:

• tydligt markera att alla åsikter du uttrycker om CoorsTek är dina egna och inte återspeglar CoorsTeks åsikter

• aldrig uppge konfidentiell företagsinformation om CoorsTek eller våra kunder, leverantörer eller andra 
affärspartners

• avstå från att använda CoorsTeks logotyper eller varumärken utan lämpligt godkännande

Vad gör jag om ...?
Q:  Jag har sett en onlinerecension som är kritisk mot CoorsTek och innehåller felaktig information om vårt 

företag. Jag känner till fakta och vill ställa detta till rätta. Är det okej att lägga upp ett svar online?

A:  Nej. Om du inte är behörig talesman, bör du meddela företagets kommunikationsavdelning och låta en 
behörig talesman ta itu med situationen.

Ytterligare resurser
Policy gällande sociala och elektroniska media
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VÅ R T  ÅTA G A N D E 

Vi tror på att fatta opartiska beslut som ger de bästa resultaten för vårt företag. En intressekonflikt uppstår när 
du skulle kunna använda din position hos CoorsTek för personlig vinning eller om du har ett personligt förhållande 
eller intresse som kan påverka din förmåga att objektivt utföra ditt jobb.

Till exempel kan en konflikt uppstå om du:

• övervakar eller bedriver företagsverksamhet med en familjemedlem eller någon som du har ett nära personligt 
förhållande till 

• tillåter ett andra jobb eller engagemang ta bort den lojalitet, tid, energi eller talang du tar med dig till din tjänst 
på CoorsTek

• själv tar en affärsmöjlighet som är avsedd för CoorsTek

• äger, investerar i, arbetar för eller ger råd till ett företag som konkurrerar med, gör affärer med eller vill göra 
affärer med CoorsTek

• använder CoorsTek namn, egendom eller information utan godkännande för att stödja en välgörenhets-, yrkes- 
eller samhällsorganisation

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

Även en potentiell intressekonflikt kan utsätta dig och vårt företag för risk. Om du befinner dig i en potentiell eller 
faktisk intressekonflikt, måste du genast dela din oro.

En intressekonflikt är inte nödvändigtvis ett problem men kan bli ett problem om den inte avslöjas och hanteras 
korrekt. Konflikter kan ofta lösas genom en öppen och ärlig diskussion och genom att arbeta tillsammans för att 
hitta en lämplig lösning. 

Vad gör jag om ...?
Q:  Vi behöver en ekonomisk konsult för att ge råd om ett viktigt projekt. Min farbror har den perfekta 

kompetensen för detta jobb och är en av endast ett fåtal konsulter med den tekniska expertis som krävs 
för detta jobb. Hans löneanspråk är rimliga. Kan jag ge honom uppdraget?

A:  Även om din farbror uppfyller kraven för jobbet, kan uppfattningen om en intressekonflikt vara 
ett problem. Diskutera detta med din chef som sedan kan fatta ett opartiskt beslut beaktat alla 
omständigheter.

 

INTRESSEKONFLIKTER
Vi handlar alltid i vårt företags intresse. 
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GÅVOR OCH UNDERHÅLLNING

VÅ R T  ÅTA G A N D E 
 
Intressekonflikter kan också uppstå om du ger eller tar 
emot gåvor, underhållning eller andra värdefulla föremål 
till eller från leverantörer, kunder, konkurrenter eller 
andra som gör eller försöker göra affärer med CoorsTek.

Att någon gång ibland ge eller acceptera en present, 
underhållning eller något annat värdefullt föremål 
ses ofta som en normal och viktig del i att utveckla 
affärsrelationer. Att ge eller ta emot dem blir emellertid 
olämpligt när de skapar en känsla av att stå i skuld eller 
när de äventyrar ditt professionella omdöme.

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 
 
När du gör affärer med icke-statliga parter bör du 
bara ge och ta emot gåvor, underhållning eller andra 
värdefulla saker om de:

• har litet eller nominellt värde

• är sällsynta 

• inte är kontanter, lån eller likvida medel, 

• inte kommer att påverka affärsbeslut 

• överensstämmer med kulturella normer samt lokala 
lagar och förordningar

 
Gåvor, underhållning eller andra värdefulla föremål har 
litet eller nominellt värde om deras värde är mindre än 
250 USD (eller motsvarande värde i lokal valuta) eller 
eventuella lägre fastställda belopp för vissa tillämpliga 
länder. Du bör inte erbjuda eller ta emot någon present, 
underhållning eller något annat föremål om dess värde 
överstiger 250 USD (eller motsvarande värde i lokal 
valuta), eller eventuella lägre fastställda belopp för vissa 
tillämpliga länder, om du inte först underrättat din chef 
och CoorsTek personalavdelning om föremålet och dess 
värde och fått deras skriftliga godkännande.

När du gör affärer med statliga parter bör du aldrig 
ge eller ta emot några gåvor, underhållning eller andra 
värdefulla föremål, om du inte fått tillstånd från någon 
i CoorsTeks verkställande ledning eller CoorsTeks 
juridiska avdelning.

Vad gör jag om ...?
Q:  Vid mässor och kundmöten ger jag ofta bort 

anteckningsblock, pennor och andra föremål 
med CoorsTeks logotyp. Är detta ok?

A:  Ja. Du kan ge kulturellt lämpliga presenter 
som är framställda för reklamsyfte och har 
ett nominellt värde.

 

RELATIONER MED LEVERANTÖRER

VÅ R T  ÅTA G A N D E 
 
Vi undviker också intressekonflikter genom att hantera 
våra relationer med leverantörer på ett rättvist, skäligt 
och transparent sätt. Vi fattar beslut om att anlita en 
leverantör baserat på objektiva kriterier, såsom kvalitet, 
tillförlitlighet, teknisk spetskompetens, pris, rykte, 
integritet och överensstämmelse med avtalsvillkor, lagar 
och våra policyer.

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 
 
När du fattar ett inköpsbeslut för CoorsTeks räkning 
måste du:

• välja leverantör baserat på objektiva kriterier

• följa alla CoorsTeks inköpsprocesser och system 

• genomföra en tillämplig granskning av leverantören.

• Ta aldrig emot gåvor eller underhållning utöver 
vad som är tillåtet enligt avsnittet om gåvor och 
underhållning i vår globala uppförandekod. 

• Basera aldrig ditt beslut på personliga relationer eller 
möjligheten till personlig ekonomisk vinning

Vad gör jag om ...?
Q:  Jag är ansvarig för att välja en ny leverantör, 

och den leverantör som jag överväger har 
erbjudit mig dyra och lyxiga biljetter till ett 
stort sportevenemang som är utsålt. Kan jag 
ta emot dem?

A:  I detta fall står ditt personliga intresse att 
ta emot biljetterna i konflikt med – eller 
förefaller åtminstone stå i konflikt med – ditt 
ansvar att välja den bästa leverantören för 
CoorsTek. Du bör rådgöra med din chef, 
CoorsTeks personalavdelning eller CoorsTeks 
juridiska avdelning innan du accepterar 
biljetterna. Det kan vara okej att acceptera 
biljetterna om de erbjuds sällan och inte 
är överdrivet dyra, leverantören kommer 
att följa med dig och om leverantören inte 
förväntar sig gynnsammare behandling i 
gengäld.
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INSIDERHANDEL
Vi tillstår att det är oärligt, orättvist och olagligt att bedriva handel baserat på 
insiderinformation. 

VÅ R T  ÅTA G A N D E 

När du arbetar på CoorsTek kan du få tillgång till material och icke-offentlig information om CoorsTek eller dess 
leverantörer, kunder, konkurrenter eller andra tredje parter. Denna information kallas för “insiderinformation” och 
kan exempelvis innehålla:

• budgetar, prognoser och ekonomiska resultat

• potentiella viktiga affärsavtal eller transaktioner

• förändringar i den verkställande ledningen

• nya produkter eller projekt
 
Att handla med värdepapper i ett företag samtidigt som man besitter insiderinformation är olagligt och förstör 
det förtroende som CoorsTek har byggt med sina affärspartners. Vi tillåter inte någon att dela eller handla 
baserat på insiderinformation om ett företag. 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

Om du har tillgång till insiderinformation förväntar vi oss att du:

• aldrig handlar eller investerar baserat på denna förrän informationen har gjorts offentlig

• inte deltar i “tippning” genom att dela informationen med familj, vänner eller tredje parter som kan använda den 
för att fatta investeringsbeslut

• är försiktig och undviker alla potentiella oegentligheter

Vad gör jag om ...?
Q: Jag fick under ett möte med en av våra leverantörer viss information som skulle kunna påverka

investeringar som mina föräldrar överväger att göra. Kan jag dela informationen med dem eftersom jag 
själv inte kommer att handla?

A:  Nej. Lagen förbjuder dig inte bara att köpa eller sälja investeringar baserat på insiderinformation, utan 
också att tipsa någon annan som kan dra nytta av att använda informationen ifråga vid handel.
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INTERNATIONELL HANDEL OCH TULLAR
Vi följer alla lagar gällande exportkontroll, ekonomiska sanktioner och tullar. 

VÅ R T  ÅTA G A N D E 

Vi är stolta över att vara ett globalt företag som bedriver verksamhet runt om i världen. Som globalt företag är det 
viktigt att vi känner till och följer de internationella handelslagar som reglerar var och med vilka vi kan göra affärer.  

Dessa lagar varierar mycket runt om i världen och kan förändras ofta och med kort varsel. Underlåtenhet att följa 
dessa lagar kan allvarligt påverka vår verksamhet och vårt rykte, orsaka höga böter och leda till att vi förlorar våra 
exporträttigheter.

 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

Om du är involverad i förflyttning eller leverans likställd med export av produkter, tjänster, information eller teknik 
över internationella gränser, måste du:

• följa alla våra handelsvillkor och alla gällande lagstiftningar, föreskrifter och krav

• se till att allt du avser att importera eller exportera är korrekt klassificerat baserat på ursprungsland, destination, 
slutanvändning och slutanvändare och innehåller all nödvändig dokumentation, etiketter, licenser, tillstånd och 
godkännanden

• kontrollera att dina transaktioner inte involverar begränsade eller sanktionerade länder, regioner, individer eller 
enheter

• kontakta CoorsTeks avdelning för efterlevnad av handelsvillkor för vägledning om du har några frågor eller 
känner dig tveksam angående lagar och förordningar som är tillämpliga för dina transaktioner

Vad gör jag om ...?
Q:  En potentiell kund har rekommenderat att vi skapar en ny del som kommer att bli en lönsam, långsiktig 

affärsmöjlighet för CoorsTek. Kunden kommer inte att ta fram någon kundprofil över slutanvändaren 
och vägrar att identifiera slutanvändningen för delen. Jag misstänker att slutkunden är belägen i ett 
land som är föremål för ekonomiska sanktioner. Vad ska jag göra?  

A:  Du bör kontakta avdelningen för efterlevnad av handelsvillkor eller dela din oro. Vi kanske inte 
har tillstånd att sälja till någon om vi vet eller har anledning att tro att delarna är avsedda för ett 
sanktionerat land. 

Ytterligare resurser
Besök sidan om internationell handel och tull på CoorsTeks intranät för att läsa om vår policy om efterlevnad av 
internationella handelsregler, vår exportkontrollerade tekniköverföringspolicy och andra policyer och förfaranden 
som är kopplade till internationell handel och tull.
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ANTITRUST

VÅ R T  ÅTA G A N D E 

Vi tror på att föra ut bra produkter och tjänster på marknaden och låta fri, rättvis och öppen konkurrens resultera 
i framgång eller misslyckande. Vår framgång baseras på våra egna meriter och vi undviker allt beteende som kan 
begränsa fri handel. 

Antitrust- och konkurrenslagar främjar rättvis konkurrens, och vi följer alla sådana lagar till fullo. Brott mot 
antitrust- eller konkurrenslagar kan leda till allvarliga rättsliga påföljder för vårt företag och straffavgifter för 
berörda involverade.  

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

Du har ett ansvar att förstå lokala antitrust- och konkurrenslagar och vid behov rådfråga CoorsTeks juridiska 
avdelning för vägledning.

Det kan hända att du då och då pratar med konkurrenter, till exempel vid en mässa eller i samband med 
branschföreningsmöten. Du måste vara försiktig när du interagerar med konkurrenter och alltid följa dessa regler:

• Diskutera inte priser, prissättningspolicyer, kostnader, marknadsföring eller strategiska planer, tekniska 
förbättringar eller patentskyddad eller konfidentiell information.

• Gör inga överenskommelser eller informella avtal om att:

• höja, fastslå eller upprätthålla (komma överens om) priser på produkter eller tjänster

• dela upp territorier, kunder eller marknader

• förhindra att ett annat företag kommer in på marknaden

• vägra att göra affärer med en kund eller leverantör

• blanda er i ett konkurrensbaserat anbudsförfarande (“anbudsmanipulation”)

• begränsa produktion, försäljning eller tillverkning

Vad gör jag om ...?
Q: När jag var på en mässa träffade jag en gammal vän från skoltiden som arbetar för en av våra

konkurrenter. Hon frågade mig hur affärerna går. Vad ska jag svara?

A:  Man kan svara på ett generellt, icke-specifikt sätt att säga att verksamheten går bra. Håll dock din 
konversation på hög nivå. Bara genom att ha en konversation med en konkurrent om vår verksamhet 
kan det uppstå tveksamheter om ett felaktigt förhållande mellan vårt företag och konkurrenten.

RÄTTVIS KONKURRENS
Vi är tuffa men rättvisa konkurrenter. 
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KONKURRENT BEVAKNING (CI)

VÅ R T  ÅTA G A N D E 

Vid normal verksamhet förvärvar vi information om 
våra konkurrenter, men vi gör det på ärligt och lagligt 
sätt. Vi tillstår att det är fel att använda oärliga, 
olovliga eller olagliga metoder för att förvärva ett 
företags företagshemligheter eller annan konfidentiell 
information.  

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

Med hänsyn till information om våra konkurrenter 
förväntas du:

• alltid respektera våra konkurrenters konfidentiella 
information och immateriella rättigheter

• bara försöka att samla konkurrensinformation från 
allmänt tillgängliga källor, såsom medierapporter, 
tidskrifter, årsrapporter, regeringsansökningar, 
företagsledares offentliga tal och kunder när de fritt 
tillhandahålls ett konkurrenskraftigt erbjudande

• aldrig samla konkurrensinformation genom 
oärlig, olovlig eller olaglig verksamhet, såsom 
stöld, intrång, avlyssning, datorhackning, genom 
att lämna oriktiga uppgifter eller anställa en 
konkurrents medarbetare enbart för att erhålla 
konfidentiell information om konkurrenten

Vad gör jag om ...?
Q:  Vi anställde nyss någon som tidigare 

arbetade för en av våra konkurrenter. Kan 
jag fråga henne om några av de hemliga 
nya produkterna som hennes företag 
utvecklade innan hon slutade?

A:  Nej. Det är inte lämpligt att be 
konkurrenters tidigare anställda att lämna 
ut konfidentiell affärsinformation om 
konkurrenten ifråga. Vi har ett ansvar att 
samla konkurrensinformation  

SANNINGSENLIG FÖRSÄLJNING 
OCH MARKNADSFÖRING

VÅ R T  ÅTA G A N D E 

En annan aspekt av att agera ärligt och lagligt på vår 
marknad är att endast ge kunderna noggrann och 
sanningsenlig information om kvalitet, funktioner 
och tillgänglighet när det gäller våra och våra 
konkurrenters produkter.

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 

När du talar med kunder bör du aldrig:

• använda vilseledande uttalanden i vår 
marknadsföring

• göra påståenden om våra produkter eller tjänster 
som inte har underbyggts

• göra nedsättande kommentarer om våra 
konkurrenter

Vad gör jag om ...?
Q:  Jag deltog i ett kundmöte med en annan 

CoorsTek-anställd, och jag tror att han 
avsiktligt och orimligt överdrivit våra 
förmågor. Vad ska jag göra?  

A:  Om det är möjligt bör du korrigera felet 
redan under mötet med kunden. Om det 
inte är möjligt bör du ta upp problemet 
med den anställda eller dela din oro för att 
säkerställa att felet rättas till och att kunden 
inte får en felaktig uppfattning om våra 
förmågor.
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POLICYER MOT KORRUPTION OCH MUTOR
Vi gör affärer baserat på kvaliteten på våra produkter och tjänster. 

VÅ R T  ÅTA G A N D E

 
Vi vet att mutor och korruption inte bara skadar CoorsTek och våra kunder utan även de samhällen där vi bedriver 
verksamhet. När affärsbeslut påverkas genom olämpliga betalningar, snarare än genom transparenta och rättvisa 
förslag, fördelas resurserna inte effektivt och lågkvalitativa produkter och tjänster till konstgjort höga priser 
kommer ut på marknaden.  

Därför förbjuder vi strängt alla former av mutor, bestickning, olagliga betalningar, utpressning eller andra typer av 
korrupta ageranden med kunder, leverantörer, myndigheter och andra tredje parter.. 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R

 
STATLIGT ANSTÄLLDA

Du får aldrig erbjuda eller betala mutor till statligt anställda. 

MUTA STATLIGT ANSTÄLLD

En “muta” är något av värde som ges för att 
påverka ett diskretionärt beslut, som till exempel 
att uppmuntra ett beslut om att erhålla eller 
behålla ett statligt avtal, påverka resultatet av 
en myndighets granskning eller inspektion, eller 
påverka skatt eller annan lagstiftning. En muta 
behöver inte vara en kontantbetalning – den 
kan även göras i form av en gåva, underhållning, 
donationer, anställningserbjudanden eller något 
annat av värde, oberoende av belopp, som ges 
med syfte att påverka ett beslut.

En “statligt anställd” är en person som arbetar 
för eller är ombud för en regering, en statligt ägd 
enhet eller en statligt kontrollerad enhet, såsom:

• regerings- eller myndighetsanställda

• kandidater för politiska poster, politiska partier 
eller tjänstemän från politiska partier

• valda eller lokala tjänstemän

• medlemmar av brottsbekämpande myndigheter, 
inklusive militärer och lokal polis

• representanter eller anställda i offentliga 
internationella organisationer (t.ex. FN) eller 
välgörenhetsorganisationer (t.ex. UNICEF)

• släktingar till någon av ovanstående

32 Global Uppförandekod  |  INNEHÅLL  |  VÄRDIGHET OCH RESPEKT  |  ANSVARSFULL FÖRVALTNING   |  INTEGRITET  |  RESURSER  



 

Du får inte heller tillåta en extern part, till exempel en säljare, att erbjuda eller betala mutor till statligt anställda för 
vår räkning. CoorsTek och dess anställda kan hållas ansvariga för mutor betalda av externa parter som arbetar för 
oss, och därför måste särskilda åtgärder vidtas för att inte anlita någon extern part som misstänks försöka muta 
någon statligt anställd.

Du får heller aldrig göra sidobetalningar till statligt anställda. En “sidobetalning” är en liten betalning till en enskild 
statligt anställd för att säkra eller påskynda en rutinmässig, icke-diskretionär regeringsåtgärd, såsom att erhålla 
vanliga licenser eller tullklareringar.

Om du befinner dig i en situation där din eller någon annan persons omedelbara personliga säkerhet är i fara 
och en “sidobetalning” kan garantera din säkerhet, ska du göra denna betalning, men det måste omedelbart 
rapporteras till CoorsTeks juridiska avdelning.

Vad gör jag om ...?
Q:  En anställd hos en av våra regeringskunder frågade om jag kan hjälpa hans dotter att få jobb på 

CoorsTek. Ska jag hjälpa henne?

A:  Du kan ge den här kollegan information om de tjänster som är lediga på CoorsTek och hur man söker 
dessa tjänster, på samma sätt som alla andra sökande gör. Att göra någonting mer än det skulle se ut 
som en muta till den regeringsanställde.

KOMMERSIELLA MUTOR OCH PENGAR UNDER BORDET

Vissa länder, såsom Storbritannien, förbjuder samtliga mutor, inte bara till eller från statligt anställda.  För att 
säkerställa överensstämmelse med dessa handelslagar om mutor bör du:

• aldrig ta emot eller acceptera mutor eller pengar under bordet från någon kund, leverantör eller någon som gör 
eller försöker göra affärer med CoorsTek

• aldrig erbjuda eller ge mutor eller pengar under bordet till någon kund, leverantör eller någon som gör eller 
försöker göra affärer med CoorsTek

• alltid hänvisa till avsnittet Gåvor och underhållning under rubriken Intressekonflikter i vår globala 
uppförandekod när du interagerar med någon av CoorsTeks affärspartners
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OFFENTLIG UPPHANDLING

Många länder ställer strikta krav på företag som 
bedriver affärer med regeringen. När du säljer till, 
förhandlar med eller arbetar med regeringskunder 
är det av yttersta vikt att du följer dessa krav.  
Affärspraxis som är acceptabel på den kommersiella 
arenan, som att tillhandahålla gåvor eller 
underhållning, kan vara oacceptabel eller olaglig när 
man bedriver handel med den offentliga sektorn.

Genom vårt samarbete med regeringar kan CoorsTek 
dessutom anförtros information och material som är 
grundläggande för ett lands nationella säkerhet och 
som klassificeras i behov av strikt skydd mot otillåtet 
utlämnande.  

Om ditt arbete involverar statliga avtal måste du ha 
vetskap om och följa alla särskilda regler som gäller 
för ditt arbete. 

För ytterligare information måste du kontakta 
CoorsTeks juridiska avdelning.

 
LOBBYVERKSAMHET

Som företagare kan CoorsTek ta ställning i 
socialpolitiska frågor som kan påverka vår verksamhet 
och kan delta i ansträngningar för att påverka 
lagstiftning eller regeringens politik. Eftersom regler om 
lobbyverksamhet varierar runt om i världen, kan dock 
bara vissa personer som är auktoriserade av CoorsTek 
bedriva lobbyverksamhet på CoorsTeks vägnar.

Du får inte kontakta en statstjänsteman för att försöka 
påverka lagstiftning eller regeringspolitik på CoorsTeks 
vägnar om inte dina avsikter har godkänts av en lämplig 
medlem av CoorsTeks ledningsgrupp.

 
POLITISKA AKTIVITETER OCH BIDRAG

Du bör aldrig delta i, godkänna eller ge några politiska 
bidrag på CoorsTeks vägnar eller till förmån för 
CoorsTek.

Vi erkänner din rätt att delta i den politiska processen 
som individ, till exempel genom att stödja och ge 
gåvor till lokala kandidater. Du kan dock bara delta på 
egen tid och på egen bekostnad. Du får aldrig använda 
CoorsTeks namn, medel, anläggningar eller tillgångar 
för politiska ändamål eller bidrag.

Vad gör jag om ...?
Q:  Min vän kandiderar till ett politiskt 

ämbete och jag skulle vilja hjälpa till med 
kampanjen. Är det tillåtet?

A:  Ja. Din personliga politiska aktivitet är 
din ensak. Du bör dock se till att du inte 
använder CoorsTeks resurser, inklusive 
CoorsTeks tid, e-post eller namn för att 
stödja kampanjen.

 

ARBETA MED REGERINGAR
Vi agerar transparent och lagligt när vi interagerar med regeringar. 

VÅ R T  ÅTA G A N D E 

CoorsTek arbetar med internationella organ, regeringar och myndigheter på flera nivåer och på olika sätt, såsom:

• leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster

• företagare och skattebetalare som yrkar på att skydda sina intressen

• deltagare i den privata sektorn genom att tillhandahålla jobb och ekonomiska möjligheter i städer och länder runt 
om i världen

 
När vi interagerar med statligt anställda, agerar vi på ett ärligt, korrekt och transparent sätt och följer alla CoorsTeks 
policyer och förfaranden och alla tillämpliga lagstiftningar. 

VÅ R A  F Ö R VÄ N T N I N G A R 
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ANVÄNDBARA RESURSER

 
Tack för att du har tagit dig tid att läsa vår globala uppförandekod och för att du förbinder dig att bidra till att 
bevara vårt rykte och hedra The CoorsTek Way.

De policyer som vi hänvisar till i vår globala uppförandekod ger dig ytterligare vägledning när du står inför en ny 
eller svår situation.  

I följande tabell anges även interna resurser hos CoorsTek som är tillgängliga för att svara på dina frågor eller 
diskutera problem.   

Resurser: Få hjälp med: Kontaktinformation:

CoorsTeks juridiska avdelning
Bekymmer eller frågor om vår 
globala uppförandekod, vår politik 
eller en lag eller förordning.

legal@coorstek.com

CoorsTek EHS-avdelning
Bekymmer eller frågor 
om hälsa eller säkerhet på 
arbetsplatsen eller miljöfrågor.

EHSEmployeeComplaint 
@coorstek.com

CoorsTeks 
kommunikationsavdelning

Bekymmer eller frågor om 
medieförfrågningar, offentliga 
uttalanden eller andra 
kommunikationsproblem.

CorporateCommunications 
@coorstek.com

CoorsTeks avdelning för 
efterlevnad av handelsvillkor

Bekymmer eller frågor om 
import, export och andra 
handels- eller tullfrågor.

TradeCompliance 
@coorstek.com

CoorsTeks personalavdelning Bekymmer eller frågor 
som rör personal.

Din lokala HR-affärspartner 
eller representant.

CoorsTeks kvalitetsavdelning

Bekymmer eller frågor om 
problem som kan påverka 
våra produkters eller 
tjänsters integritet.

quality@coorstek.com

CoorsTeks IT-avdelning
Bekymmer eller frågor om 
ärenden som rör användningen 
av företagets IT-resurser.

ITHelpDesk@coorstek.com

CoorsTeks avdelning för 
regeringsverksamhet

Bekymmer eller 
frågor om eventuella 
regeringsrelaterade frågor.

legal@coorstek.com
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