Global
forretningskodeks
Kodeksen forener oss

Del en:

Vår forretningskodeks

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Kjære kollega,
Takk for at har tatt deg tid til å gjennomgå vår atferdskodeks.
Som ansatte i Tech Data, har vi alle et ansvar for å kjenne til og praktisere
prinsippene og standardene som gjør selskapet vårt til en respektert,
ansett og pålitelig bransjeleder.
Tech Data er bygget på et sterkt grunnlag av delte verdierprinsipper som
kontinuerlig holder oss grunnfestet i vårt oppdrag og hjelper oss å navigere
fram i ukjent terreng i et IT-landskap i stadig endring. Verdiene: integritet,
kvalitetsbevissthet, ansvar, samarbeid og inkludering, utgjør hjørnesteinen
i kulturen vår. Dette gjør at vi kan stå sammen om å nå målet om levere
best mulige opplevelse til våre kanalpartnere og hverandre.
I Tech Data og i våre lokalsamfunn, er handlingene en gjenspeiling av
hvem vi er og har en enorm innvirkning på omdømmet til selskapet.
Kodeksen oppsummerer sentrale elementer av selskapets retningslinjer
som er utformet for å sikre lovlig og etisk atferd, og gir samtidig tydelige
forventninger til våre jobbrelaterte aktiviteter, slik at vi handler riktig.
Kodeksen gjelder for oss alle: Ansatte, ledelsen og styret i Tech Data. Den
er utformet for å være en veileder for riktig atferd og en ressurs for å hjelpe
deg til å ta de rette beslutningene. Vi ber om at du leser den, kjenner til
den, og når noe føles feil, si ifra. Tech Data stoler på at du tar opp spørsmål
og bekymringer, slik at vi kontinuerlig kan forbedre våre prosesser og løse
problemer som måtte oppstå.
Takk for din vedvarende hengivenhet til Tech Data og hjelp med å beskytte
og styrke vårt omdømme for integritet og kvalitetsbevissthet.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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VÅRE FELLES VERDIER
Våre verdier utgjør fundamentet for hvordan vi driver vår virksomhet og organisasjon videre
hver dag med felles målsetninger.
• Integritet: Vi gjør det riktige.
Integritet og respekt – fundamentet for vår virksomhet. Vi er ærlige, åpne, og gjør alltid det
riktige ved å følge strenge etiske standarder og være rettferdige.
• Kvalitetsbevissthet: Vi leverer førsteklasses erfaringer.
Vi gjør vårt ytterste for å oppnå de høyeste prestasjoner i alt vi gjør. Vi leverer den beste
mulige opplevelsen for våre kanalpartnere og til hverandre.
• Ansvar: Vi holder løftene våre.
Vi holder løftene våre og oppfyller våre forpliktelser. Vi setter opp tydelige forventninger, og
støtter og stoler på hverandre når vi tar beslutninger for å oppnå våre felles mål.
• Samarbeid: Vi støtter hverandre.
Vi lytter og støtter hverandre. Vi jobber sammen, søker forbedringsmuligheter, flere
innovasjonsrike måter til å bli fleksible, redusere kompleksitet og forbedre virksomheten
vår.
• Inkludering: Vi vinner sammen.
Vi mener at vår mangfoldige, globale arbeidsstyrke er drivkraften for vår suksess. Vi leverer
et inkluderende, inviterende og berikende miljø for våre kolleger og deres idéer.
En introduksjon til kodeksen
Kodeksen er vår veiledning for å ta de riktige forretningsbeslutningene basert på integritet. Det er et
hjelpemiddel som gir svar og retningslinjer når man står overfor komplekse og utfordrende situasjoner.
Hvorfor vi har en kodeks
Kodeksen gir et bilde av Tech Datas forpliktelse til å drive virksomhet i tråd med våre felles verdier,
retningslinjer, og gjeldende lover. Kodeksen definerer våre forventninger til atferd i samhandling med
hverandre, våre forretningspartnere og våre lokalsamfunn.
Slik gjelder kodeksen for meg
Vi har alle et ansvar for å kjenne til kodeksen og varsle når vi ser at det skjer overtredelser. Spør alltid deg
selv om dine handlinger er i samsvar med våre felles verdier. Denne kodeksen har ikke alle svarene, derfor
må du søke veiledning dersom du er usikker.

Ved å drive rettferdig konkurranse og følge alle gjeldende lover, reduserer
vi vår og våre forretningspartneres risiko samt styrker selskapets omdømme
og integritet.
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Del to:

Forbindelsen

Hvem må følge kodeksen?
Forretningskodeksen gjelder for alle i Tech Data. Den omfatter våre styremedlemmer, ledelsen,
medarbeidere og agenter som opptrer på vegne av Tech Data på verdensbasis. Vi forventer også at våre
forretningspartnere følger de samme prinsippene. Kodeksen forbinder oss alle og sikrer ensartethet i måten
vi driver virksomhet på uavhengig av kultur eller beliggenhet.
Ditt ansvar som medarbeider i Tech Data er å:
• Vise integritet og respekt samt ha en profesjonell holdning.
• Ta beslutninger som er velbegrunnede og i samsvar med loven.
• Aldri sette Tech Datas eller ditt eget omdømme på spill.
• Være ærlig.
• Stille spørsmål og si ifra når du er i tvil eller er vitne til overtredelser.
• Sikre at «compliance» er en del av din teamkultur.

Ytterligere forventninger til ledere
Ledere er forventet å skape et arbeidsmiljø som støtter en kultur med fokus på «compliance» og åpen
kommunikasjon, hvor medarbeidere føler seg trygge nok til å fremme bekymringer uten å frykte represalier.
Alle ledere er forventet å:
• Følge kodeksen, Tech Datas retningslinjer og gjeldende lover og forskrifter.
• Være tilgjengelige for alle som fremmer sine bekymringer, og ta medarbeideres
bekymringer på alvor.
• Aldri utsette noen som varsler om sine bekymringer, for represalier og beskytte andre
fra mulige represalier.
• Rapportere mistenkelige overtredelser umiddelbart. Ikke skjul eller ignorere
overtredelser eller represalier.
• Lede ved eksempel, holde deg og andre ansvarlige, unngå oppfatningen av å ha brutt
kodeksen eller loven.
• Integrere «compliance» i din teamkultur.
−− S
 kape et miljø som oppmuntrer til direkte kommunikasjon om saker eller bekymringer
knyttet til kodeksen eller gjeldende lover.
−− Gi anerkjennelse til medarbeidere som viser integritet og en forpliktelse til «compliance».
−− Være proaktiv, identifisere mulige svakheter og korrigere hvor det er hensiktsmessig.

Hvis ledere ikke rapporterer overtredelser de har kjennskap til, kan de bli gjenstand for disiplinærstraff og
eventuell avskjedigelse. Ledere forventes også å utøve skikkelig tilsyn over sine ansvarsområder, slik at de er
klar over ting som kan utgjøre en risiko for selskapet vårt og iverksette tiltak for å redusere disse risikoene.

Tech Data overholder alle lover og regler i de geografiske områdene vi driver
virksomhet. I noen tilfeller kan regionale retningslinjer og lokale lover være
strengere enn retningslinjene anført i denne kodeksen. Når dette skjer, skal du
følge lokale lover og retningslinjer.
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Unntak
Alle fravikelser eller unntak fra kodeksen må meddeles den gjeldende regiondirektøren, samt årsaken
for å innvilge dem. Anmodningen vil også vurderes av avdelingen for etikk- og overholdelse av regler. Hvis
fravikelsen involverer en administrerende sjef, økonomisjef eller et medlem av Tech Datas styre, er det kun
styrets revisjonskomité som kan innvilge denne fravikelsen. I tillegg skal det opplyses om slike fraskrivelser i
henhold til reglene for NASDAQ OMX-børsen.

Konsekvenser av manglende overholdelse
Overtredelse av prinsippene i kodeksen kan utgjøre en omdømmerisiko for selskapet vårt. For våre
aksjonærer, leverandører og kunder er det viktig å kjenne Tech Data som en pålitelig forretningspartner.
Selskaper med en sterk integritetskultur pleier å være respekterte i markedet, noe som gir et
konkurransefortrinn og positive resultater for virksomheten.

Visste du at brudd på denne kodeksen:
• Er alltid unngåelig.
• Kan være forstyrrende for virksomheten og ta fokus vekk fra å tjene kundene
våre.
• Kan skade omdømme til Tech Data og utgjøre en risiko for selskapet.
• Kan føre til alvorlige bøter og potensielt straffansvar.
Medarbeidere som bryter kodeksen, Tech Datas retningslinjer eller loven, kan bli ilagt disiplinærstraff opptil
og inkludert avskjedigelse selv om de ikke oppnår en personlig fordel fra bruddet. Hvis det avdekkes et
lovbrudd, kan straff pålegges av offentlige myndigheter eller en domstol.
Det å rapportere forhold tidlig kan:
• Deeskalere en uheldig situasjon.
• Begrense risikoen og avbrudd i virksomheten.
• Gi klarhet og løse potensielle saker innen rimelig tid.
• Beskytte personer mot trakassering, diskriminering eller andre typer overtredelser.
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Nulltoleranse mot represalier
Tech Data er opptatt av å beskytte rettighetene til personer som i god tro rapporterer bekymringer om
mulige overtredelser.
Tech Data tolererer ingen form for represalier – som avskjedigelse, degradering eller trakassering av noen
fordi de i god tro rapporterer forhold eller deltar i en granskning.
Hvis du mener at noen har utsatt deg for represalier, må du rapportere saken umiddelbart.
Alle typer represalier utgjør et brudd på kodeksen og er grunnlag for disiplinærtiltak opptil og inkludert
avskjedigelse. Se Retningslinjer for antidiskriminering, antitrakassering, og antirepresalierfor
mer informasjon.

Det å rapportere «i god tro» betyr at du mener informasjonen du har, er korrekt.
Den er ikke basert på utfallet, eller om den rapporterte atferden viser seg å
være uetisk eller ulovlig.

Forventninger til våre forretningspartnere
Vi forventer at våre forretningspartnere opptrer etisk, ansvarlig og i samsvar med prinsippene beskrevet
i kodeksen og gjeldende lover. Hvis du er ansvarlig for å ansette eller lede en tredjepart, er det ditt ansvar
å sikre at de har et godt omdømme og forstår kravene i denne kodeksen. Tech Datas Integritetsprinsipper
for leverandører utleder og kommuniserer de grunnleggende kravene som forventes av forretningspartnere
som leverer varer eller tjenester til Tech Data.

Rapportere forhold
Du har et ansvar for å rapportere forhold og stille spørsmål. Det å rapportere forhold lar oss håndtere
problemer tidlig, før det får mer alvorlige konsekvenser. Hvis du har et spørsmål eller en bekymring, vil
den nærmeste lederen din være et naturlig sted å begynne. Hvis du ikke er komfortabel med å snakke
med sjefen din, eller hvis bekymringen ikke er adressert, bør du kontakte et annet medlem av ledelsen,
Human Resources, en etikkrådgiver, juridisk avdeling eller Tech Datas Etikk og Compliance Department
{EthicsandCompliance@techdata.com}.

Rapporter en bekymring hvis du observerer atferd som:
• Er ikke lovlig
• Samsvarer ikke med Tech Datas retningslinjer
• Stemmer ikke overens med Tech Datas kjerneverdier
• Vil påvirke Tech Data negativt
• Du hadde blitt bekymret for å lese om i nyhetene
Er du i tvil – spør om råd.
Uavhengig av hvordan du rapporterer et forhold, vil Tech Data håndtere dette snarest og gjøre sitt ytterste
for å sikre personvernet ditt under og etter granskningen. Din plikt er å fortelle sannheten og delta i
granskningen når det er nødvendig.
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Den interne prosessen
Tech Data vil granske all rapportering «i god tro» og iverksette tiltak når det er nødvendig ved å følge
disse stegene:
1. Sette sammen et team av kvalifiserte og uavhengige granskere.
2. Innhente fakta og foreta intervjuer.
3. H
 olde ledelsen informert under prosessen og veilede dem om eventuelle neste steg basert
på fakta.
4. Opprettholde regelmessig kommunikasjon med personen som rapporterte forholdet.

Disiplinærtiltak for brudd
Alle medarbeidere er ansvarlige for å kjenne til kodeksen og selskapets retningslinjer. Medarbeidere og
forretningspartnere må overholde gjeldende lover og regler i land de driver virksomhet. Brudd på kodeksen,
selskapets retningslinjer eller loven, kan gi alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og Tech Data, som
skade på omdømme, bøter og mulig straffansvar. Medarbeidere som viser uetisk eller ulovlig atferd, vil være
gjenstand for disiplinærstraff, opptil og inkludert avskjedigelse. Tech Data vil henvise saker til offentlige
myndigheter når hensiktsmessig.

Tech Datas hjelpelinje for etiske spørsmål er tilgjengelig på nett og på telefon
24 timer i døgnet, syv dager i uken, over hele verden. Medarbeidere i de fleste
land kan velge å forbli anonyme når de rapporterer via hjelpetelefonen for
etiske spørsmål. Hvis du forblir anonym, vær oppmerksom på at det kan
redusere Tech Datas mulighet til å løse bekymringene dine hvis du ikke kan
kontaktes for ytterligere informasjon. For å rapportere på nett eller finne en
liste over globale telefonnummer, gå til techdataethicsline.com.

Hjelpelinjen for etiske spørsmål administreres av et uavhengig selskap uten tilknytning til Tech Data.
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Del tre:
Innholdet

På arbeidsplassen
Forhindre trakassering og diskriminering
Tech Data opprettholder et arbeidsmiljø som til enhver tid er respektfullt og profesjonelt. Tech Data vil
aldri ta beslutninger som er basert på rase, religion, hudfarge, nasjonalitet, alder, kjønn, funksjonshemming,
seksuell legning, seniorstatus, kjønnsidentitet eller -uttrykk eller noen andre faktorer som er beskyttet i
henhold til loven. Tech Data gjør også sitt ytterste for å tilrettelegge forholdene for funksjonshemmede
medarbeidere.

Et respektfullt arbeidsmiljø er fritt for trusler, trakassering og mobbing. Dette
dekker alle uønskede handlinger som skaper et truende eller krenkende
arbeidsmiljø. Trakassering kan være fysiske handlinger, verbale utsagn eller
materialer - som støtende videoer, bilder eller e-poster. Seksuell trakassering
dekker alle uønskede seksuelle tilnærmelser, nedlatende kommentarer eller
spøk med seksuelt innhold. Tech Data forbyr alle former for trakassering.
Hvis du utsettes for eller blir oppmerksom på noen form for diskriminering eller trakassering, må du
kontakte din leder eller bruke andre rapporteringsmuligheter. For mer informasjon, se Retningslinjer for
anti-diskriminering, anti-trakassering, og anti-represalier.

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
Tech Data er forpliktet til å ha en trygg, sunn og ikke-truende arbeidsplass. Vi har en rekke regler og
prosedyrer rundt helse og sikkerhet på plass i forskjellige regioner og er opptatt av å overholde HMSlovgivningen i alle land vi driver virksomhet. Vi gjennomgår og forbedrer arbeidsforholdene og sørger for
trygg drift av våre anlegg. Selskapet vårt forbyr kjøp, salg, bruk eller besittelse av ulovlige stoffer – eller
misbruk av alkohol eller reseptbelagte medikamenter – på selskapets områder eller ved aktiviteter relatert
til virksomheten. Hvis alkohol tilbys på et firma- eller forretningsarrangement, er det ditt ansvar å alltid ha en
profesjonell oppførsel.

Tech Data tillater ikke vold eller trusler. Dette omfatter aggressiv eller
truende atferd eller trusler, skriftlig eller muntlig, uavhengig av hensikten.

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og menneskerettigheter
Tech Data driver virksomhet over hele verden, og vi er stolte av mangfoldet blant våre medarbeidere. Vi er
fast bestemt på å behandle alle medarbeidere på en rettferdig og upartisk måte og forbyr hensynsløs eller
umenneskelig behandling av medarbeidere. Vi overholder arbeidsmiljølovgivningen i de landene hvor vi driver
virksomhet. Tech Data følger alle relevante lønns- og arbeidstidslover, inkludert regler for minstelønn, overtid
og maksimal arbeidstid. Vi tillater ikke tvangsarbeid. Menneskehandel, tvunget, bundet, eller ufrivillig arbeid
er forbudt, så vel som utnyttelse av barn og barnearbeid. Selskapet respekterer også fullt ut medarbeidernes
rett til foreningsfrihet.
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Retten til organisering
Tech Data anerkjenner sine medarbeideres rett til fritt å tilhøre grupper de
velger selv, å forhandle kollektivt og dele ideer eller bekymringer med ledelsen
angående arbeidsforhold eller administrasjonspraksis. På arbeidsplassen betyr
det vanligvis at medarbeidere har rett til å velge å slutte seg til en fagforening.
Tech Data tolererer ikke diskriminering, trakassering eller represalier mot noen
som bruker sin rett til å slutte seg til en fagforening.

Informasjonsvern
Våre medarbeidere og forretningspartnere har tillit til oss og
gir oss tilgang til deler av deres viktigste opplysninger. Vi er
opptatt av å behandle disse opplysningene med forsiktighet
og respektere rimelige forventninger til personvern fra våre
kolleger og forretningspartnere.
Konfidensielle opplysninger bør bare deles med medarbeidere
som er autorisert eller har et legitimt forretningsbehov for å vite.
Du må beskytte alle konfidensielle opplysninger som du har i
din besittelse.
Med mindre du har nødvendig godkjenning, må du ikke dele konfidensielle opplysninger med noen utenfor
Tech Data. Hvis du er autorisert til å dele konfidensielle opplysninger med en tredjepart og har et legitimt
forretningsbehov, må du ha en behørig underskrevet taushetsavtale i kraft før du inngår i eventuelle,
taushetsbelagte diskusjoner. Ikke signer et annet selskapets taushetserklæring eller aksepter endringer i våre
standardiserte taushetsavtaler uten godkjenning fra juridisk avdeling. Se Worldwide Disclosure Policy for
mer informasjon.

• Ikke diskuter konfidensiell informasjon i offentlige rom eller steder hvor dere
kan overhøres.
• Ikke legg igjen konfidensiell informasjon uten tilsyn.
• Legg aldri ut Tech Datas konfidensielle informasjon på eksterne nettsider,
inkludert sosiale medier.
Konfidensiell informasjon betyr alt som ikke er i det offentlige rom og kan
omfatte, men er ikke begrenset til: Forretningshemmeligheter, økonomiske
resultater, prisplaner, kundelister, omsetningstall og strategiske dokumenter.

Personopplysninger
Vi samler inn og oppbevarer enkelte, fortrolige personopplysninger slik at vi kan utføre virksomhetens
aktiviteter på en effektiv måte.
Opplysninger som telefonnumre, navn, e-postadresser og annen informasjon kan være underlagt spesielle
regler. Du må respektere og beskytte fortroligheten i disse opplysningene, og du skal ikke åpne, dele eller på
annen måte bruke slike data med mindre du har et legitimt forretningsbehov, og det er i overensstemmelse
med lokale lover.
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Konfidensielle personopplysninger kan omfatte, men er ikke begrenset til:
• Funksjonshemninger, personlige helseproblemer eller medisinske
prosedyrer
• Informasjon om kompensasjon og prestasjonsvurderinger
• Kontaktinformasjon, som bostedsadresse og telefonnumre

Arkiveringsprosedyrer
Et forretningsdokument er ethvert dokument, inkludert elektronisk lagret informasjon, som er knyttet
til Tech Datas virksomhet. Det er ditt ansvar å sikre at forretningsdokumenter oppbevares i henhold til
Tech Datas retningslinjer for arkivering og oppbevaring, som angir tidsperioden dokumentene må
oppbevares for å oppfylle krav fra lover og forskrifter. Dokumenter må arkiveres på papir eller i elektronisk
format og må beskyttes, være lesbart og gjenfinnbart til enhver tid. Når et dokument har oppfylt kravene
til oppbevaring, må det slettes permanent eller makuleres.
Visse dokumenter kan «flagges» som relevant for en granskning, revisjon eller rettsprosedyre. I så tilfelle,
kan du motta beskjed om «bevisoppbevaring» fra juridisk avdeling med instruksjoner om å oppbevare visse
dokumenter (på papir eller elektronisk). Dette betyr at ikke under noen omstendigheter må dokumenter
knyttet til instruksen om bevisoppbevaring slettes, endres eller makuleres. Manglende oppfyllelse av
bevisoppbevaring kan føre til disiplinærstraff i den grad tillatt ved lov. I tillegg skal man aldri forfalske eller
feilaktig endre forretningsdokumenter. Å gjøre dette er ikke bare uetisk, det kan også være straffbart.

Immateriell eiendom
Vi har en plikt til å beskytte Tech Datas eiendeler og håndheve selskapets immaterielle rettigheter (IP).
I den grad det er tillatt ved lov, eier vårt selskap alle immaterielle rettigheter skapt av Tech Data-medarbeidere
hvis de er knyttet til selskapets virksomhet.
Vi må også respektere de immaterielle rettighetene som tilhører de andre selskapene. Vær spesielt forsiktig
ved bruk av et annet selskaps navn eller logo da dette kan krenke dette selskapets immaterielle rettigheter.
Vi opprettholder alle lisensavtaler som tilhører en tredjepart under kjøring av programvare på selskapets
datamaskiner eller andre IT-ressurser. Kun programvare som er lisensiert av Tech Data, kan brukes for
forretningsformål.

Bruk av Tech Datas IT-systemer
Du må bruke utstyr utlevert av Tech Data, på en ansvarlig måte. Selv om Tech Data tillater personlig bruk
av bedriftsteknologi under visse forhold, må du være profesjonell og bruke sunn fornuft når du bruker
Tech Datas IT-ressurser for personlig bruk. Du kan ikke laste ned ulisensiert programvare eller opphavsrettslig
beskyttet materiale. Vær forsvarlig når du sender elektroniske meldinger, inkludert epost, chattemeldinger og
SMS. Denne kommunikasjonen er permanent og kan videresendes uten din viten eller tillatelse.
Vi skal aldri bruke selskapets IT-ressurser for å utføre ulovlige eller uetiske aktiviteter, som å laste ned
upassende innhold eller innhold som vil anses som uanstendig, pornografisk, usømmelig eller fornærmende.
Tech Data kan overvåke og begrense bruken av IT-ressursene i den grad det er tillatt ved lov. For ytterligere
veiledning må du rådføre deg med Tech Datas retningslinjer for IT-sikkerhet.

Hvis du bringer ditt eget utstyr til kontoret eller bruker privat utstyr til
forretningsformål, er det ditt ansvar å sikre at det skjer i samsvar med alle
gjeldende retningslinjer.
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Cybersikkerhet
Tech Data kan være offer for cyberrisiko som svindel, løsepenger og informasjonstyver, som kan påvirke
selskapets økonomiske stilling og omdømme. Cyberkriminelle utnytter et stadig mer sofistikert arsenal
av verktøy og metoder for å utføre sine angrep, inkludert målrettet nettfishing, ransomware og distribuert
avslag på tjenesten.
Mens Tech Data kontinuerlig forbedrer våre mottiltak, må alle medarbeidere etterleve viktige regler i vår
tilkoblede verden:
• Forstå og overholde reglene som er definert i Cybersecurity & Acceptable Use Policy.
• Bruke passord som er sterke, hemmelige og forskjellige fra hvert bruksområde.
• Holde de digitale identitetene dine separat mellom arbeid og privatlivet.
• Utvis forsiktighet når du svarer på uoppfordrede e-poster for å unngå å falle i phisingfella, hvor du gir bort sensitive opplysninger eller åpner vedlegg. Verifiser alltid at intern
kommunikasjon er ekte ved å se etter den digitale signatursløyfen.
• Når du blir bedt om å utføre overføringer, må du utvise forsiktighet ved å gjennomgå all
dokumentasjon og søke ytterligere avklaring fra personlig kjente motparter dersom noe ser
mistenkelig eller uvanlig ut.
• Man må aldri lagre konfidensielle selskapsopplysninger på systemer som ikke er
administrert og kontrollert av Tech Data eller i nettskyen uten tilstrekkelige godkjenninger
fra IT-sikkerhetsteamet.
• Delta aktivt i bevisstgjøringsprogrammet for IT-sikkerhet.

Gaver, reise og underholdning
Utveksling av gaver og underholdning mellom forretningspartnere, deriblant reiser, arrangementer, tjenester,
goder og annet av verdi, må alltid være rimelig. Før det utveksles gaver, må du passe på at dette er
akseptabelt i henhold til vår Gavepraksis. Du skal ikke utveksle eller tilby gaver, reise eller underholdning som
urettmessig påvirker forretningsbeslutninger eller gitt for å oppnå en urettferdig fordel.

Tech Data-ansatte kan aldri anmode om gaver, reise eller underholdning. For ytterligere informasjon, se vår
Gift Policy.

Utveksling av gaver med forretningspartnere er tillatt så lenge de:
• Sjelden.
•Har ingen forpliktelser eller forventninger tilknyttet.
• Innenfor grensene som er definert i Tech Datas Gift Policy.
• Tillatt i henhold til mottakerens praksis for forretningsgaver.
• Ikke støtende, uanstendig eller ulovlig.
• Er gaver som ikke gis umiddelbart før, i løpet av eller umiddelbart etter
et anbud eller en anbudskonkurranse.
• Ikke er kontanter eller tilsvarende, som gavekort, lån eller verdipapirer.
Regler knyttet til gaver, reise og underholdning for offentlige ansatte, er langt strengere enn dem som
er beskrevet her. Henvis til «Drive forretninger med offentlige ansatte»-delen av denne kodeksen for
mer informasjon.
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Interessekonflikter
Tech Data forbyr atferd som skaper en faktisk eller mulig interessekonflikt som påvirker din evne til å
handle eller ta beslutninger objektivt, og som er i selskapets beste interesse. Vær oppmerksom på at selv
oppfatningen av en konflikt kan skape et problem. Du må rapportere interessekonflikter etter prosessen som
er beskrevet i vår Conflicts of Interest Policy. Det å ha en interessekonflikt er ikke nødvendigvis et brudd på
kodeksen eller policyen – men det å ikke opplyse om den utgjør et brudd.
Finansielle investeringer eller interesser
Finansielle investeringer eller interesser i andre selskaper eller personer knyttet til arbeidet ditt i Tech Data,
må ikke føre til uvanlige gevinster for disse tredjepartene, for deg eller for andre medarbeidere.
Personlige forhold
Personlige forhold med andre kan utvikle seg til interessekonflikter i situasjoner hvor en person kan motta
eller gi en urettmessig fordel eller favoriserende behandling knyttet til virksomheten vår som følge av
denne relasjonen.
Eksternt arbeid
Mens du jobber for Tech Data, kan du ikke arbeide for noen konkurrent, kunde eller leverandør. Alt eksternt
arbeid eller annen aktivitet – inkludert selvstendig næringsdrivende – skal ikke påvirke arbeidsprestasjonen
din hos Tech Data eller konkurrere med Tech Datas interesser.
Styremedlemskap
Du må ikke inneha verv som styremedlem eller ha en liknende lederstilling i en næringsvirksomhet uten
godkjennelse fra en leder på visedirektørnivå eller høyere innen Tech Data. Vår øverste ledelse må ikke sitte i
styret i en næringsvirksomhet uten forutgående godkjennelse av Tech Datas administrerende direktør.
Du trenger ikke Tech Datas godkjennelse for å ha ledende stillinger i ideelle, lokale eller sosiale organisasjoner
forutsatt at dine aktiviteter ikke er i konflikt med Tech Datas interesser.

Nøyaktige regnskap og arkiver
Som et børsnotert selskap, har Tech Data et ansvar overfor sine aksjonærer. Alle transaksjoner, inkludert
inntekter, kostnader, markedsføringsmidler og rabatter, må være nøyaktige og fullstendige i regnskap og
arkiver, og reflektere de reelle formålene for slike transaksjoner i henhold til gjeldende lover.
Vi må kun gjennomføre transaksjoner som er godkjent av ledelsen og kun bruke selskapets midler for
autoriserte forretningsformål. Falske eller villedende oppføringer i regnskap og arkiver er strengt forbudt.
Tech Data opprettholder og følger prosedyrer fastsatt i internkontroll for å sikre at disse kravene er oppfylt.
Hvis du er oppmerksom på eller mistenker et brudd på våre regnskaps- eller revisjonsstandarder, må du
rapportere dette umiddelbart gjennom en av de forskjellige rapporteringsmekanismene. Rapporter en
bekymring.

Sentrale økonomisjefer og medarbeidere som jobber i økonomiavdelingen,
har et spesielt ansvar for å sikre at økonomiske rapportering, opplysninger
og regnskap er fullstendig, rettferdig, nøyaktig, tidsriktig og forståelig.
Medarbeidere i økonomiavdelingen må forstå og etterleve generelt aksepterte
regnskapsprinsipper i Norge samt alle andre standarder, lover og regler som
gjelder for selskapet.
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Røde flagg
Forespørsler om å tilbakedatere transaksjoner eller kontrakter.
Transaksjoner eller forhandlinger som er «utenom regnskapet».
Transaksjoner utformet for å skjule det reelle formålet (for eksempel ved
å forfalske fakturaer for å dekke over betalingen av en bestikkelse).

Økonomisk integritet og rapportering
Økonomisk rapportering må være ærlig, fullstendig og tidsriktig. Alle regnskap og dokumenter, oppføringer,
og kontoer må nøyaktig reflektere finansielle transaksjoner og hendelser og være i samsvar med GAAP,
standarder og regler samt Tech Datas internkontroll. Enhver forfalskning, skjuling, villedende opplysning,
utelatelse eller endring av dokument eller oppføring er forbudt. Enhver offentlig opplysning må være
fullstendig, rettferdig, nøyaktig, tidsriktig og forståelig og gjøres i henhold til våre globale retningslinjer for
utlevering av opplysninger.
Alle eiendeler i Tech Data må beskyttes mot misbruk, tap, svindel, hvitvasking og tyveri. Tilstrekkelig
aktsomhet må utøves når man har tilsyn med bruken av Tech Datas eiendeler, og når det godkjennes nye
kunder og leverandører samt transaksjoner med eksisterende kunder og leverandører.

Riktig bokføring av inntekter og inntektsføring, varelager cutoff og rabatter til
kunder og leverandører skal gjennomføres og bokføres i tråd med selskapets
standard regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsippene skal brukes for disse
sensitive emnene samt andre regnskapsrelaterte forespørsler for å sikre en
uniform og tilstrekkelig behandling av regnskapsrettede emner. Når du trenger
ytterligere oppklaring, må du kontakte den tekniske regnskapsgruppen
i regnskapsavdelingen.

Autorisasjon til å forplikte Tech Data
For å passe på at alle kontraktene vi inngår, er i Tech Datas beste interesse, er kontrahering og
betalingsgodkjennelser delegert til visse medarbeidere. Hvis du er autorisert til å signere avtaler eller
inngå forpliktelser på vegne av selskapet, har du et ansvar for å følge de riktige godkjennings- og
autorisasjonsprosessene før du inngår kontrakter på Tech Datas vegne. Dette gjelder for muntlige og skriftlige
avtaler samt forretningsforpliktelser eller andre forpliktelser du kan inngå på vegne av selskapet.
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Med forretningspartnere
Forstå og etterleve retningslinjer hos forretningspartnere
De tillitsfulle relasjonene vi har etablert med våre forretningspartnere, er avgjørende for suksessen til
selskapet. Det er ditt ansvar å lese og forstå de aktuelle retningslinjene før du tar initiativ til en transaksjon
eller handling. Ikke anta at den personlige kontakten du har med en partner, faktisk er en godkjent
representant som kan godkjenne endringer eller unntak i retningslinjer på vegne av partneren. Vi må være
åpne og tydelige når vi samarbeider med våre forretningspartnere og ikke delta i operasjoner, transaksjoner
og praksis som ikke er i samsvar med retningslinjene til partnerne våre.

Mange av våre forretningspartnere har spesifikke retningslinjer og prosedyrer
som gjelder for forretningssamarbeid med Tech Data. Disse retningslinjene tar
ofte opp emner som spesialprising, kampanjer eller rabatter samt bruken av
midler til markedsutvikling. Ditt ansvar er å sikre at bruken av spesialpriser,
kampanjer, rabatter og midler til markedsutvikling er for legitime
forretningsformål og brukes til det/de angitte forretningsformålet/formålene.
Vennligst referer til Global Marketing Development and Vendor Marketing
Funds Policy for mer informasjon.
Tech Data er opptatt av å kjøpe produkter direkte fra originalprodusenten når det er mulig og selge produkter
direkte til detaljister. Men i veldig begrensede tilfeller kan det være nødvendig å kjøpe inn produkter fra andre
kilder eller selge produkter til underdistributører. Vennligst referer til Non-OEM og Sub-Distributor Policy
for mer informasjon.

Samhandling med våre forretningspartnere
Det er viktig for Tech Data at våre relasjoner med samarbeidspartnere er respektfulle og ærlige. Disse
relasjonene er basert på lovlig, effektiv og rettferdig praksis. Tech Data vil ikke delta i urettferdig, bedragersk
eller villedende praksis selv om dette er direkte eller indirekte anmodet av en partner.

Forretningssamarbeid med offentlige myndigheter
Forretningssamarbeid med offentlige myndigheter skiller seg fra forretningssamarbeid med næringsdrivende.
Spesielle regler kan gjelde når man ansetter nåværende eller pensjonerte, offentlige ansatte, deres
familiemedlemmer og for atferd som kan oppfattes i den retning som å urettmessig påvirke objektiv
beslutningstaking.
All fakturering til det offentlige eller offentlige entreprenører må være sannferdig, nøyaktig og samsvare
med alle aktuelle lover og regler. Kontrakter med det offentlige må følges strengt. Man skal ikke avvike
fra kontraktspesifikasjon som omfatter produkter, komponenter, testing eller andre elementer uten
forhåndsautorisasjon fra det offentlige etat eller den offentlige entreprenøren.

Et selskap kan anses for å være et statseid selskap selv om offentlige
myndigheter ikke eier mer enn 50 % av et selskap, kontrollerer selskapet iht.
lovverket eller har muligheten til å utpeke toppledelsen. Det kan være vanskelig
å avgjøre om noen er embetsmenn, så still spørsmål og konsulter din leder,
juridisk avdeling eller Etikk- og Compliance-avdelingen hvis du er usikker.
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I markedet
Antibestikkelser og antikorrupsjon
Vi etterlever alle gjeldende antikorrupsjonslover, som Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og UK Bribery Act.
Selv om FCPA er en amerikansk lov, gjelder den for Tech Data overalt hvor vi driver virksomhet.
Disse lovene forbyr utveksling eller løfte om noe av verdi til offentlige ansatte eller privatpersoner for å
oppnå eller beholde virksomhet eller for å oppnå en urettmessig forretningsfordel. En bestikkelse kan også
omfatte immaterielle ting som tilbud om ansettelse, taushetsbelagt informasjon eller tjenester.
Tech Data tolererer ikke noen form for bestikkelser. Vi kan ikke foreta upassende betalinger på selskapets
vegne eller engasjere en agent eller annen type tredjepart til å utføre upassende betalinger for oss, ei heller
kan vi ta imot bestikkelser i noen form.
Straffansvaret for å bestikke offentlige ansatte er veldig alvorlig.

• En bestikkelse kan være alt som har en verdi, inkludert kontantbetalinger,
veldedige gaver, lån, reisekostnader, gaver og underholdning. Kort
oppsummert, enhver betaling eller noe av verdi som er gitt med det formål
eller i den hensikt å oppnå en urettferdig forretningsfordel, anses som en
bestikkelse.
• Eksempler på Myndigheter inkluderer nasjonale eller lokale myndigheter
ledere eller ansatte, representanter for statlige eller kontrollerte selskaper,
medlemmer av politiske partier, partifunksjonærer, tidligere eller nåværende
folkevalgte, kandidater til politiske verv eller ansatte i offentlige internasjonale
organisasjoner.
• Statseide eller -kontrollerte selskaper omfatter også offentlige universiteter
eller sykehus.
• Tilretteleggingsbetalinger er også forbudt i henhold til vår Policy for
bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.
For mer informasjon, se Tech Datas Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.

Konkurranse og antitrust
Tech Data er en pådriver for rettferdig og lovlig konkurranse og følger all konkurranse- og antitrustlovgivning
der vi driver virksomhet. Disse lovene forbyr avtaler og praksis som urettmessig begrenser eller forvrenger
konkurranse. Brudd kan gi alvorlige konsekvenser for Tech Data og deg, inkludert bøter for deg personlig eller
selskapet og selv straffansvar i visse land.

Vanlige typer konkurransehemmende (og ulovlige)
aktiviteter omfatter:
• Prisfiksing, hvor konkurrentene avtaler tilbudspriser for
å manipulere markeder.
• Avtaler mellom konkurrenter om å dele kunder eller territorier.
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Visse avtaler med konkurrenter er nesten alltid ulovlige, som avtaler om prisfiksing, rigging av anbud,
allokering av kunder og territorier og utveksling av kommersielt sensitive opplysninger. Hvis en konkurrent
forsøker å engasjere deg i samtale om konkurransedyktig oppførsel, stopp samtalen og rapporterer
hendelsen til juridisk avdeling umiddelbart. Alle avtaler med konkurrentene må vurderes av juridisk avdeling.
Det er også viktig å utvise forsiktighet når man samarbeider med leverandører og kunder. Begrensninger
på priser for videresalg og oppdeling av kunder og territorier kan være ulovlig. Ta alltid uavhengige
forretningsbeslutninger. Du skal aldri bli enig med en forretningspartner om en minimums- eller makspris
for våre produkter eller avtale en pris som kunden skal videreselge produktet til, uten å rådføre deg med
juridisk avdeling.

For mer informasjon,rådfør deg med Tech Datas Antitrust and Competition Law Policy.

Konkurranseinformasjon
Det å holde deg oppdatert om konkurrentene og markedet hjelper oss å konkurrere mer effektivt. Vi må
imidlertid kun innhente konkurranseopplysninger på en lovlig måte. Vi ønsker å vinne på rettferdig vis.
Innhent aldri informasjon om konkurrenter med feilrepresentasjon, bedrageri eller falske påskudd. Vi
respekterer forpliktelsene til nye medarbeidere om ikke å gi informasjon om sine tidligere arbeidsgivere. Vi vil
aldri fordreie identiteten vår når vi innhenter opplysninger om en konkurrent, og vi vil aldri prøve å overtale en
annen person til å bryte sin taushetsavtale.

Jobbintervjuer med konkurrentens medarbeidere er ikke en passende måte
å innhente konkurranseinformasjon på. Det er vanlig å oppleve at kandidater
til åpne stillinger i Tech Data jobber for konkurrentene våre. I denne situasjonen
må du være ekstra oppmerksom på å unngå oppfatningen av at du stiller
konkurranserelaterte spørsmål
For mer informasjon må du rådføre deg med retningslinjer for antitrust‑ og konkurranselovgivningen.

Internasjonal handelskontroll
Som et globalt selskap må vi etterleve alle regler som gjelder for internasjonal handel, som regler for
import, eksport og re-eksport av varer og teknologi. Manglende oppfyllelse av disse reglene truer vår evne
til å drive vedvarende internasjonal virksomhet og kan føre til bøter og mulig straffansvar. Vanligvis omfatter
eksport produkter, tjenester, teknologi eller annen informasjon sendt til en person eller selskap i et annet
land. I tillegg til å henvise til den fysiske overføringen av varer, kan «eksport» også omfatte aktiviteter som
utenlandsreiser med selskapets informasjon, nedlastning av programvare eller utlevering av kildekode og
tekniske spesifikasjoner.
Import er varer kjøpt fra en ekstern kilde og importert til et annet land. Importaktiviteter er underlagt lover,
regler og mulig toll og avgifter.
Hvis du har en grunn til å tro at en spesiell transaksjon eller forsendelse bryter med lover eller interne
prosedyrer, eller hvis du trenger mer informasjon om hvordan disse kravene gjelder for dine arbeidsoppgaver,
må du rådføre deg med din leder, Avdelingen for overholdelse av regler eller din lokale leder for avdelingen
for overholdelse av regler.

Antiboikott og handelssanksjoner
I tillegg til import- og eksportlovgivning må Tech Data også følge sanksjoner pålagt av USA og andre land som
begrenser eller forbyr forretningsaktiviteter med visse land eller personer som lever i eller kommer fra disse
landene.
Fordi Tech Data er basert i USA, og mange av våre leverandører er basert i USA, skal vi følge amerikanske
lover og forskrifter som forbyr oss å delta i boikotter eller andre typer handelsrestriksjoner som USA ikke
støtter. Selskapet kan ikke delta eller gi en erklæring som kan tolkes som at vi deltar i en ulovlig boikott.
Disse lovene omfatter utenlandske datterselskaper av amerikanske selskaper og gjelder uavhengig av stedet
vi driver virksomhet.
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Anmodninger om boikott kan være diskré og vanskelige å identifisere. De
skjer når en person, gruppe eller et land nekter å drive forretninger med visse
personer eller land som en måte å protestere på, som et uttrykk for disfavør
eller tvang.
For mer informasjon, se Tech Data’s Anti-Boycott Policy.

Innsidehandel
Som medarbeider i Tech Data kan du ha tilgang til «innsideinformasjon» om selskapet eller andre børsnoterte
selskaper som vi driver virksomhet med. Innsideinformasjon er materiell – som betyr den vil påvirke en
ordinær investor til å kjøpe, selge eller beholde aksjer – og ikke offentlig – som betyr at informasjonen
ikke er kjent i markedet. Informasjon anses for å være ikke-offentlig før det er gått to hele virkedager før
informasjonen ble offentliggjort.
Innsideinformasjon gir deg en urettferdig fordel ved privat kjøp og salg av aksjer. Du må derfor aldri
kjøpe eller selge aksjer i vår virksomhet basert på innsideinformasjon selv om din kjøpsbeslutning ikke
er relatert til denne innsideinformasjonen. På samme måte må du aldri bruke innsideinformasjon om en
forretningspartner for å handle med deres aksjer.
Deltagelse i innsidehandel er et brudd både på virksomhetens policy og loven om verdipapirer i USA
og mange andre land hvor vi driver forretningsvirksomhet. Brudd på disse lovene kan medføre sivilt og
strafferettslig ansvar for de involverte personene. Manglende overholdelse av denne policyen vil i tillegg
innebære disiplinærtiltak opptil og inklusive eventuell avskjedigelse.

Følgende er vanlige eksempler på innsideinformasjon:
• Bevissthet om ventende eller foreslått fusjon, oppkjøp eller fisjon.
• Kunnskap om et vesentlig salg av eiendeler.
• Erklæring om aksjesplitt eller tilbud om ytterligere verdipapirer.
• Endringer i toppledelsen.
• Vesentlige nye produkter, kunder eller leverandører.
Slik kan du beskytte selskapets informasjon:
• Ikke avslør innsideinformasjon til noen utenfor Tech Data, inkludert
dine familiemedlemmer eller venner.
• Unngå å diskutere denne informasjonen med dine kollegaer, med
mindre det er nødvendig av forretningsgrunner.
Hvis du trenger ytterligere informasjon eller har spørsmål om informasjonen du er i besittelse av betraktes
som insiderinformasjon, se Tech Datas Policy om innsidehandel.
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Anti-hvitvasking
Begrepet hvitvasking brukes for å beskrive prosessen hvor enkeltpersoner eller organisasjoner prøver
å forvandle ulovlige midler til legitime midler eller skjule midlenes opprinnelse. Slike personer eller
organisasjoner kan også bruke andre til å foreta betalinger for å omgå skattelovgivning eller andre lover. Tech
Data er forpliktet til å overholde alle lover som gjelder hvitvasking av penger og antiterrorisme. Straff for
overtredelse inkluderer høye sivile og strafferettslige bøter.
Eksempler som kan antyde mulig hvitvasking:
• Ber om å betale mer enn den aktuelle eller avtalte prisen
• Betalinger fra uvanlige kontoer
• Forespørsler om å betale i andre valutatyper
• Forespørsler om å betale i kontanter
• Betalinger fra en tredjepart som ikke er knyttet til kontoen

For mer informasjon om vår overholdelse av kontantregler, program mot hvitvasking og antiterrorisme,
kontakt avdeling for overholdelse av regler.

Eksterne forespørsler
For å beskytte navnet og merkevaren er det kun autoriserte personer som har tillatelse til å snakke med
eksterne parter på vegne av selskapet. Forespørsler fra media eller investorer angående forretningsaktiviteter,
resultater, planer må henvises til Investor Relations og bedriftskommunikasjonsavdelingen eller avdelingen
som er ansvarlig for PR i ditt land eller din region. I tillegg må ikke Tech Data-ansatte støtte eller fremme
andre selskaper eller produkter uten relevant autorisasjon.
Noen ganger kan vi motta forespørsler fra en offentlig etat angående virksomheten vår. Hvis du mottar en
slik forespørsel om informasjon, må du kontakte juridisk avdeling umiddelbart. Ikke fjern, makuler eller endre
dokumenter, data eller oppføringer som kan være relevant for anmodningen fra offentlige myndigheter.

Sosiale medier
Personlig bruk av sosiale medier kan ha utilsiktede konsekvenser for selskapet vårt. Din kommunikasjon
kan tolkes som offisielle ytringer fra Tech Data hvis du diskuterer Tech Data eller våre forretningspartnere
på sosiale medier. Kun spesielt utnevnte personer er autoriserte til å representere selskapet vårt på sosiale
medier.
Ansatte forventes å følge Tech Data’s Social Media Policy og å oppføre seg profesjonelt når de bruker
noen form for sosiale medier. Du skal ikke bruke selskapets ressurser til å sende trakasserende, krenkende,
støtende, obskønt eller ulovlig innhold.

Side 21

I våre lokalsamfunn
Selskapets samfunnsansvar
Tech Data er opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør. Fra veldedig arbeid og frivillighet til «grønne»
initiativer, anerkjenner vi ansvaret vårt om å ha en positiv effekt på lokalmiljøene hvor våre medarbeidere bor
og arbeider, og for å inspirere medarbeiderne våre til å gjøre det samme.

Politiske og veldedige aktiviteter
Tech Data tror på å bidra og støtte lokalsamfunnene vi jobber i. Når du jobber som frivillig, må du gjøre dette
utenom arbeidstiden med mindre du har forhåndsgodkjenning av lederen din. Selskapets veldedige gaver
må ha korrekt godkjenning, dokumentasjon og tillatelse i henhold til lokal lovgivning, praksis og selskapets
retningslinjer.

Donasjoner gjennom veldedige organisasjoner er i noen tilfeller gjort for å
maskere bestikkelser. Du må alltid forsikre deg at donasjoner gitt av Tech Data,
ikke gis på feil grunnlag eller bryter med antikorrupsjonslovgivning.
Tech Data tillater vanligvis ikke bruken av selskapets eiendeler eller midler, inkludert anlegg, utstyr, eller
varemerker i politiske kampanjer eller for politiske kandidater. Uten forhåndsgodkjenning kan du heller ikke
bruke selskapets navn mens du deltar i politiske aktiviteter.

Respekt for miljøet - bærekraftighet
Tech Data anerkjenner at et sunt og bærekraftig miljø er kritisk for samfunnet, økonomien, forretninger
og mennesker. Vi jobber for å være i samsvar med all(e) relevant miljølovgivning og -regler. Vi mener at
vår virksomhet kan utføres på en måte som styrker bærekraftighet, resirkulering og bruken av fornybare
ressurser. Vi har forpliktet oss til å være en leder i utviklingen av beste praksis på disse områdene for
teknologimarkedet.
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