Global
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Kodeksen forbinder os alle

Afsnit 1:
Kodeksen

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Kære kollega,
Tak fordi du har taget dig tid til at gennemgå vores adfærdskodeks.
Som medarbejdere hos Tech Data har vi alle et ansvar for at kende og
anvende de principper og standarder, der gør vores virksomhed til en højt
respekteret, anerkendt og betroet industrileder.
Tech Data blev bygget på et stærkt fundament af fælles værdier –
principper, som fortsætter med at holde os forankret i vores mission og
hjælper os med at navigere nyt terræn i et stadigt skiftende it-landskab.
Disse værdier – integritet, høj kvalitet, ansvarlighed, samarbejde og
integration – tjener som hjørnestenen i vores kultur og giver os en fælles
målsætning, idet vi stræber efter at levere den bedst mulige oplevelse til
vores kanalpartnere og til hinanden.
Inden for Tech Data og i vores lokalsamfund er de handlinger, som vi
foretager, en afspejling af, hvem vi er, og har en kæmpe indflydelse på vores
virksomheds omdømme. Vores kodeks opsummerer nøgleelementer
i virksomhedspolitikker, der er beregnet til at sikre lovlig og etisk adfærd
og tydeligt angiver forventningerne til vores jobrelaterede aktiviteter,
således at de handlinger, som vi foretager, er de rigtige.
Kodeksen gælder for os alle: Tech Data-medarbejdere, funktionærer og
bestyrelsesmedlemmer. Den er beregnet til at fungere som en vejledning
i passende adfærd og en ressource, der hjælper dig med at træffe de rigtige
beslutninger. Læs den, vær fortrolig med den, og når noget virker forkert,
så sig noget. Tech Data er afhængig af, at du stiller spørgsmål og indberetter
bekymringer, således at vi løbende kan forbedre vores processer og løse
eventuelle problemer, der måtte opstå.
Tak for dit fortsatte engagement i Tech Data og for din hjælp med at
beskytte og styrke vores ry for integritet og høj kvalitet.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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VORES FÆLLES VÆRDIER
Vores værdier tjener som det fundament, hvorfra vi arbejder, og driver vores organisation
fremad hver dag med en fælles målsætning.
• Integritet: Vi gør, hvad der er rigtigt.
Integritet er fundamentet for vores forretning. Vi er ærlige, gennemsigtige og gør altid
det rigtige ved at handle ifølge de højeste standarder for etik og retfærdighed.
• Høj kvalitet: Vi leverer fremragende oplevelser.
Vi stræber efter at opnå det højeste niveau af ydeevne i alt, hvad vi foretager os.
Vi leverer den bedst mulige oplevelse til vores kanalpartnere og til hinanden.
• Ansvarlighed: Vi holder vores løfter.
Vi holder vores løfter og opfylder vores forpligtelser. Vi sætter klare forventninger og
støtter og forventer af hinanden, at vi hver især træffer beslutninger for at opnå vores
kollektive mål.
• Samarbejde: Vi støtter hinanden.
Vi lytter til og støtter hinanden. Vi arbejder sammen og søger altid bedre og mere
innovative måder til at være fleksible på, reducere kompleksitet og forbedre vores
forretning.
• Inklusion: Vi vinder sammen.
Vi mener, at vores mangfoldige globale arbejdsstyrke driver vores succes. Vi tilvejebringer
et inklusivt, indbydende og berigende miljø for vores kolleger og deres ideer.
En introduktion til kodeksen
Kodeksen er vores guide til at træffe de rigtige forretningsbeslutninger baseret på integritet. Det er
en ressource, der giver svar og retning, når vi står over for komplekse og udfordrende situationer.
Hvorfor vi har en kodeks
Kodeksen afspejler Tech Datas faste engagement i at drive forretning i overensstemmelse med vores fælles
værdier, politikker og gældende love. Kodeksen definerer vores forventede adfærd, når vi interagerer med
hinanden, vores forretningspartnere og vores lokalsamfund.
Hvordan kodeksen gælder for mig
Vi er alle ansvarlige for at kende kodeksen og sige til, når vi opdager utilbørlig adfærd. Spørg altid dig selv,
hvorvidt dine handlinger er i overensstemmelse med vores fælles værdier. Denne kodeks kan ikke give alle
svar, så hvis du er i tvivl om noget, skal du søge vejledning.

Ved at konkurrere retfærdigt og følge alle gældende love, reducerer vi risikoen
for vores virksomhed og forretningspartnere og forbedrer vores virksomheds
omdømme for integritet.
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Afsnit 2:
Forbindelsen

Hvem skal følge kodeksen?
Adfærdskodeksen gælder for alle hos Tech Data. Dette omfatter vores bestyrelse, ledere, medarbejdere og
agenter, der handler på vegne af Tech Data over hele verden. Vi forventer også, at vores forretningspartnere
følger disse samme principper. Kodeksen forbinder os alle sammen og sikrer regelmæssighed i den måde,
hvorpå vi driver virksomhed, uanset kultur eller sted.
Dine ansvarsområder som medarbejder hos Tech Data er at:
• Handle med integritet, respekt og professionalisme.
• Tage beslutninger, der er velbegrundede og inden for lovens rammer.
• Aldrig at gå på kompromis med Tech Datas omdømme eller dit eget.
• Være ærlig.
• Spørge og sige til, når du er i tvivl eller overværer utilbørlig adfærd.
• Sørge for, at compliance er en del af din teamkultur.

Yderligere forventninger til ledere
Ledere forventes at skabe et miljø, der understøtter en compliancekultur og åben kommunikation,
hvor medarbejdere føler sig trygge ved at indberette bekymringer uden frygt for repressalier.
Alle ledere forventes at:
• Følge kodeksen, Tech Data-politikker og gældende love og regler.
• Være tilgængelige for alle, der indberetter en bekymring, og tage
medarbejder-bekymringer alvorligt.
• Aldrig gøre gengæld mod enhver person, der indberetter en bekymring,
og beskytte andre mod mulige repressalier.
• Omgående indberette mistanke om utilbørlig adfærd.
Aldrig dække over eller ignorere utilbørlig adfærd eller repressalier.
• Foregå med et godt eksempel, og holde dig selv og andre ansvarlige
og undgå alt, der bare ligner en overtrædelse af kodeksen eller loven.
• Integrere compliance i din teamkultur.
−− S
 kabe et miljø, der tilskynder direkte kommunikation vedrørende problemer eller
bekymringer relateret til kodeksen eller gældende love.
−− Anerkende medarbejdere, som udviser integritet og engagement i relation til compliance.
−− Være proaktive, identificere potentielle svagheder, og træffe afhjælpende foranstaltninger,
når det er relevant.

Hvis ledere undlader at indberette kendte overtrædelser i vores virksomhed, kan de blive genstand for
disciplinære foranstaltninger, herunder afskedigelse. Ledere forventes også at føre passende tilsyn med
deres ansvarsområder, så de er opmærksomme på ting, der kan skabe risici for vores virksomhed, samt
træffe foranstaltninger for at afbøde disse risici.

Tech Data overholder alle love og regler i de geografiske områder, hvor vi driver
virksomhed. I nogle tilfælde kan regionale politikker og lokale love være strengere
end de politikker, der henvises til i denne kodeks. Når dette sker, skal du følge
de lokale love og politikker.
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Dispensationer
Eventuelle dispensationer eller undtagelser fra kodeksen skal meddeles den relevante regionale præsident
sammen med begrundelsen for anmodningen. Anmodningen vil også blive gennemgået af etik og
compliance-afdelingen. Hvis dispensationen omfatter en direktør, en finansiel funktionær eller et medlem
af Tech Datas bestyrelse, kan kun bestyrelsens revisionsudvalg godkende denne undtagelse, som skal
offentliggøres i overensstemmelse med NASDAQ OMX-børsens regler.

Omkostningerne ved manglende overholdelse
Manglende overholdelse af principperne i vores kodeks kan bringe vores virksomheds omdømme i fare.
For vores aktionærer, forhandlere og kunder er det vigtigt at vide, at Tech Data er en pålidelig
forretningspartner. Virksomheder med stærke integritetskulturer har en tendens til at blive respekteret
på markedet, hvilket fører til en konkurrencemæssig fordel og positive forretningsmæssige resultater.

Vidste du, at overtrædelser af kodeksen:
• Altid kan undgås.
• Kan være forstyrrende for daglige virksomhedsaktiviteter og fjerne fokus
fra betjening af vores kunder.
• Kan skade Tech Datas omdømme og bringe vores virksomhed i fare.
• Kan resultere i alvorlige bøder og mulig strafforfølgning.
Medarbejdere, der overtræder kodeksen, Tech Data-politikkerne eller loven, bliver genstand for disciplinære
foranstaltninger, til og med afskedigelse, selv hvis de ikke drager personlig fordel af overtrædelsen. Hvis en
lovovertrædelse finder sted, kan sanktioner pålægges af en myndighed eller domstol.
Tidlig indberetning kan:
• Deeskalere en situation.
• Minimere risiko og forstyrrelse af vores forretning.
• Bringe klarhed og løse potentielle problemer rettidigt.
• Beskytte ofre for chikane, diskrimination eller andre former for utilbørlig adfærd.
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Ikke-gengældelse
Tech Data er forpligtet til at beskytte enkeltpersoners rettigheder, der indberetter mistanke om utilbørlig
adfærd i god tro.
Tech Data tolererer ikke repressalier såsom fyring, degradering eller chikanering af nogen person, fordi de
foretager en indberetning i god tro eller deltager i en undersøgelse.
Hvis du mener, at du er blevet offer for repressalier, skal du straks indberette sagen.
Enhver gengældelseshandling er en overtrædelse af kodeksen og medfører disciplinære foranstaltninger,
til og med afskedigelse. For flere oplysninger henvises der til antidiskriminationspolitikken,
antichikanepolitikken, og ikke-gengældelsespolitikken.

Indberetning i "god tro" betyder, at du mener, at dine oplysninger er korrekte. Den er
ikke baseret på resultatet, eller hvorvidt den indberettede adfærd viser sig at være
uetisk eller ulovlig.

Gælder for forretningspartnere
Vi forventer, at vores forretningspartnere handler etisk, ansvarligt og i overensstemmelse med principperne
i vores kodeks og gældende lovgivning. Hvis du er ansvarlig for at ansætte eller administrere en tredjepart,
er det dit ansvar at sikre, at de har et godt omdømme og forstår kravene i vores kodeks. Tech Datas
principper for leverandørintegritet fastsætter og kommunikerer de grundlæggende krav til at være
en leverandør af varer eller tjenester til Tech Data.

Indberetning af en bekymring
Du har et ansvar for at indberette bekymringer og stille spørgsmål. Hurtig indberetning af bekymringer giver
vores virksomhed mulighed for at løse problemer tidligt, inden der opstår mere alvorlige konsekvenser.
Hvis du har et spørgsmål eller en bekymring, er din nærmeste overordnede normalt det bedste sted at
starte. Hvis du ikke føler dig tryg ved at tale med din leder, eller hvis din bekymring ikke løses, skal du
kontakte et andet medlem af ledelsen, HR, en etikrådgiver, den juridiske afdeling eller Tech Datas etik
og compliance-afdeling {EthicsandCompliance@techdata.com}.

Indberet en bekymring, hvis du observerer adfærd, som:
• Ikke er lovlig
• Ikke overholder Tech Datas politikker
• Ikke stemmer overens med Tech Datas kerneværdier
• Ville påvirke Tech Data negativt
• Du ville føle dig bekymret over at læse om i en nyhedsoverskrift
Hvis du er i tvivl, så bed om råd.
Uanset hvordan du deler en bekymring, vil Tech Data straks tage fat på den og gøre alt for at beskytte
dine personoplysninger under og efter undersøgelsen. Din forpligtelse er at fortælle sandheden og deltage
i undersøgelsen efter behov.
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Den interne proces
Tech Data vil undersøge alle indberetninger foretaget i god tro og træffe passende foranstaltninger, når det
er nødvendigt, ved at følge disse trin:
1. Samle et team af kvalificerede og uafhængige efterforskere.
2. Indsamle fakta og gennemføre interviews.
3. H
 olde det rette ledelsesniveau informeret gennem hele processen og hjælpe dem med
at bestemme de næste trin baseret på fakta.
4. Kommunikere regelmæssigt med den person, der indberettede bekymringen.

Disciplinære foranstaltninger for overtrædelser
Alle medarbejdere er ansvarlige for at kende kodeksen og virksomhedspolitikkerne. Medarbejdere
og forretningspartnere skal overholde gældende love og regler i de lande, hvor de driver virksomhed.
Overtrædelser af kodeksen, virksomhedspolitikker eller loven kan medføre alvorlige konsekvenser for
enkeltpersoner og Tech Data, bl.a. kan det skade vores omdømme og resultere i bøder og eventuelt
civilretligt eller strafferetligt ansvar. Medarbejdere, der udviser uetisk eller ulovlig adfærd, vil blive
genstand for disciplinære foranstaltninger, til og med afskedigelse. Tech Data vil henvise sager til
offentlige myndigheder, når det er relevant.

Tech Data-etiklinjen er tilgængelig online og over telefonen 24 timer i døgnet, syv
dage om ugen, i hele verden. Medarbejdere i de fleste lande kan vælge at forblive
anonyme, når de indberetter via etiklinjen. Du skal dog være opmærksom på, at
det at forblive anonym kan forhindre Tech Datas evne til at imødekomme dine
bekymringer, hvis du ikke kan kontaktes med henblik på opfølgende spørgsmål.
For at indberette en bekymring online eller for at finde en liste over globale numre,
bedes du besøge techdataethicsline.com.

Etiklinjen administreres af en uafhængig virksomhed, der ikke er tilknyttet Tech Data.
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Afsnit 3:
Indholdet

På arbejdspladsen
Forebyggelse af chikane og diskrimination
Tech Data opretholder en arbejdspladskultur, der til enhver tid er respektfuld og professionel. Tech Data vil
aldrig træffe beslutninger, der er baseret på race, religion, hudfarve, national oprindelse, alder, køn, handicap,
seksuel orientering, veteranstatus, kønsidentitet eller -udtryk, eller enhver anden lovbeskyttet faktor.
Tech Data gør også alle bestræbelser på at imødekomme behovene hos kvalificerede medarbejdere
med handicap.

Et respektfuldt arbejdsmiljø er fri for intimidering, chikane og mobning.
Dette omfatter enhver uvelkommen adfærd, der skaber en intimiderende
eller stødende situation. Chikane kan være i form af fysiske handlinger,
mundtlige udsagn eller materiale - såsom upassende videoer, billeder
eller e-mails. Seksuel chikane omfatter uønskede seksuelle tilnærmelser,
uanstændige kommentarer eller sjofle vittigheder. Tech Data tolererer ikke
chikane i nogen form.
Hvis du oplever eller bliver opmærksom på enhver form for diskrimination eller chikane, skal du kontakte
din leder eller enhver af de
 andre indberetningsmuligheder. For flere oplysninger henvises der til
antidiskriminationspolitikken, antichikanepolitikken, og ikke-gengældelsespolitikken.

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
Tech Data er forpligtet til at tilvejebringe en arbejdsplads, der er sikker, sund og ikke-truende. Vi har en
række sundheds- og sikkerhedsrelaterede politikker og procedurer på plads på vores forskellige lokaliteter
og er forpligtede til at overholde sikkerhedslovgivningen i alle lande, hvor vi driver virksomhed. Vi gennemgår
løbende og forbedrer vores arbejdspraksisser og den sikre drift af vores faciliteter. Vores virksomhed forbyder
salg, køb, brug eller besiddelse af ulovlige stoffer - eller misbrug af alkohol eller receptpligtig medicin - mens
man befinder sig i selskabets lokaler eller udfører aktiviteter for virksomheden. Hvis der tilbydes alkohol til
en virksomheds- eller forretningsbegivenhed, er det dit ansvar at udvise professionel adfærd.

Voldshandlinger eller trusler om vold er forbudt af Tech Data. Dette
omfatter aggressiv eller intimiderende adfærd og sprogbrug, skriftligt
eller mundtligt, uanset hensigten.

Vores arbejdsmiljø, arbejdsbetingelser og menneskerettigheder
Tech Data driver virksomhed rundt om i verden, og vi værdsætter vores

arbejdsstyrkes mangfoldighed.
Vi er forpligtede til en fair og retfærdig behandling af alle mennesker og forbyder hård eller umenneskelig
behandling af enhver medarbejder. Vi overholder arbejdslovgivningen i alle lande, hvor vi driver virksomhed.
Tech Data følger alle gældende love vedrørende løn og arbejdstid, herunder mindsteløn, overarbejde og
regler vedrørende maksimal arbejdstid. Ansættelsen skal vælges frit. Menneskehandel, tvunget, bundet
eller ufrivilligt arbejde er forbudt, og det samme gælder udnyttelse af børn og børnearbejde.
Virksomheden anerkender også fuldt ud vores medarbejderes ret til foreningsfrihed.
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Foreningsfrihed
Tech Data anerkender sine medarbejderes rettigheder til frit at være en
del af grupper efter eget valg, til at forhandle kollektivt og til at dele idéer
eller bekymringer med ledelsen vedrørende arbejdsbetingelser eller
ledelsespraksisser. På arbejdspladsen betyder dette generelt, at medarbejdere
har ret til at vælge at blive medlem af en fagforening. Tech Data tolererer ikke
diskrimination, chikane eller gengældelse mod enhver person, der udøver deres
ret til at blive medlem af en fagforening.

Beskyttelse af oplysninger
Vores medarbejdere og forretningspartnere betror os med nogle
af deres vigtigste oplysninger. Vi er forpligtede til at behandle disse
oplysninger med omhu og anerkende rimelige forventninger til
privatlivets fred fra vores kolleger og forretningspartnere.
Fortrolige oplysninger bør kun deles med kolleger, der er
autoriserede eller har et legitimt forretningsbehov for at kende til
oplysningerne. Du skal beskytte alle fortrolige oplysninger, der er
i din besiddelse.
Medmindre du er autoriseret, må du ikke afsløre fortrolige oplysninger til nogen person uden for Tech Data.
Hvis du er autoriseret til at dele fortrolige oplysninger med en tredjepart og har et legitimt forretningsbehov,
skal du have en korrekt udført hemmeligholdelsesaftale på plads forud for eventuelle fortrolige diskussioner.
Undlad at underskrive en anden virksomheds hemmeligholdelsesaftale eller acceptere ændringer til vores
hemmeligholdelsesaftaler uden godkendelse fra den juridiske afdeling. Se den globale videregivelsespolitik
for yderligere oplysninger.

• Drøft ikke fortrolige oplysninger på nogen offentlige områder eller steder, hvor
du kan blive overhørt.
• Efterlad ikke fortrolige oplysninger uden opsyn på noget tidspunkt.
• Skriv aldrig Tech Datas fortrolige oplysninger på eksterne hjemmesider,
herunder sociale medier.
Fortrolige oplysninger henviser til alt, der ikke er offentligt tilgængeligt, og kan
omfatte, men er ikke begrænset til: forretningshemmeligheder, økonomiske
resultater, prissætningsplaner, kundelister, salgstal og strategiske dokumenter.

Personlige oplysninger
Vi indsamler og bevarer visse fortrolige personlige oplysninger, der er nødvendige for at udføre vores
forretningsaktiviteter og hjælpe med at drive vores virksomhed effektivt.
Personlige oplysninger såsom telefonnumre, navne, e-mailadresser og andre oplysninger kan være underlagt
særlige regler. Du skal respektere og beskytte fortroligheden af disse

oplysninger og ikke tilgå, dele eller
på anden måde bruge disse optegnelser, medmindre der er et legitimt forretningsbehov og det er
i overensstemmelse med lokale love.
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Fortrolige personlige oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:
• Handicap, personlige sundhedsproblemer eller medicinske procedurer
• Gennemgange af løn og ydeevne
• Kontaktoplysninger, såsom hjemmeadresser og telefonnumre

Forvaltning af optegnelser
En forretningsoptegnelse er ethvert dokument, herunder elektronisk lagrede oplysninger, der vedrører Tech
Datas forretningsaktiviteter. Det er dit ansvar at sikre, at optegnelser bevares i overensstemmelse med Tech
Datas politik til forvaltning af dataoptegnelser og opbevaringstidsplanen, der beskriver den tidsperiode,
som optegnelser skal bevares for at opfylde lovmæssige og myndighedskrav. Optegnelser kan gemmes som
papirkopi eller i elektronisk format og skal til enhver tid beskyttes, være læsbare og kunne hentes. Når en
optegnelse har opfyldt sine opbevaringskrav, skal den slettes eller destrueres permanent.
Visse optegnelser kan blive identificeret som værende relevante for en undersøgelse, revision eller
retssag. På det tidspunkt kan du modtage et "juridisk fæste" fra den juridiske afdeling med anvisninger
om at beholde visse dokumenter (papir eller elektronisk). Det betyder, at eventuelle dokumenter omfattet
af det juridiske fæste under ingen omstændigheder må slettes, ændres eller destrueres. Manglende
overholdelse af et juridisk fæste kan resultere i disciplinære foranstaltninger, som tilladt ved lov. Desuden må
virksomhedsoptegnelser aldrig forfalskes eller ændres på upassende vis. At gøre det er ikke kun uetisk, det
kan også være en forbrydelse.

Intellektuel ejendom
Det er vores forpligtelse at beskytte Tech Datas aktiver og håndhæve vores virksomheds intellektuelle
ejendomsrettigheder (IE). I det omfang tilladt ved lov, ejer vores virksomhed rettighederne til al IE,
som skabes af Tech Data-medarbejdere, hvis det er relateret til virksomhedens forretningsaktiviteter.
Vi skal også respektere IE, der tilhører andre virksomheder. Vær især forsigtig, når du bruger en
anden virksomheds navn eller logo, da dette kan krænke den pågældende virksomheds intellektuelle
ejendomsrettigheder. Vi overholder alle licensaftaler, der tilhører tredjeparter, ved brug af software på
en virksomheds computer eller anden it-ressource. Kun software, der er korrekt licenseret af Tech Data,
må bruges til forretningsmæssige formål.

Brug af Tech Datas it-systemer
Du skal bruge eventuelt udstyr, der leveres af Tech Data, ansvarligt. Selvom Tech Data under visse
omstændigheder tillader personlig brug af teknologier tilvejebragt af virksomheden, skal du udvise
professionalisme og sund fornuft, når du bruger Tech Datas it-ressourcer til personlige formål. Du må ikke
hente ulicenseret software eller ophavsretligt beskyttet materiale. Vær forsigtig, når du sender elektroniske
meddelelser, herunder e-mails, onlinemeddelelser og tekstbeskeder. Disse meddelelser er permanente og
kan videresendes uden din tilladelse eller viden.
Vi må aldrig bruge virksomhedens it-ressourcer til at udføre ulovlige eller uetiske aktiviteter, såsom at hente
upassende materiale eller ethvert materiale, der kan betragtes som obskønt, pornografisk, uanstændigt eller
stødende. Tech Data kan overvåge og begrænse brugen af sine

it-ressourcer i det omfang tilladt ved lov.
For yderligere vejledning henvises der til Tech Datas it-sikkerhedspolitikker.

Hvis du medbringer dit eget udstyr til kontoret eller bruger privat udstyr til
forretningsmæssig brug, er det dit ansvar at sikre, at du overholder alle
gældende politikker.
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Cybersikkerhed
Tech Data kan lide skade som følge af cyberrisici, herunder bedrageri, digital gidseltagning med krav om
løsepenge og informationstyveri, hvilket kan påvirke virksomhedens økonomiske sundhed og omdømme.
Trusselaktører udnytter et yderst sofistikeret arsenal af værktøjer og metoder til at udføre deres angreb, herunder
målrettet phishing, digital gidseltagning med krav om løsepenge og distribuerede denial-of-service-angreb.
Selvom Tech Data konstant forbedrer vores tekniske modforanstaltninger, skal alle medarbejdere overholde
vigtige regler, mens de arbejder i vores forbundne verden:
• Forstå og overhold de regler, der er defineret i politikkerne for acceptabel brug og cybersikkerhed.
• Brug adgangskoder, der er stærke, hemmelige og forskellige for hver applikation.
• Hold dine digitale identiteter adskilt mellem dit arbejde og dit privatliv.
• Udøv rimelig omhu, når du svarer på uopfordrede meddelelser for at undgå at falde for phishingangreb, der videregiver følsomme oplysninger eller åbner vedhæftede filer. Kontrollér altid, at
interne meddelelser er ægte ved at søge efter det digitale underskriftsbånd.
• Når du bliver bedt om at udføre bankoverførsler, skal du udvise fornøden omhu ved at gennemgå
al understøttende dokumentation, og du skal søge yderligere afklaring fra personligt kendte
modparter, hvis noget ser mistænkeligt eller usædvanligt ud.
• Gem aldrig fortrolige virksomhedsoplysninger på systemer, der ikke styres og kontrolleres af
Tech Data eller i skyen, uden passende godkendelser fra it-sikkerhedsteamet.
• Deltag aktivt i sikkerhedsbevidsthedsprogrammet.

Gaver, rejser og underholdning
Gaver, rejser og underholdning, der gives til eller modtages af forretningspartnere - som omfatter rejser,
begivenheder, tjenester, måltider, ydelser og andre ting af værdi - skal altid være rimelige. Inden eventuelle
gaver kan gives eller modtages, bør du afgøre, om dette er acceptabelt i henhold til vores gavepolitik.
Det er forbudt at give, tilbyde eller modtage gaver, rejser eller underholdning, der uhensigtsmæssigt
påvirker forretningsbeslutninger eller ydes for at opnå en urimelig fordel.

Tech Data-medarbejdere må aldrig bede om gaver, rejser eller underholdning. For yderligere oplysninger,
henvises der til vores gavepolitik.

Udveksling af gaver med forretningspartnere er tilladt så længe de:
• Er sjældne.
• Ikke er forbundet med forpligtelser eller forventninger.
• Er inden for de grænser, der er defineret i Tech Datas gavepolitik.
• Er tilladt i henhold til modtagernes gavepolitikker.
• Ikke er stødende, uanstændige eller ulovlige.
• Ikke gives umiddelbart inden, under eller umiddelbart efter
en udbuds- eller licitationsproces.
• Ikke er kontanter eller tilsvarende likvide midler, såsom gavekort,
lån eller værdipapirer.
Regler vedrørende gaver, rejser og underholdning til embedsmænd er meget strengere end dem, der er angivet
her. Der henvises til afsnittet "At lave forretninger med regeringen" i denne kodeks for yderligere oplysninger.
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Interessekonflikter
Tech Data forbyder adfærd, der skaber en faktisk eller potentiel interessekonflikt, der forstyrrer din evne til
at handle upartisk eller træffe upartiske beslutninger i vores virksomheds bedste interesse. Vær opmærksom
på, at selv indtrykket af en konflikt kan skabe et problem. Du skal indberette interessekonflikter i henhold
til den proces, der er beskrevet i vores interessekonfliktpolitik. At have en interessekonflikt er ikke
nødvendigvis en overtrædelse af vores kodeks og politik - men det er undladelse af at oplyse det.
Finansielle investeringer eller interesser
Finansielle investeringer eller interesser i andre virksomheder eller enkeltpersoner i forbindelse med dit
arbejde hos Tech Data må ikke resultere i usædvanlige gevinster for de pågældende tredjeparter, for dig eller
for andre medarbejdere.
Personlige forhold
Personlige forhold med andre kan føre til interessekonflikter under omstændigheder, hvor enhver af
personerne i forholdet modtager eller yder en urimelig fordel eller præferencebehandling i forbindelse
med vores forretningsaktiviteter på grund af forholdet.
Bibeskæftigelse
Under din ansættelse hos Tech Data må du ikke arbejde for eventuel konkurrent, kunde eller forhandler.
Enhver bibeskæftigelse eller anden aktivitet - herunder selvstændig virksomhed - må ikke påvirke din
jobpræstation hos Tech Data eller konkurrere med Tech Datas interesser.
Bestyrelsesposter
Du må ikke bestride en stilling som direktør eller lignende ledelsesposition hos eventuel almennyttig
virksomhed uden godkendelse fra en Tech Data-leder på eller over vicepræsident-niveau. Direktører må ikke
bestride bestyrelsesposter for eventuelle udbyttegivende virksomheder uden forudgående godkendelse fra
Tech Datas administrerende direktør.
Du behøver ikke Tech Datas godkendelse til at bestride ledelsespositioner hos velgørenheds-, fællesskabseller sociale organisationer - forudsat at din stilling ikke strider imod Tech Datas bedste interesser.

Nøjagtige regnskaber og optegnelser
Som børsnoteret selskab har Tech Data et ansvar over for sine aktionærer. Alle vores transaktioner,
herunder omsætning, udgifter, markedsføringsmidler og rabatter, skal være nøjagtige og fuldstændige i vores
regnskaber og optegnelser og afspejle de reelle formål med sådanne transaktioner i overensstemmelse med
alle gældende love.
Vi skal kun gennemføre transaktioner, som er godkendt af ledelsen, og kun bruge virksomhedsmidler til
autoriserede forretningsformål. Falske eller vildledende poster i vores regnskaber og optegnelser er strengt
forbudt. Tech Data opretholder og overholder interne kontroller for at sikre, at disse krav opfyldes. Hvis du er
opmærksom på eller har mistanke om en overtrædelse af vores regnskabs- eller revisionsstandarder, skal du
straks indberette dette via en af de
 forskellige indberetningsmekanismer. Indberet en bekymring.

De ledende finansadministratorer og medarbejdere, der arbejder i finansafdelingen,
har et særligt ansvar for at sikre, at vores finansielle oplysninger og regnskaber er
fuldstændige, fair, nøjagtige, rettidige og forståelige. Medarbejdere i finansafdelingen
skal forstå og overholde GAAP-standarderne (GAAP - generally accepted accounting
principles (almindeligt anerkendt regnskabspraksis)) samt alle andre standarder,
love og regler, der gælder for vores virksomhed.
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Røde flag
Anmodninger om at datere transaktioner eller kontrakter med tilbagevirkende kraft.
Transaktioner eller tilbud, der "ikke medtages i regnskaberne".
Transaktioner, der er beregnet til at skjule de reelle underliggende formål
(for eksempel, forfalskning af fakturaer for at dække betaling af bestikkelse).


Finansiel integritet og rapportering
Finansiel rapportering skal være ærlig, fuldstændig og rettidig. Alle regnskaber, optegnelser og konti skal
nøjagtigt afspejle finansielle transaktioner og begivenheder, samt overholde GAAP-standarder, regler og
Tech Datas interne kontroller. Enhver forfalskning, hemmeligholdelse, fejlinformation, udeladelse eller ændring
af ethvert dokument eller optegnelse er forbudt. Enhver offentliggørelse skal være fuldstændig, fair, nøjagtig,
rettidig og forståelig, samt udføres i overensstemmelse med vores globale videregivelsespolitik.
Alle Tech Datas aktiver skal beskyttes mod misbrug, tab, svig, hvidvaskning af penge og tyveri. Der skal
udøves passende omhu, når der føres tilsyn med brugen af Tech

Datas aktiver og ved godkendelse af
nye kunder og forhandlere, samt transaktioner med eksisterende kunder og forhandlere.

Korrekt regnskabsføring af omsætning og indregning af omsætning, frist for opgørelse
af lagerbeholdning samt forhandler- og kunderabatter skal udføres og regnskabsføres
i overensstemmelse med virksomhedens ensartede regnskabsprincipper (UAP Uniform Accounting Principles). De ensartede regnskabsprincipper skal anvendes
til disse følsomme anliggender samt andre regnskabsrelaterede undersøgelser for
at sikre ensartet og hensigtsmæssig behandling af regnskabsmæssige anliggender.
Når du har brug for yderligere afklaring, skal du kontakte den tekniske
regnskabsgruppe inden for virksomhedens regnskabsafdeling.

Bemyndigelse til at indgå forpligtelser på vegne af Tech Data
For at sikre, at alle vores kontrakter er i Tech Datas bedste interesse, uddelegeres kontrakt- og
betalingsgodkendelse til visse medarbejdere. Hvis du er bemyndiget til at underskrive aftaler eller indgå
forpligtelser på vegne af virksomheden, har du et ansvar for at overholde de korrekte godkendelses- og
bemyndigelsesprocesser, inden du accepterer en eventuel kontrakt på Tech Datas vegne. Dette gælder både
mundtlige og skriftlige aftaler samt eventuelle forretningsmæssige forpligtelser eller andre forpligtelser, som
du måtte arrangere for vores virksomhed.
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Med forretningspartnere
Forståelse og overholdelse af partnerpolitikker
De tillidsforhold, som vi har etableret med vores forretningspartnere, er afgørende for vores virksomheds
succes. Det er dit ansvar at læse og forstå deres gældende politikker, før du påbegynder en transaktion
eller aktivitet. Antag ikke, at din personlige kontaktperson hos partneren rent faktisk er en bemyndiget
repræsentant, der kan godkende ændringer eller undtagelser fra sådanne politikker på vegne af partneren.
Vi skal være gennemsigtige og tydelige, når vi arbejder sammen med vores forretningspartnere og må ikke
være involveret i aktiviteter, transaktioner eller praksisser, der ikke overholder vores partneres politikker.

Mange af vores forretningspartnere har specifikke politikker og procedurer, der
gælder for forretningstransaktioner med Tech Data. Disse politikker omhandler
ofte emner såsom særlige priser, kampagner eller rabatter, samt brugen af
midler til markedsføringsudvikling.

Dit ansvar er at sikre, at brugen af særlige
priser, kampagner, rabatter samt midler til markedsføringsudvikling er til legitime
forretningsformål og anvendes til det angivne forretningsformål. Se venligst
politikken vedrørende global markedsføringsudvikling og markedsføringsmidler
til forhandlere for flere oplysninger.
Tech Data er forpligtet til at købe produkter direkte fra den oprindelige producent, når det er muligt, og til
at sælge produkter direkte til forhandlere. I meget begrænsede tilfælde kan det imidlertid være nødvendigt
at erhverve produkter fra andre kilder eller sælge produkter til underleverandører. Se venligst politikken
vedrørende ikke-OEM og underleverandører for flere oplysninger.

Interaktion med vores forretningspartnere
Det er vigtigt for Tech Data, at vores forhold med forretningspartnere er respektfulde og ærlige. Disse forhold
er baseret på lovlige, effektive og retfærdige praksisser. Tech Data vil ikke være involveret i uretfærdige,
vildledende eller misvisende praksisser, selvom en partner direkte eller indirekte anmoder om det.

At lave forretninger med regeringen
At lave forretninger med regeringen adskiller sig fra at lave forretninger med andre partnere. Særlige regler
kan gælde for ansættelse af nuværende eller nyligt pensionerede embedsmænd, deres familier og enhver
adfærd, der kan give indtryk af uretmæssigt at påvirke objektiv beslutningstagning.
Alle faktureringer til regeringen eller offentlige kontrahenter skal være sandfærdige, nøjagtige og overholde
alle relevante love og regler. Kontrakter med regeringen skal følges nøje. Afvig ikke fra kontraktspecifikationer,
der involverer produkter, komponenter, test eller andre elementer uden forudgående skriftlig tilladelse fra
det offentlige agentur eller den offentlige kontrahent.

En virksomhed kan anses for at være en statsejet virksomhed, selvom regeringen ikke
ejer mere end 50 % af en virksomhed, kontrollerer virksomheden gennem lov eller har
mulighed for at udnævne direktionen. Det kan være svært at afgøre, om nogen er en
embedsmand, så still spørgsmål og rådfør dig med din leder, den juridiske afdeling
eller etik og compliance-afdelingen, hvis du er i tvivl.
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På markedspladsen
Antibestikkelse og antikorruption
Vi overholder alle gældende antikorruptionslove, såsom Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og den britiske
Bribery Act. Selvom FCPA er en amerikansk lov, gælder den for Tech Data overalt, hvor vi driver virksomhed.
Disse love forbyder at give eller tilbyde eller love at give noget af værdi til embedsmænd eller privatpersoner
for at opnå eller beholde forretning eller for at opnå en uretmæssig fordel. Bestikkelse kan også omfatte
immaterielle ting såsom tilbud om beskæftigelse, fortrolige oplysninger eller tjenester.
Tech Data tolererer ikke nogen form for bestikkelse. Vi kan ikke foretage uretmæssige betalinger på vores
virksomheds vegne eller hyre en agent eller eventuel tredjepart til at foretage en uretmæssig betaling for os,
og vi kan heller ikke acceptere bestikkelse af nogen art.
Straffe for at bestikke embedsmænd er meget alvorlige.

• Bestikkelse kan være hvad som helst af værdi, herunder kontantbetalinger,
velgørende donationer, lån, rejseudgifter, gaver og underholdning. Kort sagt er
enhver betaling eller ting af værdi, der gives med det formål eller den hensigt
at opnå en urimelig forretningsfordel, bestikkelse.
• Eksempler på embedsmænd omfatter nationale eller lokale embedsmænd eller
regeringsmedarbejdere, repræsentanter for statsejede eller statskontrollerede
virksomheder, medlemmer af politiske partier, partiledere, tidligere eller nuværende
folkevalgte embedsmænd, kandidater til politisk embede eller medarbejdere i
offentlige internationale organisationer.
• Statsejede eller statskontrollerede virksomheder omfatter også, for eksempel,
offentlige universiteter eller hospitaler.
• Faciliteringsbetalinger er også forbudte i henhold til vores antibestikkelsesog antikorruptionspolitik.
For flere oplysninger henvises der til Tech Datas antibestikkelses- og antikorruptionspolitik.

Konkurrence og antitrust
Tech Data går ind for fair og lovlig konkurrence og vi overholder konkurrence- og antitrustlove overalt, hvor
vi driver virksomhed. Disse love forbyder aftaler og praksisser, som uretmæssigt begrænser eller fordrejer
konkurrence. Overtrædelser kan indebære alvorlige konsekvenser for Tech Data og for dig, herunder
virksomheds- eller personlige bøder, og endda strafferetlige sanktioner i visse lande.

Almindelige typer af konkurrencebegrænsende (og ulovlige)
aktiviteter omfatter:
• Prisfastsættelse, hvor konkurrenter aftaler de priser, de vil tilbyde for
at manipulere markedet.
• Aftale med en konkurrent om at opdele kunder eller territorier.
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Visse aftaler med konkurrenter er næsten altid ulovlige, såsom aftaler om fastsættelse af priser, samordning
af tilbudsgivning, tildeling af kunder og territorier og udveksling af kommercielt følsomme oplysninger. Hvis
en konkurrent forsøger at involvere dig i en samtale om konkurrencebegrænsende adfærd, skal du stoppe
samtalen og straks indberette hændelsen til den juridiske afdeling. Eventuelle aftaler med konkurrenter skal
gennemgås af den juridiske afdeling.
Det er også vigtigt at være forsigtig, når du arbejder med forhandlere og kunder. Restriktioner på videresalgspriser
og opdeling af kunder eller territorier er potentielt ulovligt. Træf altid selvstændige forretningsbeslutninger. Du bør
aldrig aftale en minimums- eller maksimumspris for vores produkter med en forretningspartner eller fastsætte
en pris til hvilken en kunde skal videresælge et produkt uden at rådføre dig med den juridiske afdeling.

For yderligere oplysninger, henvises der til Tech Datas politik vedrørende antitrust- og konkurrencelovgivning.

Konkurrenceoplysninger
At holde os ajour med oplysninger om vores konkurrenter og markedet hjælper os med at konkurrere
effektivt. Vi må dog kun indsamle konkurrenceoplysninger på en måde, der er lovlig. Vi vil vinde på en
retfærdig måde. Indhent aldrig oplysninger om konkurrenter ved forsætligt at afgive vildledende oplysninger,
svigagtigt eller under falsk påskud. Vi respekterer nye medarbejders forpligtelser til ikke at videregive
fortrolige oplysninger om deres tidligere arbejdsgivere. Vi må aldrig afgive vildledende oplysninger om vores
identitet, når vi indsamler oplysninger om en konkurrent, og vi må heller ikke forsøge at overtale en anden
person til at overtræde en fortrolighedsaftale.

Jobsamtaler med konkurrenters medarbejdere er ikke en passende måde at
indhente konkurrenceoplysninger på. Det er almindeligt at opdage, at jobansøgere
til åbne stillinger hos Tech Data arbejder for vores konkurrenter. I denne type
situation skal du være særlig opmærksom på at undgå indtrykket af, at du beder
om konkurrenceoplysninger
For yderligere oplysninger, henvises der til politikken vedrørende antitrust- og konkurrencelovgivning.

Internationale handelskontroller
Som en global virksomhed skal vi overholde alle forskrifter, der gælder for international handel, såsom
forskrifter vedrørende import, eksport og genudførsel af varer og teknologi. Undladelse af at gøre det kan
true vores evne til at fortsætte med at drive virksomhed internationalt, og kan resultere i bøder, sanktioner
og endda retsforfølgning. Generelt er eksportvarer produkter, tjenester, teknologi eller oplysninger, der
sendes til en person eller virksomhed i et andet land. Ud over at henvise til den fysiske overførsel af varer,
kan "eksportere" omfatte aktiviteter såsom at rejse i udlandet med virksomhedsoplysninger, hente software
eller frigive kildekode og tekniske specifikationer.
Importvarer er varer, der købes fra en ekstern kilde og bringes ind i et andet land. Importaktiviteter er
underlagt love, regler og eventuelle afgifter og skatter.
Hvis du har grund til at tro, at en bestemt transaktion eller forsendelse overtræder love eller interne
procedurer, eller hvis du har brug for flere oplysninger om, hvordan disse krav gælder for dit arbejde,
skal du rådføre dig med din leder, afdelingen for overholdelse af myndighedskrav eller din lokale chef
for overholdelse af myndighedskrav.

Antiboykot og handelssanktioner
Ud over eksport- og importlove, skal Tech Data også overholde handelssanktioner pålagt af USA og andre
lande, der begrænser eller forbyder forretningsaktiviteter med bestemte lande eller enkeltpersoner, der bor
i eller stammer fra disse lande.
Da vores virksomhed og mange af vores forhandlere er baseret i USA, skal vi følge amerikanske love
og regler, der forbyder os at efterkomme anmodninger om at deltage i boykotter eller andre restriktive
handelspraksisser, som USA ikke støtter. Vores virksomhed kan ikke træffe nogen handling eller fremsætte
nogen erklæring, der kan anses som et samarbejde med en ulovlig boykot. Disse love gælder for udenlandske
datterselskaber af amerikanske virksomheder, og gælder uanset hvor vi driver virksomhed.
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Anmodninger om boykot kan være diskrete og vanskelige at identificere.
De opstår, når en person, en gruppe eller et land nægter at lave forretninger
med visse mennesker eller lande som en form for protest, et udtryk for unåde
eller en tvangsmetode.
For flere oplysninger henvises der til Tech Datas antiboykotpolitik.

Insiderhandel
Som medarbejder hos Tech Data kan du have adgang til "intern" viden vedrørende vores virksomhed eller
andre børsnoterede selskaber, som vi laver forretninger med. Intern viden er både væsentlig - dvs., at den
vil påvirke en rimelig investor til at købe, sælge eller beholde aktier - og ikke-offentlig - dvs., at den ikke er
almindeligt kendt for den handlende offentlighed. Oplysninger anses normalt for ikke-offentlige indtil to fulde
handelsdage er gået fra den dag oplysningerne blev offentliggjort.
At have intern viden giver dig en uretfærdig fordel ved personlig køb eller salg af aktier. Derfor må du aldrig
købe eller sælge vores virksomheds aktier, hvis du er i besiddelse af intern viden, selvom din beslutning om
at handle ikke er relateret til den pågældende interne viden. Tilsvarende må du ikke bruge intern viden om en
forretningspartner til at handle med deres respektive aktier.
Insiderhandel overtræder vores virksomheds politik, USA’s værdipapirlovgivning og lovgivningen i mange
andre lande, hvor vi driver virksomhed. Overtrædelser af disse love kan føre til civilretlige og strafferetlige
sanktioner for de involverede. Manglende overholdelse af denne politik vil også gøre de involverede personer
til genstand for disciplinære foranstaltninger, til og med afskedigelse.

Følgende er almindelige eksempler på intern viden:
• Bevidsthed om en verserende eller foreslået fusion, opkøb eller afhændelse.
• Kendskab til et væsentligt salg af aktiver.
• Erklæring om aktieopdeling eller udbud af yderligere værdipapirer.
• Ændringer i den øverste ledelse.
• Væsentlige nye produkter, kunder eller forhandlere.
Hvordan du kan beskytte virksomhedens oplysninger:
• Videregiv ikke intern viden til nogen uden for Tech Data, herunder
familiemedlemmer eller venner.
• Undgå at diskutere intern viden med kolleger, medmindre det er nødvendigt
af forretningsårsager.
Hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål om, hvorvidt de oplysninger, som du besidder
er intern viden, henvises der til Tech Datas politik vedrørende insiderhandel.
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Hvidvaskning af penge
Betegnelsen hvidvaskning af penge bruges til at beskrive processen, hvorved enkeltpersoner eller
organisationer forsøger at få ulovlige midler til at se lovlige ud eller skjule dem. Sådanne enkeltpersoner eller
organisationer kan også bruge andre til at foretage betalinger for at omgå skattelove eller andre love. Tech
Data er forpligtet til at overholde love til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorisme. Straffe for
overtrædelser omfatter store civilretlige og strafferetlige bøder.
Eksempler på indikationer af potentiel hvidvaskning af penge:
• Anmodninger om at betale mere end den gældende eller aftalte pris
• Betalinger fra en usædvanlig konto
• Anmodninger om at foretage betalinger i andre valutaer
• Anmodninger om at betale kontant
• Betalinger fra en tredjepart, der ikke er relateret til kontoen

For flere oplysninger om vores program vedrørende cash compliance og bekæmpelse af hvidvaskning af
penge, samt antiterrorismeprogrammer, bedes du kontakte afdelingen for overholdelse af myndighedskrav.

Eksterne forespørgsler
For at beskytte vores navn og brand har kun autoriserede personer lov til at tale med eksterne parter på
vegne af vores virksomhed. Forespørgsler fra medierne eller investorer vedrørende forretningsaktiviteter,
resultater, planer eller standpunkter, hvad angår offentlig politik skal henvises til afdelingen for
investorrelationer og virksomhedens kommunikationsafdeling eller den afdeling, der har ansvaret for PR i dit
land eller område. Derudover må Tech Data-medarbejdere ikke offentligt støtte andre virksomheder eller
produkter uden behørig tilladelse.
Nogle gange kan vi modtage anmodninger fra en offentlig myndighed vedrørende vores virksomhed. Hvis du
modtager enhver sådan anmodning om oplysninger, bedes du straks kontakte den juridiske afdeling. Du må
ikke fjerne, ødelægge eller ændre eventuelle dokumenter, data eller optegnelser, der kan være relevante for
forespørgslen fra den offentlige myndighed.

Sociale medier
Personlig brug af sociale medier kan have en utilsigtet indvirkning på vores virksomhed. Dine indlæg kan
tolkes som officielle Tech Data-udsagn, hvis du diskuterer Tech Data eller vores forretningspartnere på
sociale medier. Kun udpegede medarbejdere har ret til at repræsentere vores virksomhed på sociale medier.
Medarbejdere forventes at overholde Tech Datas sociale mediepolitik og udvise professionel adfærd, når de
bruger eventuelle sociale medier. Det er forbudt at bruge virksomhedsressourcer til at sende chikanerende,
utilbørligt, stødende, uanstændigt eller ulovligt materiale.
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I vores lokalsamfund
Virksomhedens sociale ansvar
Tech Data er forpligtet til at være en ansvarlig virksomhed. Fra velgørende donationer og frivilligt arbejde til
"grønne" initiativer, anerkender vi vores ansvar for at have en positiv indflydelse i de lokalsamfund, hvor vores
medarbejdere bor og arbejder, og for at inspirere vores medarbejdere til også at have en positiv indflydelse.

Politiske og velgørende aktiviteter
Tech Data går ind for at bidrage til og støtte de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Ved frivilligt arbejde skal du
bruge din egen tid, medmindre du har forudgående godkendelse fra din leder. Virksomhedens velgørende
donationer skal være behørigt godkendt og dokumenteret og tilladt i henhold til lokale love, praksisser og
virksomhedspolitikker.

Donationer foretaget gennem velgørende organisationer bruges sommetider til
at sløre bestikkelse. Du bør altid sørge for, at eventuelle donationer foretaget af
Tech Data, ikke gives af uretmæssige årsager eller i strid med antikorruptionslove.
Tech Data tillader generelt ikke anvendelse af virksomhedens midler eller aktiver, herunder faciliteter, udstyr
eller varemærker, til politiske kampagner eller kandidater. Du må heller ikke bruge vores virksomheds navn,
mens du deltager i politiske aktiviteter, uden forudgående tilladelse.

Respekt for miljøet - Bæredygtighed
Tech Data anerkender, at et sundt og bæredygtigt miljø er kritisk for vores samfund, økonomi, forretning
og mennesker. Vi stræber efter at overholde alle gældende miljølove og -regler. Vi mener, at vores
forretningsaktiviteter skal udføres på en måde, der omfatter bæredygtighed, genbrug og anvendelse af
vedvarende ressourcer. Vi er forpligtede til at være førende inden for udvikling af bedste praksisser i disse
områder for teknologidistributionsmarkedet.
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