VÄGLEDNING TILL
FRAMGÅNG
PMI UPPFÖRANDEKOD

BREV FRÅN VÅR VD
Bästa kollegor,
vi på PMI enas av vårt gemensamma mål om att uppnå en branschomvälvande förändring
av verksamheten. Det är en spännande tid för PMI och jag är stolt över att ha äran att få leda
företaget närmare vår vision om en rökfri framtid.
Som ni alla vet finns det alltid utmaningar på vägen mot ambitiösa mål som detta,
förändring kräver att man tar risker, ställs inför ovisshet och ibland får acceptera
misslyckanden. Lyckligtvis – och än viktigare – är vi inom PMI även förenade i våra
åtaganden för regelefterlevnad, etik och integritet, vilket formellt finns dokumenterat här i vår
uppförandekod ”Vägledning till framgång”.
Under hela PMI:s omvandlingsprocess och även därefter är det mycket viktigt att vi fortsätter
att förlita oss på våra grundläggande värderingar om ärlighet, respekt och rättvisa när vi
ställs inför utmaningar. Priset för att göra avkall på våra på våra grundläggande värderingar är
högt då vi riskerar att förlora det förtroende som vi har byggt upp i förhållande till varandra,
våra kunder, aktieägare och samhället. Vi förväntar oss därför exceptionella framgångar som
endast uppnås genom full efterlevnad, i ordalydelse och anda, av alla tillämpliga lagar och
bestämmelser, vår policy och våra värderingar.
I denna kod beskrivs våra principer och de regler och riktlinjer som alla vi på PMI måste följa.
Om du har några frågor eller funderingar rörande vår kod kan du vända dig till din chef, din
P&C-affärspartner eller din Etik- och efterlevnadspartner.
Tack för ditt fortsatta engagemang för regelefterlevnad, etik och integritet på PMI.
Vänliga hälsningar,

Jacek Olczak
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KÄRNIDÉERNA

kärnidéerna

Vi tar paus innan vi agerar. Våra beslut behöver klara tidstestet. Innan vi slutligen handlar bör vi fråga oss om det
som vi planerar uppfyller ”PMI:s sätt” att göra affärer, d.v.s. om det är förenligt med:
Gott etiskt omdöme,

Vad vi gör

denna vägledning och
lagen.
Vi kompromissar inte med dessa grundprinciper. Vissa lagar kanske inte är logiska, vi kan utmana dem men vi följer dem
ändå. Konkurrenter kanske förhåller sig till en lägre standard, men vi respekterar fortfarande vår egen. Lika viktigt är att vi
förstår att regler inte är tillräckligt. De ersätter inte behovet av gott etiskt omdöme.
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kärnidéerna

Ett gott etiskt omdöme kräver ärlighet, respekt och rättvisa. Dessa delade etiska värderingar är en del av
”PMI:s sätt” att göra affärer. De förenar och vägleder oss som PMI-anställda och är kärnan i denna vägledning.

Ärlighet. Det handlar om trovärdighet: Kan och ska personer utanför företaget tro på oss? Är vi
konsekventa? För att slå fast det uppenbara: Ingen vill arbeta med, få råd eller köpa produkter från någon
som ger vilseledande fakta eller på annat sätt försöker att lura personer. Vi förstår att förtroende uppstår från
handlingar som inte döljer något.

Hur vi gör det

Respekt. Alla personer förtjänar respekt och så gör även idéer. Respekt handlar om värdighet, acceptans,
empati och medkänsla. Kraftig oenighet, utmaning och till och med konflikter är en kraft för framgång när de
kopplas till respekt, men är destruktiva när de inte gör det.

Rättvisa. Vad som är rättvist för en person kanske inte känns rättvist för andra. Rättvisa kräver att man tänker
på alla som är involverade i eller påverkas av ett beslut. Rättvisa kräver överväganden av alla omständigheter
som personer hanterar. I vissa situationer kräver rättvisa mycket eftertanke och massor med ansträngning.
Och det kommer att finnas osäkerhet. Ojämlik användning av dessa regler är orättvist, såsom exkludering av
personer eller deras idéer på grund av kön, etnicitet, religion, sexuella preferenser eller andra liknade faktorer.

Gott etiskt omdöme kräver också att du byter perspektiv. Vad andra tänker spelar roll. Våra kunder,
kollegor och samhället i stort är intresserade av vad vi gör. Alla behöver kunna lita på vad vi säger och vad vi gör. Innan
vi agerar ska vi fråga oss själva om våra handlingar står i konflikt med deras värderingar. Vi accepterar att inte alla
samtycker till allt som vi gör, men vi skall alltid vara säkra på att våra handlingar är ärliga, respektfulla och rättvisa.

kärnidéerna

Verkligheten kan göra att vi missar det självklara. Stress, trötthet och rutiner förblindar vårt beslutstagande. Vi
blir alla distraherade och vi har alla stunder när vi ser saker genom rosafärgade glasögon. Innan du agerar, överväg en liten
stund om du gör saker på ”PMI:s sätt”, d.v.s. om du följer denna vägledning, lagen och visar ett gott etiskt omdöme. Det
finns alltid tid till eftertanke innan det slutliga agerandet.

Regler ersätter inte ett gott omdöme. Regler kan motarbeta deras avsedda syfte. Ett gott omdöme skyddar mot

Vad vi måste komma ihåg

sådana felaktigheter. Om en lag eller en företagsregel inte verkar vettig, säg då till så att vi kan sträva efter en förändring. Var
medveten om att innan ändring sker rättar vi oss därefter, eftersom vår respekt för rättssäkerheten är uppriktig även om vi
inte håller med om det som anges i lagen/företagsregeln.

Ingen sitter inne med alla svar. Det är bra, förutsatt att vi strävar efter att hitta de bästa svaren. Vi gör detta
tillsammans. Prata om svåra val med andra. Ett gott omdöme är en färdighet som förbättras genom att involvera andra och
överväga andra synpunkter. Kom ihåg, det handlar inte bara om oss som individer, din strävan har potential att hjälpa till att
lära oss alla.

Misstag är något vi pratar om, lär oss från och accepterar. Vi gör alla misstag. De är även användbara om rätt
personer vet vad som hänt och ändringar görs baserat på den erfarenheten. Men du bör förstå att det är skillnad mellan ett
misstag och åsidosättande av hur vi gör affärer, genom att ignorera lagen, denna vägledning eller våra gemensamma etiska
värderingar. Åsidosättande utgör en risk för oss alla och platsar inte in här.
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SÄGA TILL

säga till
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

När något kan förbättras eller är
fel, vidtar vi åtgärder.

Dela dina idéer och erfarenheter om hur
saker kan förbättras. Om ett krav eller en

Vi undersöker anmälningar om misstänkta överträdelser. Avdelningen

procedur gör det svårt för dig att arbeta effektivt

du misstänker vara ett problem. Utredningsstandarderna för PMI gällande Etik och

eller du upplever något som onödigt komplicerat för

regelefterlevnad styr alla utredningar och vi har ett kvalitetsuppföljningsprogram som

syftet, ska du säga till. Regler och procedurer ska vara

bedömer undersökningen för att säkerställa att processen fortlöper rättvist, opartiskt

meningsfulla och underlätta arbetet. Du ska också

och respektfullt.

Om du ser något som är fel
måste du säga till. När du säger
till, lyssnar företaget och vidtar
åtgärder. Det är lika viktigt att
säga till när något kan förbättras.
När du säger till i god tro stöder
företaget alltid dig.

för Etik och regelefterlevnad har välutbildade anställda som kan undersöka det som

säga till om du uppfattar att åtgärder inte vidtagits för
att skydda företaget från en potentiell affärsrisk eller

Fråga om du inte är säker. Prata med din chef eller kontakta avdelningen för Etik

rättslig eller regulatorisk risk.

och regelefterlevnad om du känner dig orolig för vad som händer om du säger till. De
kan bemöta dina problem och besvara dina frågor om hur du ska gå till väga.

Ställ frågor när du undrar över något.
PMI tillhandahåller alla, på samtliga nivåer inom
organisationen, åtkomst till kolleger som kan besvara

Hur man säger till

våra frågor, lösa problem och ge råd. Om du är osäker

Man kan säga till på flera olika sätt. Kontakta:
– din närmaste chef eller avdelningschef
– personalavdelningen
– den juridiska avdelningen
– avdelningen för Etik och regelefterlevnad:
		 + PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		 + Chefen för Etik- och regelefterlevnad ansvarig för regionen
		 + Chefen för Etik- och regelefterlevnad ansvarig för Clustret

på vad du bör göra – fråga så får du hjälp.

Sätt stopp för saker som har gått fel. Misstag
inträffar. När det händer är det din uppgift att ingripa
och hjälpa till att rätta till situationen. Om något
inte verkar gå rätt till eller det framgår att denna
vägledning, någon princip, riktlinje eller lag har
påverkats negativt är det din plikt att säga till. Att
ignorera att det kan finnas ett potentiellt problem med
Etik och regelefterlevnad kan leda till att ett relativt
litet problem växer och blir ett stort problem som
allvarligt kan skada andra anställda och hela företaget.

läs mer

PMI 16-C: Säga till

Jourlinjen för regelefterlevnad är också ett alternativ. Den är
öppen dygnet runt, sju dagar i veckan, på alla språk som talas inom
PMI och den drivs av tredje part.
Kontakta jourlinjen online eller på telefon. Lokala telefonnummer är angivna på
ditt intranät. Samtal kan betalas av mottagaren.

PMI Utredningsstandarder
Du kan ringa jourlinjen anonymt såvida du inte ringer från ett av de få länder där
lagen inte tillåter detta. Om du är osäker på vilka restriktioner som gäller för rätten till
anonymitet där du befinner dig, kontakta jourlinjen eller den juridiska avdelningen.
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INTEGRITET PÅ
ARBETSPLATSEN

INTEGRITET PÅ ARBETSPLATSEN
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi upprätthåller en arbetsmiljö
som är respekterande,
integrerande och säker.

Vi fattar alla anställningsrelaterade
beslut utifrån meriter. Begränsa inte andras

Stanna upp och lyssna. Uppträdandet kan vara ohövligt och exkluderande även
om vi inte menar det. Det händer att man omedvetet sårar eller förolämpar andra och

möjlighet att bidra eller avancera på grund av

skapar svårigheter för företaget bara för att man inte tar sig tid att lyssna eller förstå hur

ålder, föräldraansvar, funktionsnedsättning, etnisk

andra kan känna eller reagera. Om du till exempel kommer på dig själv med att tänka,

härkomst, kön, könsidentitet, sexuell läggning,

och uppföra dig som om du är den smartaste person i rummet och att ingen annan har

religion, graviditet eller andra personliga skyddade

några bra idéer, är det troligt att du visar bristande respekt och förståelse för personerna

egenskaper.

omkring dig. Du kan förolämpa dem och helt gå miste om insiktsfulla idéer.

Det finns inget utrymme för trakasserier
på vårt företag. Behandla andra med respekt.

Ibland säger personer inget på grund av rädsla eller hänsyn men de är
fortfarande sårade. Lär dig skillnaden mellan att någon tolererar men lider och

Tolerera aldrig förolämpande, kränkande eller

någon som verkligen välkomnar en viss attityd eller ett närmande. Var rättvis mot andra

oförskämt beteende. Verbalt övergrepp, mobbning,

genom att vara uppmärksam på vad din reaktion på deras attityder kan säga dem. Om

oönskat sexuellt närmande, hotelser och kränkande

du ogillar något eller tänker att någon har missuppfattat dig, säg till. Förvänta dig inte att

uppförande är exempel på olämpligt beteende. Våld

andra skall gissa hur du känner eller vad du menade.

Vi ska alla ha lika möjligheter till att
bidra och lyckas med utgångspunkt
från våra arbetsmeriter. En sådan
arbetsmiljö gör alla till vinnare.
Diskriminering, trakasserier och
osäkra arbetsvillkor är oskäligt och
står i motsättning till hur vi driver vår
affärsverksamhet.

och hot om våld är naturligtvis helt oacceptabelt.

Det är viktigt att man känner sig fri att uttrycka sig på arbetsplatsen. Vår
Låt säkerheten komma i första hand.

verksamhet har nytta av ett brett spektrum av förhållningssätt och synpunkter. Vi främjar

Skydda dig själv och din omgivning från skador

en mångsidig och integrerande arbetsmiljö där alla anställda kan trivas. Vi har alla olika

genom att följa företagets och myndigheters

behov och sätt att vara på och vi måste ge tillräckligt med utrymme så att alla får plats

hälso- och säkerhetsförordningar samt gällande

med sina olikheter.

läs mer

arbetsskyddslagar. Informera ledningen om alla

PMI 2-C: integritet på
arbetsplatsen

arbetsskador eller olyckstillbud. Det är farligt och

Våra standarder gäller även i icke-kontorsmiljöer. Arbeten eller möten

otillåtet att arbeta vid nedsatt reaktionsförmåga

förlagda utanför företaget, affärsresor och sociala evenemang med kollegor sker alla i

eller under påverkan av lagliga eller olagliga

arbetsrelaterade omgivningar. Så gäller till exempel förbud mot trakasserier även på t.ex.

berusningsmedel inklusive alkohol, droger och

en avgångsfest utanför kontoret. I alla situationer ska du tänka efter hur ditt beteende

receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet att ta

kan påverka dina kollegors känslor och företagets anseende.

med sig vapen till arbetsplatsen eller att bära vapen i
tjänsten utan speciellt tillstånd från företaget.

PMI 8-C: Miljö, hälsa och
säkerhet

Arbetstagarrepresentation. Vi respekterar anställdas rätt att ansluta sig eller inte
ansluta sig till fackföreningar och branschorganisationer enligt eget val.

9

MARKNADSFÖRING OCH
FÖRSÄLJNING

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi marknadsför och säljer våra
produkter på ett ansvarsfullt sätt
och enbart till vuxna rökare.

Vi marknadsför och säljer till vuxna som
röker eller använder rökfria produkter. Vuxna

All marknadsföring måste gå igenom en
konsultationsprocess. Eftersom vi måste upprätthålla en mycket

är kapabla att fatta informerade beslut att röka eller

hög standard, kombinerar vår process kreativitet, tillförlitlighet och

använda rökfria produkter. Våra produkter, marknads-

respekt för individuell bedömning med lämplig granskning. Vid

och försäljningsaktiviteter är avsedda för vuxna som

granskningen av ett marknadsföringskoncept involverar vi experter

röker eller har bytt till rökfria produkter. Som ledande

från olika kunskapsområden och med olika erfarenhet.

Våra märken är bland de högst
värderade i världen. Vi använder
kreativitet och innovation för
att utveckla och upprätthålla
varumärkesvärdet. Samtidigt är vi
medvetna om att tobaksprodukter
medför hälsorisker för våra
konsumenter.
Därför använder vi enbart
ansvarsfulla försäljnings- och
marknadsföringsmetoder.

läs mer

PMI 4-C: Marknadsföring
och försäljning av rökbara
tobaksprodukter
PMI 7-C: Reglering,
utveckling och tillverkning
av PMI-produkter

tobaksföretag har vi ett ansvar när det gäller att hindra
ungdomar från att använda våra produkter.

Konventionella och rökfria produkter är fundamentalt
olika produkter. Våra grundprinciper uttrycks i ”hur vi gör det” och

Vi informerar konsumenterna om
hälsoriskerna som våra produkter medför. All

tillämpas på alla produkter, men dessa principer är implementerade

reklam- och konsumentförpackning till konsumenter

produkter. Exempelvis PMI 4-C tillämpas för konventionella

måste förses med varningstexter, även där lagen inte

produkter medan vår policy om god konverteringspraxis är avsedd

kräver dessa varningar.

för våra elektroniska heat-not-burn-produkter.

Marknadsföringen måste vara ärlig och
korrekt. Information eller påståenden om våra

Vi bedöms också utifrån aktiviteter från tredje part.

produkter i marknadsförings- och försäljningsmaterial

parter, så som agenturer, värdar och ledare. Deras aktiviteter påverkar

måste utgå från fakta. Hälsorelaterad produkters

vårt företag lika mycket som våra egna aktiviteter. Om du arbetar

påstående måste backas upp av vetenskapliga bevis

med tredje parter inom marknadsförings- eller försäljningsaktiviteter

som vi offentliggör.

ska du informera dem om våra principer och vara uppmärksam på

med specifika regler och processer för konventionella och rökfria

Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter involverar ofta tredje

sådant som kan äventyra våra värderingar eller tänja på reglerna.

Vi respekterar lagen. Marknadsförings- och
försäljningsregleringar är ofta komplicerade och kräver
vägledning för att tolkas. Det är viktigt att du säger till
om du blir medveten om aktiviteter som kan strida
mot lagen eller företagets policy.

God konverteringspraxis
för IQOS
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KONKURRENS

konkurrens
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi är framgångsrika på en
rättvis och konkurrenskraftig
marknad.

Vi agerar oberoende av våra konkurrenter.

Att göra rätt betyder att vi ber om hjälp. Konkurrensreglerna

Det är helt uteslutet att diskutera eller komma överens

är komplexa och kan kännas motsägelsefulla. Den juridiska

om priser eller andra konkurrenskänsliga ämnen med

avdelningen och ledningen för våra dotterbolag vet vad som är

konkurrenterna. Om ditt jobb kräver att du interagerar

lämpligt för din marknad och kan ge råd och vägledning. Inför varje

med en konkurrent ska du rådgöra med den juridiska

åtgärd bör du fråga dig själv om ditt beslut kommer att innebära

avdelningen om hur du bör gå tillväga. Undvik

något samarbete med konkurrenter eller om det är utformat så att

samtal som involverar prissättning, märkeslansering,

det utesluter eller gör det dyrare för medtävlarna att konkurrera. Om

handelsprogram eller andra konkurrenskänsliga ämnen.

du är osäker ska du konsultera din arbetsledning och kollegorna på

Vi konkurrerar kraftfullt
med produktkvalitet,
konsumentinsikter, innovation,
pris och alla andra medel som
konkurrenslagar tillåter. Vi vet att
en konkurrenskraftig marknad
är bra för våra affärer och våra
konsumenter.

den juridiska avdelningen.

Vi samarbetar inte med affärspartner för
att utesluta medtävlare eller för att skada
konkurrensen. Överenskommelser med kunder

Varje interaktion med konkurrenter kan bli en rättslig
fråga. Ofta är det bästa tillvägagångssättet är att undvika

och återförsäljare kan bli ett problem om de utesluter

onödig kontakt med konkurrenterna, särskilt om ditt jobb eller

eller fördyrar konkurrensen för medtävlare eller skadar

omständigheterna kan ge det minsta intryck av att prissättning,

konkurrensen mellan distributörer, återförsäljare eller

handelsvillkor och program eller andra konkurrensfrågor diskuteras.

leverantörer. Där vi har en betydelsefull marknadsandel

Avsluta samtalet om någon påbörjar en sådan diskussion. Gör det

måste vi vara särskilt försiktiga när vi interagerar med

klart för personerna omkring dig att du inte är beredd att delta i

handels- och leveranskedjan.

någon som helst form av konkurrensbegränsande avtal. Ta sedan
omedelbart kontakt med den juridiska avdelningen.

Sättet vi konkurrerar på är lika viktigt som resultaten. Det
PMI 5-C: Konkurrens

finns sätt att öka volym och vinst som helt enkelt inte är förenliga
med vår affärsetik. Det är inte heller nödvändigtvis rätt att skaffa

läs mer

information om våra konkurrenters verksamhet. Typen av information
och hur vi går till väga för att skaffa den är ofta föremål för juridiska
begränsningar. Samarbeta med dina lokala jurister för att ta reda på
och följa tillämpliga regler.
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BEKÄMPANDE AV MUTOR
OCH KORRUPTION

BEKÄMPANDE AV MUTOR OCH KORRUPTION
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi ger inga mutor, inte
någonstans och inte av något
skäl.

Du skall aldrig erbjuda eller ge en muta eller
tillåta andra att muta för vår räkning. Vi måste
vara ytterst försiktiga när vi erbjuder något av värde

Innan du erbjuder eller ger bort något av värde till någon
offentliganställd ska du vara införstådd med både PMI:s
bestämmelser och de lokala bestämmelserna. Beteenden som kan

såsom pengar, gåvor, tjänster, representation och

vara lämpligt på en marknad kan vara olagligt eller olämpligt på en annan. Att

underhållning, som kan uppfattas som ett försök att på

bjuda en offentliganställd på en måltid kan vara förbjudet i ett land men helt

olämpligt sätt påverka någons yrkesmässiga handlande

lagligt och vanligt i ett annat.

Mutor underminerar
rättssäkerheten och försvagar
samhället. Vi inser att vår vägran
att delta i korruption kan försvåra
våra affärer på vissa marknader,
men mutor är helt enkelt
oacceptabelt för PMI.
Vi är fasta och säkra i denna
position och vi har gång på gång
bevisat att vi i slutändan kan nå
våra affärsmål utan att ta den här
typen av oacceptabla genvägar.

eller beslut. Använd gott omdöme och skulle du tveka
bör du genast kontakta den juridiska avdelningen så att
du vet vad du kan och inte kan göra.

Vad gör man om en muta eller en betalning för att underlätta
en process verkar vara det enda alternativet? Om du tror att en
muta är nödvändig eller du känner påtryckningar att betala en muta måste

Betala aldrig för att underlätta en process,
även om det är tillåtet enligt lokal lag eller
om det är ”normalt” i det samhället. En

du säga till. Företaget kommer att anlita rätt personer för att hitta en utväg.

sådan s.k. underlättande betalning innebär en mindre

omarbetar våra mål i situationer då vi inte kan lösa direkta problem.

Oftast kan problemen lösas genom att vi kontaktar någon tjänsteman eller
företagsorganisation på högre nivå. Vi avstår från affärsmöjligheter eller

summa pengar eller någon liten gåva till någon
offentliganställd i utbyte mot snabbare processer eller

Definitionen av en offentliganställd kan verka förvånande.

handläggning. Om du uppfattar ett behov eller känner

Du måste vara särskilt försiktig vid kontakter med offentliganställda.

dig pressad att erlägga en sådan betalning ska du avstå.

Anledningen till detta är att lagen ställer mycket specifika krav vid interaktion

Istället kontaktar du den juridiska avdelningen för råd

med offentliganställda. I begreppet offentliganställd ingår statligt anställda

om hur du ska hantera situationen.

på nationell och lokal nivå och politiska kandidater. Definitionen kan även

läs mer

inbegripa anställda vid statsägda företag, till exempel journalister som arbetar

PMI 14-C: Interagera med
offentliganställda och
affärspartner. Politiskt
engagemang

Dokumentera allt av värde som ges till någon
offentliganställd. Du ska alltid registrera gåvor och

för en statsägd tidning eller t.o.m. en föreståndare på en statsägd bensinmack.

representation du tillhandahåller till offentliganställda.

Tredje parter måste följa våra regler. Tredje part som på våra vägnar

Detta uppfyller de rättsliga kraven för noggrann

interagerar med offentliganställd måste följa samma regler som vi och avstå

redovisning och dokumentation och kan hjälpa till att

från att betala mutor (direkt eller via mellanhänder).

undvika eventuella misstolkningar.
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INFORMATIONSSKYDD

INFORMATIONSSKYDD
Vad vi gör
Vi skyddar information av
konkurrensskäl samt av
etiska och juridiska skäl.
Oftast är delad information
något bra men emellanåt
är det bara fel. Tänk på den
information du använder
och lär dig de specifika
skyldigheter vi har beträffande
insamling, behandling, lagring
och distribution av den.

Hur vi gör det
Skydda konkurrensfördelarna som genereras
av ditt hårda arbete. Om informationen genererar
en konkurrensfördel, eller om en konkurrent
vill ha den är det troligen kommersiellt känslig
information som behöver skyddas. Några exempel
på kommersiellt känsliga uppgifter är specifikationer
för nya produkter, teknologi, marknadsförings- och
affärsstrategier, marknadsundersökningsuppgifter,
budgetar och andra finansiella uppgifter.
Värna om våra immateriella rättigheter. Det finns

Respektera personerna bakom de data som du samlat
in och använder. Det går bra att PMI:s dotterbolag
samlar in information om personer och använder den
för normala affärssyften (t.ex. personella resurser,
marknadsföring och så vidare), men endast om vi följer
de grundläggande reglerna för att skydda den personliga
integriteten. Huvudreglerna är:
1) Ange ett tydligt, legitimt, normalt affärssyfte för den
användning som inte otillbörligt kränker integriteten för
de personer uppgifterna berör.

många sätt som en bra idé kan förlora sitt värde om den
inte skyddas. Se till att lämpligt skydd finns på plats innan

2) Meddela dessa personer om syftet.

vi delar våra immateriella rättigheter med någon, inklusive
partner, utanför PMI. Kontakta vår juridiska avdelning
när du behöver hjälp att förstå hur upphovsrätt, patent,
varumärken och andra typer av immateriell upphovsrätt
skyddar värdet av våra idéer och arbetsprodukter.

3) Använd informationen rättvist, använd inte mer
information än nödvändigt för att uppnå syftet och radera
(eller anonymisera) det när syftet uppnåtts.
4) Vidtag lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra
obehörig åtkomst.
5) Se till att den är korrekt och låt personerna bakom
informationen få åtkomst till den om de så begär.
6) Se till att alla tredje parter är bundna till att skydda
informationen på samma sätt som vi är.
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INFORMATIONSSKYDD
Hur vi gör det (forts.)
Bedriv eller underlätta inte insiderhandel. Du kan ha information
som inte är offentlig, vilket en förnuftig investerare kan anse
relevant för att besluta om köp eller försäljning av värdepapper. Gott
omdöme och lagar förhindrar användning av denna information för
att köpa eller sälja värdepapper eller ”tipsa” andra (dina närstående,
medarbetare, vänner, mäklare o.s.v.) om den informationen. Företagets
Corporate Secretary grupp hos den juridiska avdelningen är redo att
hjälpa dig att förstå insiderhandel och relaterade teman och besvara
alla frågor som du har.
Respektera sekretess och andras immateriella rättigheter. Stjäl inte
andras hemligheter eller deras egendom, immateriella eller andra. Detta gäller
för stora saker som ett annat företags hemliga process men även för små saker
som en upphovsrättsskyddad bild man kan hitta på internet.

Var försiktig med hur du hanterar idéer som du inte har
efterfrågat. Om någon utanför företaget kommer till dig med någon idé som
du inte har efterfrågat ska du omedelbart kontakta vår juridiska avdelning innan
du använder eller delar denna idé med andra. Genom detta tillvägagångssätt
minskar du risken för att en tredje part senare tar åt sig äran för en idé vi redan
har eller hävdar att vi har stulit idén.

INFORMATIONSSKYDD
Vad vi måste komma ihåg
Konfidentiellt eller ej, det vi arbetar med måste klara testet för
god etisk bedömning, lagen och denna vägledning. Kom ihåg att
medan det är besvärande att förlora konfidentiell information bör själva
informationen inte orsaka någon förlägenhet. Vi skyddar information av
kommersiella, juridiska och etiska skäl. Vi döljer inget som personer har
rätt att få veta, hur föga smickrande uppgifterna än är.
Tanklöshet är en huvudorsak till informationsförluster. Ibland
är det så enkelt som en stulen okrypterad bärbar dator eller ett USBminne, eller en konversation om ett konfidentiellt ämne på ett tåg.
Andra gånger är det en överdriven önskan att samarbeta med externa
partner innan lämpligt informationsskydd finns på plats.
PMI 1-C: Hantera
koncerninformation
PMI 3-C: Skydd av
personuppgifter

läs mer

Metoderna för att stjäla information ändras hela tiden. Vår teknik
kan hjälpa till att skydda information men du är vårt verkliga skydd.
Var skeptisk. Ha vetskap om vem du har att göra med och kom ihåg
att uppträda som en PMI-anställd är ett favorittrick som används av
kriminella som försöker att stjäla det som tillhör oss.

PMI 6-C: Immateriella
rättigheter
PMI 17-C: Insiderhandel
PMI 18-C: Använda
datorteknologi
PMI 18-CG2: Riktlinjer för
sociala medier
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FÖRETAGETS UTTALANDEN
OCH ARKIV

Företagets uttalanden och arkiv
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi kommunicerar ärligt, rättvist
och respektfullt.

Våra finansiella rapporter är korrekta och lättbegripliga.

Vi alla definierar PMI. Endast några få av oss är

Investerare fattar beslut baserat på vad vi säger. Våra finansiella rapporter

utbildade och har behörighet att göra uttalanden till media,

och andra ekonomiska uppgifter som vi delger myndighet och allmänhet,

investerare, myndigheter eller vetenskapsinstitutioner

måste ge en begriplig och fullständig bild av vår verksamhet. Rådgör med

men vi alla interagerar med allmänheten. Kom ihåg att vi

vårt kontor för investerarrelationer innan du ger finansiell eller annan

kommunicerar ärligt och vi gör inga produktrelaterade

information som inte är allmänt känd till någon investerare.

hälsopåståenden utan vetenskapliga belägg, inte ens till

Allmänhetens förtroende för PMI
är viktig för vår fortlevnad på
lång sikt. För att bibehålla detta
förtroende måste all vår externa
kommunikation, oavsett om det är
på ett formellt eller informellt sätt
vara sanningsenlig, korrekt och
inte vilseledande. Vi följer samma
praxis i vår internkommunikation
och våra rapporter.

familj eller vänner.

Vi offentliggör vår support. Vi är tydliga med den roll vi har i
för företaget. Detta inbegriper arbetsresultat som vi har finansierat

Samma principer gäller för hur vi kommunicerar
internt. Var ärlig, noggrann och fullständig i dina dagliga

gällande våra produkters hälsorisker, liksom uppgifter eller åsikter från

kommunikationer. Ta tid att uttrycka dig begripligt. Blanda

tredje part på våra vägnar som finansierats av oss i syfte att informera om

inte fakta med uppfattningar. Känner du behov av att ställa

policybeslut. Om kunskapen om vår finansiella support eller involveringen

en hypotes ska du tydligt tala om att det är det du gör. Om

i ett projekt eller en relation med någon kan vara en väsentlig faktor för

det inte är ditt jobb ska du aldrig göra en juridisk bedömning

någon att skapa sig en åsikt om ämnen som är relevanta för företaget,

eller uttrycka juridiska synpunkter i skrift.

utvecklingen av material som kan påverka policybeslut som är av intresse

borde vi förmodligen avslöja den.

Vi upprätthåller en noggrann redovisning och rapportering.

Din privata användning av sociala medier är
inte alltid så privat. Använd inte dina privata sociala

Att ha en noggrann redovisning och rapportering gäller inte enbart

medier för att annonsera eller främja våra konventionella

våra finansiella rapporter. Alla företagsuppgifter från våra anställda och

eller rökfria varumärken. Följ företagets riktlinjer när du

företaget måste vara korrekta, fullständiga och punktliga.

använder sociala medier. Förstå att det du säger via sociala
medier är offentlig kommunikation och kan missförstås

läs mer

PMI 1-C: Hantera
koncerninformation
PMI 18-CG2: Riktlinjer
för sociala medier
PMI 31-C: Externa
kommunikationer och
offentliga uttalanden

Arkivera dokumentation på det sätt som lagen och företaget
föreskriver. Alla filialer och dotterbolag har ett bevaringsschema som

som ett företagsuttalande snarare än dina enskilda åsikter

anger vilka dokument som ska bevaras och hur länge. Dessa scheman

företagsinformation. Vi får inte vilseleda allmänheten eller

säkerställer att företaget har behövlig information för verksamheten och

kränka investerings- och sekretesslagar.

eller så kan det oavsiktligt offentliggöra konfidentiell

att vi uppfyller alla myndighetskrav. Om du får ett rättsligt meddelande
om arkiveringsplikt måste du följa anvisningarna och bevara samtliga
dokument som uppges.
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VETENSKAPLIG
INTEGRITET

Vetenskaplig integritet
Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi utför vetenskapligt arbete
som människor kan värdera
och lita på.

Vi utvecklar rökfria produkter med objektiva och
tvärvetenskapliga metoder. Vi följer tillämpliga standarder

Vår forskning genomförs utan krav på att
komma fram till specifikt resultat. Vårt sätt att arbeta

och principer av god laboratoriepraxis och god klinisk praxis i

uppmuntrar alla våra vetenskapsmän att agera oberoende

studieformgivning, tolkning av data och regelbundna utvärderingar. Vi är

och säga sin åsikt om vetenskapliga angelägenheter. Varje

Vår forskning handlar om att
bättre förstå våra produkter. Detta
gäller för hela spektrat av vårt
vetenskapliga arbete, utfört av oss
och för oss. Fokuset i detta avsnitt
ligger på våra rökfria produkter
men allt vårt vetenskapliga arbete
måste var rigoröst, transparent
och objektivt.

ledande i att utveckla nya metoder om det inte finns någon. Vi använder

person som arbetar i ett vetenskapligt projekt har skyldighet

våra vetenskapsmäns expertis från ett brett spektrum av discipliner för att

att säga till om potentiella vetenskapliga oegentligheter.

Vår vetenskaps trovärdighet är
fundamental för acceptansen
av våra produkter. Vi vet att om
vi inte vidhåller bästa praxis
eller bortser från värdet av
vetenskaplig integritet kommer vi
inte att lyckas.

Vi uppmuntrar till extern verifiering av våra upptäckter. Vår

läs mer

Vad vi gör

uppfylla eller överträffa kraven från tillsynsmyndigheter.

Vår kvalitetskontroll och andra processer ser till att våra
data är korrekta och pålitliga. Vi har ett stabilt kvalitetsramverk

Människor fattar viktiga beslut baserat på
vetenskaplig information som vi tillhandahåller.
Följ vår etablerade interna granskningsprocess innan

för genomförandet av vår rökfria forskning under utvecklings- och

vetenskapliga resultat kommuniceras, företagsuttalanden

bedömningsfaserna samt övervakningen efter lanseringen. Vi tar inga

eller konsumentorienterande anspråk görs. Förstå den

genvägar i vårt vetenskapliga arbete. Vi ser till att resultaten av vår

underliggande vetenskapen innan du informerar om

undersökning är spårbara och sökbara.

vetenskapliga frågor.

rökfria forskning publiceras i referentgranskade tidskrifter och vi visar att vi
står för våra vetenskapliga slutsatser genom att vi delar våra vetenskapliga
data med allmänheten. Vi samarbetar aktivt med externa forskare och
agerar efter deras upptäckter.

PMI 7-C: Reglering, utveckling
och tillverkning av PMIprodukter
PMIScience.com
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FINANS OCH HANDEL

finans och handel
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi hjälper till att förebygga illegal
försäljning av våra produkter
och missbruk av vårt företags
resurser.

Vi har affärsmetoder som är utvecklade för att förebygga
brottsligt utnyttjande. Penningtvätt är en process där individer
eller grupper försöker dölja källan till olagliga medel eller på annat

En etablerad kundpolicy, skattebestämmelser
och handelsstandarder hjälper dig att arbeta
snabbare och hålla oss undan problem.

sätt ge intryck av att olagliga medel är lagliga. PMI efterlever lagar

Företagspraxis för kontroll av kunder och tredje parter kan

mot penningtvätt genom procedurer för att undvika kontant

upplevas som besvärlig och tidskrävande men de hjälper oss

betalning eller jämförbara betalningsmedel som kan vara intäkter

att driva vår affärsverksamhet mera effektivt och lagenligt.

från brottslig verksamhet. För att förebygga smuggling bevakas

USA och andra länder inför handelsrestriktioner för ett antal

kundförsäljningsvolymerna av våra dotterbolag så att åtgärder kan vidtas

länder och individer och listan över dessa ändras dagligen.

när de misstänker illegal omdirigering av våra produkter.

Våra system hjälper oss att förebygga överträdelser och

Ett stort antal rökare över hela
världen föredrar våra märken
framför andra. Detta är givetvis bra
för oss men det ökar incitamenten
för kriminella att handla med våra
produkter som smuggelvara och
bryta mot tull- och skattelagstiftning
eller använda vårt företag för
penningtvätt. Våra standarder
är tydliga: Vi varken tolererar,
förbiser, medverkar till eller stödjer
smuggling eller penningtvätt. Vi
samarbetar med myndigheterna
för att stoppa illegal handel med
våra produkter. Vår trovärdighet på
detta område är beroende av att vi
är uppmärksamma på alla aktiviteter
eller förfaranden som kan äventyra
våra standarder.

insamla den information vi behöver för att svara på en

Vi undersöker nya potentiella kunder, leverantörer och
tredjepartstillverkare noga. Vi gör enbart affärer med företag

regeringsförfrågan.

och organisationer som delar våra standarder för regelefterlevnad och
integritet. Avdelningen för internkontroll (Internal Controls Department)
har processer för att identifiera potentiella problem med affärspartner.
Vi dubbelkontrollerar för att vara säkra på att vi inte gör affärer med
länder, regimer, organisationer eller individer som är föremål för
handelssanktioner som vi måste följa. Denna kontroll måste genomföras
innan vi ingår i något nytt affärsavtal.

Vi följer föreskrifterna för att motverka bojkott. Enligt
amerikansk lag måste PMI underrätta de amerikanska myndigheterna
och inte samarbeta med begäran av utländsk bojkott som är i strid med
amerikansk politik. Anställda får inte vidta några åtgärder, lämna några

läs mer

PMI 9-C: Känn dina
leverantörer
PMI 10-C: Lär känna dina
kunder och anti-diversion

uppgifter eller göra uttalanden som kan uppfattas som deltagande i en
illegal utländsk bojkott. Aktuell information om förbjudna internationella
bojkotter kan fås från vår juridiska avdelning.

PMI 11-C: Godtagna former
av betalningar
PMI 15-C: Skatter
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INTRESSEKONFLIKTER,
GÅVOR OCH REPRESENTATION

Intressekonflikter, gåvor och representation
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi är rättvisa och objektiva i våra beslut.

Offentliggör potentiella intressekonflikter. Ditt privatliv är
privat. Företaget respekterar detta men behöver veta om det finns

Processen för att meddela intressekonflikter är
enkel, konfidentiell och rättvis. Företaget gör det enkelt

situationer där dina privata intressen kan komma i konflikt med ditt

för arbetstagarna att meddela intressekonflikter. De flesta

professionella ansvar. Det är viktigt att offentliggöra dina potentiella

potentiella konflikter kan klaras upp om de inblandade får de rätta

intressekonflikter till avdelningen för Etik och regelefterlevnad även om

förutsättningarna för att göra det. Enbart personer som behöver känna

du anser att du kan hantera situationen utan hjälp. De flesta överskattar

till din intressekonflikt behöver få veta.

Intressekonflikter inträffar när
personliga, sociala, ekonomiska eller
politiska aktiviteter kommer i konflikt
med anställdas yrkesansvar. De flesta
intressekonflikter berör personliga
relationer, t.ex. om en nära släkting
från ett annat företag vill göra affärer
med PMI. Våra affärsbeslut ska alltid
baseras på det som gynnar PMI, och
inte oss personligen. En konflikt är inte
nödvändigtvis ett problem. Våra krav
gällande intressekonflikter förespråkar
rättvisa beslut genom att kräva
upplysningar, granskning och möjlig
konfliktbegränsning som kan inverka på
vår professionella objektivitet. Enligt våra
regler för gåvor och representation är det
inte heller tillåtet att ta emot eller erbjuda
något som kan påverka det professionella
omdömet. Detta innebär att vi kan lita på
varandra, så att vi fattar bra beslut och
bidrar till företagets goda anseende inom
vår affärsverksamhet.

läs mer

PMI 13-C: Intressekonflikter
PMI 14-C: Interagera med
offentliganställda och
affärspartner. Politiskt
engagemang

sin egen förmåga att fatta objektiva beslut när de står inför motstridiga
personliga intressen. Det bästa sättet att testa din objektivitet är att

Vem är en nära släkting? En ”nära släkting” är en livskamrat,

involvera andra som då oftast kan finna sätt att begränsa konflikten.

förälder eller styvförälder, barn eller styvbarn, syskon, styvsyskon,
kusiner, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder, far- och morföräldrar,

Det är inte tillåtet att erbjuda gåvor eller representation för
att påverka någon annans professionella omdöme. Gåvor

barnbarn och svärföräldrar. ”Släktingregeln” täcker också in den person

och representation är ett legitimt sätt att bygga affärsrelationer och

Etik och regelefterlevnad för att få vägledning om du är osäker på om

visa uppskattning. Men gåvor och representation får inte vara av sådan

personen kan betraktas som en ”nära släkting”.

som du har ett nära personligt förhållande till. Kontakta avdelningen för

art att de kan påverka objektiviteten hos den person vi gör affärer med.
goda omdöme och undvik allt som är påkostat och inte brukligt, annars

Använd inte reglerna beträffande gåvor under
omständigheter där du inte ger en gåva. Se till att du förstår

riskerar du att skapa svårigheter för dina kollegor och företaget. Delta

vad en gåva är. När vi samarbetar med policyskapare och andra i

inte i någon representation som är tvivelaktig eller sexuellt orienterad.

förbindelse med vårt arbete med rökfria produkter lämnar vi ibland

Generellt behövs godkännande för gåvor över 250 USD per kalenderår.

kvar en enhet eller en begränsad mängd konsumtionsvaror som inte

Dotterbolag kan sätta lägre gränser.

är till för personligt bruk utan snarare för en ökad medvetenhet om

Specifikationer finns i avsnittet om regler om gåvor. Använd alltid ditt

produkten eller testsyften. Se till att du förstår reglerna som styr detta

Du ska inte ta emot gåvor eller representation som kan ha
inflytande på din professionella objektivitet. Ta aldrig emot

kvarlämnande.

något som strider mot företagets regler om gåvor eller skulle kunna
skapa svårigheter för dina kollegor eller företaget. Du kan behöva
godkännande för att ta emot gåvor eller representation över ett visst

Avslöja en intressekonflikt

värde under ett kalenderår, så se till att du kontrollerar gällande PMI-

Använd vårt online-formulär eller ta direktkontakt

praxis eller lokala tröskelvärden.

med avdelningen för Etik och regelefterlevnad. Om du
inte anser att ärendet måste förbli hemligt ska du även
informera din närmaste chef.
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ANSVAR FÖR
LEVERANSKEDJAN

Ansvar för LEVERANSKEDJAN
Vad vi gör

Hur vi gör det

Vad vi måste komma ihåg

Vi strävar efter långsiktig tillväxt.

Vi fortsätter att minska vårt koldioxidavtryck.
Vi har satt upp mål för ett år, fem år och tjugo år för att

Vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på
efterlevnad och integritet. De som vi väljer att arbeta med i vår

minska vår leveranskedjas koldioxidavtryck. Våra initiativ

leveranskedja och hur våra partner och leverantörer arbetar påverkar

inbegriper hållbarhet för jordbruksprodukter inklusive

vårt anseende och vår verksamhet. Om du ska välja en ny leverantör

avskogning, energi- och vattenförbrukning, återvinning och

eller utvärdera en redan anlitad se då till att de är införstådda med

koldioxidutsläpp. Vi rapporterar våra framsteg varje år.

våra principer och var uppmärksam på sådant som kan påverka våra

Långsiktig tillväxt är beroende av
hållbarheten för våra interna och
externa leveranskedjor. Vi minskar
miljöpåverkan av våra produkter
och verkar för hållbarhet för de
naturresurser som vi är beroende av.
Vi uppmärksammar och arbetar
för att åtgärda problem rörande
barn- och tvångsarbete. Dessa
åtgärder förbättrar våra affärsresultat
och förbättrar livskvaliteten i de
samhällen vi är verksamma.

standarder negativt.

Vi arbetar för att eliminera barnarbete,
tvångsarbete och exploatering av arbetskraft
i vår leveranskedja. Vi överser inte med barn- eller
tvångsarbete och vi anställer inte minderåriga eller tvingar
någon att arbeta på vårt företag. Vi samarbetar med
jordbrukare för att uppmuntra bra jordbruksmetoder
som förbättrar grödornas hållbarhet. Vi förväntar oss
att jordbrukarna genomför våra krav enligt vår kod för
jordbruksanställning (Agricultural Labor Practices Code).
Vårt välgörenhetsprogram bidrar till att skapa möjligheter för
landsbygden.

Vi förväntar oss att leverantörer implementerar
våra ansvarsprinciper för upphandling på ett
omsorgsfullt och transparent sätt. Hos PMI har

läs mer

PMI:s kod för
jordbruksanställning
PMI 8-C: Miljö, hälsa och
säkerhet
PMI 12-C: Bidrag till
välgörenhet

vi åtagit oss att göra affärer i linje med internationellt
erkända principer beträffande mänskliga rättigheter,
miljöengagemang, affärsintegritet samt anti-korruption. Vi
tror att gemensamma ansträngningar med våra leverantörer
för att etablera en mer hållbar leveranskedja kommer
att möjliggöra omfattande möjligheter att stärka vår
affärsrelation och skapa värde för våra respektive företag.

PMI:s principer för ansvarsfull
upphandling
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Chefers ansvar
Kulturen som råder inom vår organisation påverkar våra handlingar.
Många olika faktorer skapar företagskulturen. Till exempel kan sättet vi samarbetar som ett team, vårt anseende
som ett ärligt företag, organisationens rättvisa, respekten vi visar varandra och konsumenter, hur företagets policyer uppfattas,
konkurrenstryck och även rykten bidra, på gott och ont, till vår företagskultur. De som företaget har anförtrott uppgiften att leda
andra har ett särskilt ansvar för att forma vår företagskultur och teamens arbetsmiljö.

Känner till och förstår denna vägledning och de principer och riktlinjer som är relevanta för
arbetsuppgifterna.
Alla chefer ska se
till att deras team:

Förstår att denna vägledning och principer och riktlinjer tillämpas rättvist och konsekvent.
Känner sig fria att säga till om Etik och regelefterlevnadsproblem och förväntar sig att
företaget lyssnar på deras problem.
Ser till att vi gör affärer med integritet, visar ärlighet, rättvisa och respekt.

Att upprätthålla rätt företagskultur är mycket svårare än att bara säga till de anställda att följa reglerna. Framför allt krävs ett autentiskt
ledarskap. Visa vad det betyder att agera med integritet. Vinn förtroende i ditt team genom att prata om innehållet i denna vägledning. Ställ frågor, lyssna och reagera
på vad de har att säga.

Övervakning av andra kräver kurage. Konsekvens och trovärdighet går hand-i-hand. Kom ihåg: Att vara en ledare handlar inte om att göra majoriteten glada
eller att lugna en särskilt svår teammedlem, det handlar om att inspirera andra att följa efter, skapa en känsla av sammanhållning och konstruktiva utmaningar.

Om någon säger till om misstänkt överträdelse, tänk på att de uppfyller sin plikt och därför ska behandlas med respekt. Undersök inget själv.
Kontakta ansvarig person för Etik och regelefterlevnad direkt så att företaget kan behandla ärendet objektivt.

Förtroendet måste gälla i båda riktningarna. Om du anser att din chef kan göra mer för att främja vår kultur av etik och regelefterlevnad inom
företagskulturen – berätta detta för din chef eller någon annan inom företaget.
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Tillämplighet och undantag
Den här vägledningen beskriver obligatoriska bestämmelser som gäller alla PMI-anställda, styrelsemedlemmar och
ledningsgruppen och alla dem som är verksamma på våra vägnar. Överträdelser av det som innefattas av vägledning
eller principer och riktlinjer för regelefterlevnad, kan resultera i disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.
Inga undantag från någon bestämmelse i denna vägledning får göras utan styrelsens godkännande.
Denna vägledning gäller Philip Morris International Inc. och deras direkta och indirekta dotterbolag, gemensamt
kallade Philip Morris International, PMI, eller företaget.
© Philip Morris International Management SA

10/17.1 - SE EX

