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Avsnitt ett:
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A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Bästa/bäste kollega:
Tack för att du tog dig tid att läsa vår uppförandekod. I våra roller som
medarbetare hos Tech Data har var och en av oss ansvar för att känna till
och implementera de principer och normer som gör vårt företag till en
respekterad, ansedd och betrodd branschledare.
Tech Data byggdes på en stark grund av delade värderingar – principer som
fortsätter att hålla oss förankrade i vårt uppdrag och hjälper oss att navigera
outforskade delar av den ständigt föränderliga IT-marknaden. Dessa värderingar
– integritet, enastående resultat, ansvar, samarbete och inbegripande –
fungerar som hörnstenarna i vår kultur och ger oss en gemensam känsla av
syfte i vårt arbete för att leverera de bästa möjliga upplevelserna för våra
kanalpartners och varandra.
Inom Tech Data och i våra samhällen är de åtgärder vi vidtar en återspegling av
vem vi är och de har stor inverkan på vårt företags rykte. Vår kod ger en översikt
över viktiga delar av företagets policy som är upprättad för att säkerställa
lagligt, och etiskt uppförande och som tydliggör förväntningarna på våra
arbetsrelaterade aktiviteter så att vi kan vidta rätt åtgärder.
Koden gäller för oss alla: Tech Datas medarbetare, chefer och styrelseledamöter.
Den är utformad för att fungera som en handledning till lämpligt uppförande
och som en resurs som hjälper dig att fatta rätt beslut. Läs den, känn till den
och säg till om något verkar vara fel. Tech Data förlitar sig på att du ska ta upp
frågor och problemärenden så att vi kontinuerligt kan förbättra våra processer
och lösa eventuella problem när de uppstår.
Tack för ditt starka engagemang i Tech Data och din hjälp med att skydda och
stärka vårt goda namn som är känt för integritet och enastående resultat.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman

1

VÅRA GEMENSAMMA VÄRDERINGAR
Våra värderingar är utgångspunkten för vårt dagliga arbete och vår strävan att driva
organisationen framåt, med en gemensam känsla av att vi har ett syfte.
• Integritet: Vi gör det rätta.
Integritet är grunden för vår verksamhet. Vi är ärliga och transparenta och gör alltid det rätta genom
att agera enligt de högsta normerna för etik och rättvisa.
• Enastående resultat: V levererar enastående upplevelser.
Vi strävar efter att nå de högsta prestationsnivåerna i allt vi företar oss. Vi levererar de bästa möjliga
upplevelserna för våra kanalpartners och varandra.
• Ansvar: Vi håller våra löften.
Vi håller våra löften och levererar det vi åtar oss. Vi skapar tydliga förväntningar och ger sedan
varandra möjlighet och förtroende att fatta beslut för att nå våra gemensamma mål.
• Samarbete: Vi stödjer varandra.
Vi lyssnar på och stödjer varandra. Vi arbetar tillsammans och söker alltid efter bättre, mer innovativa
sätt att vara lättrörliga, minska komplexiteten och förbättra vår verksamhet.
• Inbegripande: Vi vinner tillsammans.
Vi anser att mångfalden inom vår globala personal är grundläggande för våra framgångar.
Vi tillhandahåller en inbegripande, välkomnande och berikande miljö för våra kollegor och deras idéer.
En introduktion till koden
Koden är vår handledning för att fatta rätt affärsbeslut baserat på integritet. Den är en resurs som ger svar och
ledning när vi hamnar i komplexa och utmanande situationer.
Varför vi har en kod
Koden återspeglar Tech Datas åtagande om att bedriva verksamhet i enlighet med våra gemensamma värderingar,
vår policy och tillämpliga lagar. Koden definierar vårt förväntade uppförande i våra interaktioner med varandra,
våra affärspartners och våra samhällen.
Hur koden gäller för mig
Var och en av oss har ansvar för att känna till koden och säga ifrån när vi upptäcker ett tjänstefel. Fråga alltid dig
själv om dina handlingar är förenliga med våra gemensamma värderingar. Koden kan inte ge alla svar och därför
måste du söka vägledning om det är något som du inte är säker på.

När vi konkurrerar rättvist och följer alla tillämpliga lagar minskar vi risken för vårt
företag och våra affärspartners och därigenom förbättrar vi vårt företags rykte om
hög integritetsnivå.
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Avsnitt två:
Kopplingen

Vem måste följa koden?
Uppförandekoden gäller för alla som arbetar på Tech Data. Den omfattar vår bolagsstyrelse, ledningen, medarbetare
och ombud som agerar å Tech Datas vägnar runt om i världen. Vi förväntar oss också att våra affärspartners rättar
sig efter samma principer. Koden kopplar oss alla till varandra och säkerställer att vi arbetar på konsekventa sätt,
oavsett kultur eller geografisk plats.
Ditt ansvar i rollen som medarbetare hos Tech Data är att:
• Agera med integritet, respekt och yrkesmässighet.
• Fatta beslut som är välgrundade och lagliga.
• Aldrig äventyra Tech Datas eller ditt eget rykte.
• Vara ärlig.
• Fråga och säga till när du är osäker eller bevittnar tjänstefel.
• Säkerställ att efterlevnad är en del av ditt teams kultur.

Ytterligare förväntningar på ledare
Vi förväntar oss att alla ledare skapar en miljö med stöd för en efterlevnadskultur och öppen kommunikation, där
medarbetarna känner sig bekväma med att ta upp bekymmer utan rädsla för vedergällning. Alla ledare förväntas:
• Följa koden, Tech Datas policy och tillämpliga lagar och förordningar.
• Vara tillgängliga för alla som tar upp ett ärende och ta medarbetares bekymmer på allvar.
• Aldrig hämnas på någon som tar upp ett ärende och skydda andra mot eventuell vedergällning.
• Rapportera misstänkta tjänstefel omedelbart. Aldrig dölja eller blunda för tjänstefel eller vedergällning.
• Leda genom att vara en förebild, hålla sig själva och andra ansvariga samt undvika minsta antydan till
brott mot koden eller lagen.
• Integrera efterlevnad i sina teams kultur.

−− Skapa en miljö som främjar öppen och rak kommunikation kring bekymmer eller ärenden
i relation till koden eller tillämpliga lagar.

−− Uppmärksamma medarbetare som uppvisar integritet och ett åtagande om efterlevnad.
−− Vara proaktiva, identifiera potentiella svagheter och vidta korrigerande åtgärder om nödvändigt.

Om ledare underlåter att rapportera kända överträdelser i vårt företag kan de bli föremål för disciplinåtgärder,
inklusive uppsägning. Ledare förväntas dessutom utöva korrekt tillsyn över sina ansvarsområden, så att de är
medvetna om saker som kan skapa risker för vårt företag och kan vidta åtgärder för att minska sådana risker.

Tech Data följer alla lagar och förordningar som gäller i de länder där vi är verksamma.
I vissa fall kan regional policy och lokala lagar vara strängare än de policyer som det
hänvisas till i denna kod. I sådana fall skall du följa de lokala lagarna och reglerna.
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Friskrivningsklausuler
Alla förfrågningar om friskrivningar ifrån och undantag från denna kod måste förklaras för företagets regionsdirektör,
tillsammans med orsaken därtill. Förfrågan kommer även att granskas av Ethics and Compliance-avdelningen.
Om avståendet involverar en högre chef, ekonomichef eller en medlem av Tech Datas bolagsstyrelse kan endast
bolagsstyrelsens revisionskommitté bevilja friskrivningen, som måste offentliggöras enligt gällande regelverk för
NASDAQ OMX-börsen.

Kostnaden för utebliven efterlevnad
Underlåtenhet att efterleva principerna i vår kod kan utsätta vårt företags goda rykte för betydande risk. Det är
viktigt för våra aktieägare, leverantörer och kunder att veta att Tech Data är en tillförlitlig affärspartner. Företag
vars kultur som kännetecknas av stark integritet blir respekterade på marknaden, vilket i sin tur leder till ett
konkurrensövertag och positiva verksamhetsresultat.

Visste du att överträdelser av koden:
• Alltid kan undvikas.
• Kan störa den dagliga verksamheten och minska vårt fokus på att betjäna våra kunder.
• Kan skada Tech Datas goda rykte och utsätta vårt företag för risker.
• Kan leda till dyra stränga påföljder och möjligen till åtal.
Medarbetare som bryter mot koden, Tech Datas policy eller lagen kommer att bli föremål för disciplinåtgärder,
upp till och inklusive uppsägning, även om överträdelsen inte innebär personlig vinning för dem. Om ett lagbrott
inträffar kan en justerare eller domstol ålägga påföljder.
Att säga ifrån tidigt kan:
• Trappa ned en situation.
• Minska risken för och störningar i vår verksamhet.
• Förtydliga och lösa potentiella problem utan fördröjningar.
• Skydda personer som utsätts för trakasserier, diskriminering och andra typer av felaktigt beteende.
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Ingen vedergällning
Tech Data åtar sig att värna om rättigheterna för personer som i god tro rapporterar oro över misstänkta tjänstefel.
Tech Data tolererar ingen slags vedergällning – t.ex. avskedande, degradering eller trakasserier – gentemot någon
som i god tro lämnar in en rapport eller deltar i en undersökning.
Om du anser att någon har utsatt dig för represalier måste du rapportera ärendet omedelbart.
Varje hämndaktion är ett brott mot koden och är en grund till disciplinåtgärder och kan leda till uppsägning.
Läs vår policy mot diskriminering, trakasserier och vedergällning för att se mer information.

Rapportering i god tro innebär att du anser att din information är korrekt. En sådan
rapport är inte baserad på resultatet eller om det rapporterade uppförandet visar
sig vara oetiskt eller olagligt.

Tillämpning för våra affärspartners
Vi förväntar oss att våra affärspartners agerar etiskt, ansvarsfullt och i enlighet med de principer som fastställs
genom vår kod och tillämpliga lagar. Om du ansvarar för att anlita eller leda en tredje part har du även ansvar
för att säkerställa att parten har gott rykte och förstår kraven i vår kod. Tech Datas integritetsprinciper för
leverantörer upprättar och informerar om de kraven för leverantörer av varor eller tjänster till Tech Data.

Ta upp ett problem
Du ansvarar för att ta upp problem och ställa frågor. Om du tar upp problem omedelbart kan vårt företag vidta
åtgärder tidigt, innan mer allvarliga följder inträffar. Om du undrar eller oroar dig över något är de vanligtvis bäst
att du först vänder dig till din närmaste chef. Om du tycker att det känns obekvämt att tala med din chef eller om
ditt ärende lämnas utan åtgärd bör du kontakta en annan medlem av ledningen, HR, en rådgivare inom etik, den
juridiska avdelningen eller Tech Datas Ethics och Compliance-avdelning på EthicsandCompliance@techdata.com.

Lämna in en rapport om du iakttar uppträdande som:
• Är olagligt
• Inte följer Tech Datas policy
• Inte är i enlighet med Tech Datas grundläggande värderingar
• Skulle ha negativ inverkan på Tech Data
• Du skulle bli bekymrad om du såg det på en löpsedel
Be om råd om du är osäker.
Oavsett hur du tar upp ett problem kommer Tech Data att handlägga det utan dröjsmål och vidta alla nödvändiga
åtgärder för att skydda din integritet under och efter undersökningen. Din skyldighet är att tala sanning och
medverka i utredningen om så behövs.
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Den interna processen
Tech Data kommer att undersöka alla rapporter som görs i god tro och om nödvändigt vidta lämpliga åtgärder
enligt följande:
1. Sammanställa ett team med kvalificerade och oberoende utredare.
2. Samla in fakta och genomföra intervjuer.
3. H
 ålla chefer på tillämplig ledningsnivå informerade under hela processen och hjälpa dem att
fastställa nästa steg baserat på fakta.
4. Kommunicera regelbundet med den person som rapporterade problemet.

Disciplinåtgärder vid överträdelser
Alla medarbetare har ansvar för att känna till koden och företagets policy. Medarbetare och affärspartners
måste efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder där de är verksamma. Brott mot koden,
företagets policy eller lagen kan leda till allvarliga följder, som exempelvis skadat rykte, böter eller åtal, för
enskilda personer såväl som Tech Data. Medarbetare som uppför sig på oetiskt eller olagligt sätt kommer att
bli föremål för disciplinåtgärder och kan leda till uppsägning. Om så behövs kommer Tech Data att lämna över
ärenden till myndigheterna.

Tech Datas Ethics Line är tillgänglig över hela världen – online och på telefon,
dygnet runt och sju dagar i veckan. I de flesta länderna kan medarbetare välja
att förbli anonyma när de rapporterar via Ethics Line. Kom dock ihåg att om
du förblir anonym kan det hindra Tech Datas förmåga att lösa ditt ärende på
grund av att det inte går att nå dig med uppföljande frågor. Om du vill ta upp ett
problem online eller se en förteckning över globala telefonnummer kan du gå till
techdataethicsline.com.

Ethics Line administreras av ett oberoende företag som inte är anknutet till Tech Data.
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Avsnitt tre:
Innehållet

På arbetsplatsen
Förhindra trakasserier och diskriminering
Tech Data upprätthåller en arbetsplatskultur som alltid är respektfull och professionell. Tech Data kommer aldrig
att fatta beslut baserat på etnicitet, religion, hudfärg nationellt ursprung, ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, militär status, könsidentitet eller -uttryck eller någon annan faktor som skyddas enligt lagen. Tech Data
gör också rimliga anpassningar för kvalificerade medarbetare med funktionsnedsättning.

En respektfull arbetsmiljö som är fri från hotelser, trakasserier och mobbning. Detta
omfattar allt ovälkommet uppförande som skapar en hotfull eller stötande situation.
Trakasserier kan bestå av fysiska handlingar, muntliga uttalanden eller material som
otillbörliga videor, bilder eller e-postmeddelanden. Sexuella trakasserier omfattar
ovälkomna sexuella närmanden, oanständiga kommentarer eller skämt med sexuella
anspelningar. Tech Data kommer inte att tolerera några som helst trakasserier.
Om du drabbas av eller får kännedom om något diskriminerande eller trakasserande agerande ska du ta kontakt
med din chef eller något av de andra rapporteringsalternativen. Ytterligare information finns i företagets policy mot
diskriminering, mot trakasserier och mot vedergällning.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Tech Data är engagerat i att erbjuda en arbetsplats som är säker, hälsosam och fri från hotelser. Vi har upprättat
ett antal hälso- och säkerhetsrelaterade policyer och riktlinjer på våra arbetsplatser och vi åtar oss att efterleva
säkerhetsrelaterade lagar i alla länder där vi är verksamma. Vi granskar och förbättrar kontinuerligt våra
arbetsmetoder och arbetssäkerheten i våra anläggningar. Vårt företag förbjuder försäljning, inköp, användning eller
innehav av olagliga droger – eller missbruk av alkohol eller receptbelagda läkemedel – vid vistelse i företagets
lokaler eller utförande av företagets affärer. Om alkohol erbjuds på ett företags- eller affärsevenemang ansvarar
du för att uppföra dig professionellt.

Tech Data förbjuder våldsamma handlingar eller hotelser. Detta omfattar
aggressivt eller hotfullt uppförande och ordalydelser, skriftlit eller muntligt,
oavsett avsikten.

Arbetsmiljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter
Tech Data bedriver verksamhet runt om i världen och vi uppskattar mångfalden i vår personal. Vi är engagerade
i att behandla alla människor rättvist och skäligt och vi förbjuder grov eller inhuman behandling av alla
medarbetare. Vi efterlever lagarna i alla länder där vi är verksamma. Tech Data följer alla tillämpliga löne- och
arbetstidslagar, inklusive regler avseende minimilön, övertid och maximal arbetstid. Anställning på Tech Data
måste väljas fritt. Människohandel, tvångsarbete, slaveri eller ofrivilligt arbete, såväl som utnyttjande av barn och
barnarbete, är förbjudet. Företaget respekterar dessutom fullständigt våra anställdas rätt till föreningsfrihet.
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Föreningsfrihet
Tech Data respekterar sina medarbetares rätt att fritt förena sig med grupper
som de själva väljer, att förhandla kollektivt samt att dela idéer eller problem
avseende arbetsförhållanden eller arbetsledningspraxis med företagets ledning.
På arbetsplatsen innebär detta i allmänhet att medarbetarna har rätt att ansluta
sig till fackföreningar. Tech Data tolererar inte diskriminering, trakasserier eller
vedergällning mot någon som utövar sin rätt att gå med i en fackförening.

Skydda uppgifter
Våra medarbetare och affärspartners anförtror oss vissa av sina
viktigaste uppgifter. Vi åtar oss att behandla dessa uppgifter
omsorgsfullt och att respektera alla rimliga förväntningar avseende
våra kollegors och affärspartners integritet.
Konfidentiella uppgifter får endast delas med andra medarbetare
som har behörighet och ett legitimt affärsbehov av att känna till
dem. Du måste skydda alla konfidentiella uppgifter som du har
kontroll över.
Om du inte har behörighet får du inte avslöja konfidentiella uppgifter för någon person utanför Tech Data. Om du har
behörighet att dela konfidentiella uppgifter med den tredje part och har ett legitimt affärsbehov att göra det måste
det finnas ett korrekt upprättat sekretessavtal innan några konfidentiella samtal påbörjas. Du får inte underteckna
något annat företags sekretessavtal eller godta ändringar i våra standardmässiga sekretessavtal utan godkännande
från den juridiska avdelningen. Vår världsomfattande policy om avslöjande innehåller mer information.

•	Diskutera inte konfidentiella uppgifter på platser där utomstående kan höra
vad du säger.
• Lämna aldrig konfidentiella uppgifter utan uppsikt.
•	Lägg aldrig upp Tech Datas konfidentiella uppgifter på externa webbplatser,
inklusive sociala medier.
Konfidentiella uppgifter avser allt icke-offentligt material och kan omfatta, utan
att begränsas till: affärshemligheter, ekonomiska resultat, prisplaner, kundlistor,
försäljningsresultat och strategiska dokument.

Personuppgifter
Vi samlar in och bibehåller vissa konfidentiella personuppgifter som behövs för att bedriva vår verksamhet och
som hjälper till att göra verksamheten effektiv.
Personuppgifter som telefonnummer, namn, e-postadresser och andra uppgifter kan vara föremål för särskilda
regler. Du måste respektera och värna om sekretessen för dessa uppgifter och du får inte skaffa åtkomst till,
dela eller på annat sätt använda dem utan att det finns ett legitimt affärsbehov och att det sker i enlighet med
lokala lagar.
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Konfidentiella personuppgifter kan omfatta, men begränsas ej till:
• Funktionsnedsättning, problem med hälsan eller medicinska ingrepp
• Ersättning och prestationsbedömningar
• Kontaktuppgifter, t.ex. hemadress och telefonnummer

Dokumenthantering
Termen affärsdokument omfattar alla handlingar, inklusive elektroniskt lagrade uppgifter, som är relaterade till
Tech Datas affärsverksamhet. Du ansvarar för att säkerställa att alla dokument bevaras i enlighet med Tech Datas
dokumenthanteringspolicy och lagringsplan som beskriver hur länge dokument måste bevaras för att uppfylla
lagstadgade och reglerande krav. Dokumenten kan lagras på papper eller i elektroniskt format och måste alltid
vara skyddade, läsliga och lättåtkomliga. När ett dokument har uppfyllt sitt lagringskrav ska det raderas eller
förstöras permanent.
Vissa dokument kan identifieras som relevanta för en undersökning, revisionsgranskning eller rättsprocess.
Om detta är fallet kan du få ett s.k. ”legal hold” från den juridiska avdelningen, med anvisningar om att bevara
vissa dokument (på papper eller elektroniska). Detta innebär att dokument som är föremål för ”legal hold” under
inga omständigheter får raderas, förändras eller förstöras. Underlåtenhet att efterleva reglerna kring ”legal hold”
kan leda till disciplinåtgärder så som lagen medger. Du för dessutom aldrig förfalska eller ändra affärsdokument
på otillbörligt sätt. Att göra detta är inte bara oetiskt, utan det kan även vara brottsligt.

Immateriella rättigheter
Vi är skyldiga att skydda Tech Datas tillgångar och hävda Tech Datas immateriella rättigheter. Vårt företag äger,
i den utsträckning lagen tillåter, alla immateriella rättigheter som skapas av Tech Datas medarbetare om de är
relaterade till företagets verksamhet.
Vi måste också respektera immateriella rättigheter som tillhör andra företag. Var särskilt försiktig när du använder
ett annat företags namn eller logotyp, eftersom det kan göra intrång i det företagets immateriella rättigheter.
Vi upprätthåller alla licensavtal som tillhör tredje part när vi använder programvara i en dator eller på andra
IT-produkter som tillhör företaget. Endast sådan programvara som Tech Data har tecknat korrekt licens för får
användas för affärsändamål.

Använda Tech Datas IT-system
Du måste använda all utrustning som tillhandahålls av Tech Data på ett ansvarsfullt sätt. Tech Data tillåter
visserligen personlig användning av företagets teknik i vissa omständigheter, men du måste utöva yrkesmässighet
och sunt förnuft när du använder Tech Datas produkter för personliga ändamål. Du får inte hämta olicensierad
programvara eller copyrightskyddat material. Var försiktig när du skickar elektroniska meddelanden, inklusive
e-post, direktmeddelanden och sms. Denna typ av kommunikation är permanent och kan vidarebefordras utan
ditt medgivande och utan att du känner till det.
Vi får aldrig använda företagets IT-resurser för några olagliga eller oetiska aktiviteter som att exempelvis hämta
olämpligt material eller för något som skulle kunna betraktas som obscent, pornografiskt, oanständigt eller
stötande. Tech Data kan, i den utsträckning lagen tillåter, övervaka och begränsa användningen av företagets
IT-produkter. Om du behöver mer vägledning kan du läsa Tech Datas IT-säkerhetspolicy.

Om du tar med dig din egen utrustning till kontoret eller använder privat utrustning
i arbetet ansvarar du för att du efterlever all tillämplig policy.
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Cybersäkerhet
Tech Data kan eventuellt skadas av cyberrisker, inklusive bedrägerier, lösensummor och informationsstöld,
som kan ha negativ inverkan på företagets ekonomiska hälsa och rykte. Angripare drar nytta av en arsenal
med ständigt alltmer sofistikerade verktyg och metoder för att utföra angrepp, inklusive målinriktat nätfiske,
ransomware och distribuerad denial of service.
Tech Data förbättrar visserligen ständigt våra tekniska motåtgärder, men varje medarbetare måste följa viktiga
regler när de arbetar i vår alltmer anslutna värld:
• Förstå och följ de regler som anges i vår policy för godtagbar användning och cybersäkerhet.
• Använd lösenord som är starka, hemliga och olika för varje inloggning.
• Håll dina arbetsrelaterade och personliga digitala identiteter åtskilda.
• Tillämpa skälig försiktighet när du öppnar oombedda meddelanden för att undvika att bli offer för
nätfiske, lämna ut känsliga uppgifter eller öppna bilagor. Verifiera alltid att intern kommunikation är
äkta, genom att kontrollera att symbolen för digital signatur finns på plats.
• När du blir ombedd att genomföra penningöverföringar måste du utöva skälig omsorg genom att
granska all stödjande dokumentation och du måste be om ytterligare klargörande från motparter
som du känner personligen om något verkar misstänkt eller ovanligt.
• Lagra aldrig konfidentiell företagsinformation i system som inte administreras och kontrolleras
av Tech Data eller i system i molnet utan lämpliga godkännanden från IT-säkerhetsteamet.
• Delta aktivt i programmet för säkerhetsmedvetenhet.

Gåvor, resor och representation
Gåvor, resor och representation som tillhandahålls eller tas emot från affärspartners – inklusive resor, evenemang,
tjänster, måltider, förmåner och annat värdefullt – måste alltid vara rimliga. Innan några gåvor ges bort eller tas
emot måste du fastställa om det är godtagbart enligt vår policy för gåvor. Du får inte ge tillhandahålla, erbjuda
eller ta emot gåvor, resor eller representation som på otillbörligt sätt påverkar affärsbeslut eller är avsedda att
skaffa en orättvis fördel.

Tech Datas medarbetare får aldrig be om gåvor, resor eller representation. Läs vår policy för gåvor om du behöver
mer information.

Det är tillåtet att utbyta gåvor med affärspartners så länge gåvorna:
• Överlämnas och tas emot sällan.
• Inte är förknippade med några skyldigheter eller förväntningar.
• Ligger inom de gränser som definieras i Tech Datas policy för gåvor.
• Är tillåtna i mottagarens policy för affärsgåvor.
• Inte är stötande, oanständiga eller olagliga.
• Inte överlämnas omedelbart före, under eller omedelbart efter
ett anbud eller en anbudsprocess i konkurrens med andra.
• Inte består av kontanter eller motsvarande, t.ex. presentkort,
lån eller värdepapper.
Regler avseende gåvor, resor och representation för officiella tjänstemän är mycket striktare än de som framställs
här. Avsnittet Göra affärer med myndigheter i denna kod innehåller ytterligare information.
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Intressekonflikter
Tech Data förbjuder uppförande som skapar en verklig eller potentiell intressekonflikt som stör din förmåga att
agera eller fatta beslut opartiskt och i vårt företags bästa intresse. Var medveten om att till och med antydan
om en konflikt kan skapa ett problem. Du måste rapportera intressekonflikter i enlighet med den process som
beskrivs i vår policy för intressekonflikter. Det är inte nödvändigtvis ett brott mot vår kod och policy att ha en
intressekonflikt, men det är definitivt en överträdelse att inte avslöja den.
Ekonomiska investeringar eller intressen
Ekonomiska investeringar eller intressen i andra företag eller personer som är relaterade till ditt arbete hos Tech
Data får aldrig leda till ovanlig vinning för sådana tredje parter, för dig själv eller andra medarbetare.
Personliga relationer
Personliga relationer med andra kan leda till intressekonflikter under omständigheter där endera parten i relationen
kan få eller ge en orättvis fördel eller förmånsbehandling i samband med vår verksamhet på grund av relationen.
Extern anställning
Medan du arbetar hos Tech Data har du ej rätt att också arbeta hos en konkurrent, kund eller leverantör. Inga
externa arbeten eller annan aktivitet – inklusive som egenföretagare – får påverka dina arbetsprestationer hos
Tech Data eller konkurrera med Tech Datas intressen.
Styrelsemedlemskap
Du får inte sitta på en styrelsepost eller liknande ledande post hos någon vinstdrivande enhet utan föregående
godkännande från en Tech Data-ledare på Vice President-nivå eller högre. Medlemmar av företagsledningen får
inte sitta på en styrelsepost hos någon vinstdrivande enhet utan föregående godkännande från Tech Datas Chief
Executive Officer.
Du behöver inte skaffa godkännande från Tech Data för att sitta på ledande poster för icke-vinstdrivande,
samhälls-, välgörenhets- eller sociala organisationer – förutsatt att ditt arbete inte står i strid mot Tech Datas
bästa intressen.

Korrekt bokföring
Eftersom Tech Data är ett börsnoterat företag har vi ett ansvar inför våra aktieägare. Samtliga våra transaktioner,
inklusive, inkomster, utgifter, marknadsföring och rabatter, måste vara korrekta och fullständiga i vår bokföring och
dokumentation och återspegla sådana transaktioners verkliga syften i enlighet med alla tillämpliga lagar.
Vi får endast genomföra transaktioner som godkänts av ledningen och endast använda företagets medel för
godkända verksamhetssyften. Falska eller vilseledande poster i vår bokföring och dokumentation är strängt
förbjudna. Tech Data upprätthåller och följer interna kontroller för att säkerställa att dessa krav uppfylls.
Om du känner till eller misstänker en överträdelse av våra bokförings- eller revisionsregler måste du rapportera
det omedelbart via en av de tillgängliga rapporteringsmekanismerna. Rapportera ett problem.

De ansvariga ekonomiska ledarna och medarbetarna på ekonomiavdelningen
har särskilt ansvar att säkerställa att våra ekonomiska rapporter och vår bokföring
är fullständiga, rättvisande, korrekta, ofördröjda och begripliga. Medarbetarna
på ekonomiavdelningen måste förstå och efterleva allmänt vedertagen god
redovisningssed (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles) samt alla andra
normer, lagar och förordningar som gäller för vårt företag.
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Varningstecken
Förfrågningar om att fördatera transaktioner eller avtal.
Icke bokförda transaktioner eller affärer.
Transaktioner som är utformade för att dölja verkliga bakomliggande syften (t.ex.
förfalskning av fakturor för att dölja utbetalning av en muta).

Ekonomisk integritet och rapportering
Alla ekonomiska rapporter måste vara ärliga, fullständiga och ofördröjda. Bokföring, dokumentation och konton
måste återspegla ekonomiska transaktioner och händelser korrekt och följa GAAP, normer, förordningar och
Tech Datas interna kontroller. Alla typer av förfalskning, hemlighållande, felaktig framställning, utelämnande
eller förändring av bokföring eller dokumentation är förbjudna. Alla offentliga rapporter måste vara fullständiga,
rättvisa, korrekta, ofördröjda och begripliga och de måste utfärdas i enlighet med vår världsomfattande policy
om avslöjande.
Samtliga Tech Datas tillgångar måste skyddas mot felaktig användning, förlust, bedrägeri, pengatvätt och stöld.
Lämplig omsorg måste utövas vid uppsikt över användning av Tech Datas tillgångar och vid godkännande av nya
kunder och leverantörer, liksom transaktioner med befintliga kunder och leverantörer.

Korrekt bokföring och realisering av inkomster, inventeringsperioder och
leverantörs- och kundrabatter ska utföras och bokföras i enlighet med företagets
enhetliga bokföringsprinciper (UAP – Uniform Accounting Principles). UAP måste
följas för dessa känsliga ämnen såväl som andra bokföringsrelaterade förfrågningar
för att säkerställa enhetlig och lämplig behandling av bokföringsämnen. Om du
behöver ytterligare förtydliganden bör du kontakta Technical Accounting Group
inom Corporate Accounting.

Behörighet att göra åtaganden å Tech Datas vägnar
I syfte att säkerställa att samtliga våra avtal är upprättade i Tech Datas bästa intresse delegeras godkännandet
av avtal och betalningar till vissa medarbetare. Om du har behörighet att underteckna avtal eller göra åtaganden
å företagets vägnar har du ansvar för att följa de korrekta godkännande- och tillståndsprocesserna innan du
samtycker till något avtal å Tech Datas vägnar. Detta gäller både muntliga och skriftliga avtal, såväl som alla
affärsåtaganden eller andra skyldigheter som du kan arrangera åt vårt företag.
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Med affärspartners
Förstå och efterleva partnerpolicyer
De pålitliga relationer som vi har upprättat med våra affärspartners är ytterst viktiga för vårt företags framgångar.
Du ansvarar för att läsa och förstå deras policyer innan du inleder någon transaktion eller något arbete. Du får inte
anta att din personliga kontakt med partnern faktiskt är en behörig representant som kan godkänna ändringar
i eller undantag från sådana policyer å partnerns vägnar. Vi måste vara transparenta och tydliga när vi arbetar
med våra affärspartners och vi får inte medverka i arbete, transaktioner eller metoder som inte efterlever våra
partners policyer.

Många av våra affärspartners har specifika policyer och procedurer som är tillämpliga
på affärstransaktioner med Tech Data. Dessa policyer behandlar ofta ämnen som
specialpriser, kampanjer eller rabatter, såväl som användning av marknadsföringsbudgetar.
Ditt ansvar består i att se till att användningen av specialpriser, kampanjer, rabatter och
marknadsföringsbudgetar är avsedda för legitima affärsändamål och används för det
angivna syftet. Vår globala policy för marknadsutveckling och leverantörers
marknadsföringsbudget innehåller mer information.
Tech Datas åtagande är att köpa produkter direkt från den ursprungliga tillverkaren och att sälja produkter direkt
till återförsäljare. Under mycket begränsade omständigheter kan det dock bli nödvändigt att köpa produkter från
andra leverantörer eller sälja produkter till underordnade distributörer. Vår policy avseende icke-OEM och
underordnade distributörer innehåller mer information.

Interaktion med våra affärspartners
Det är viktigt för Tech Data att våra relationer med affärspartners är respektfulla och ärliga. Dessa relationer bygger
på laglig, effektiv och rättvis praxis. Tech Data kommer inte att delta i orättvisa, bedrägliga eller vilseledande
arbetsmetoder, även om en partner begär det direkt eller indirekt.

Göra affärer med myndigheter
Det sätt på vilket man gör affärs med myndigheter skiljer sig från affärstransaktioner med andra partner. Särskilda
åtaganden kan gälla för rekrytering av offentliga tjänsteman (nuvarande eller som precis har slutat) eller deras
familjer och för allt uppförande som kan anses ha olämpligt inflytande på objektivt beslutsfattande.
Alla fakturor till myndigheter eller myndigheters uppdragstagare måste vara sanningsenliga och korrekta och följa
alla tillämpliga lagar och förordningar. Avtal med myndigheter måste följas till punkt och pricka. Du får inte göra
några avvikelser från avtalsspecifikationer som involverar produkter, komponenter, tester eller andra punkter utan
föregående skriftligt godkännande från myndigheten eller myndighetens uppdragstagare.

Ett företag kan anses vara ett statsägt företag även om staten inte äger mer än
50 % av företaget, leder företaget via lagen eller har möjlighet att tillsätta den högsta
ledningen. Det kan vara svårt att fastställa om någon är en officiell tjänsteman
och därför är det bäst att ställa frågor och be din närmaste chef, den juridiska
avdelningen eller Ethics and Compliance-avdelningen om råd om du är osäker.
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På marknaden
Regler mot mutor och korruption
Vi efterlever alla tillämpliga lagar mot korruption, som exempelvis Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) i USA
och UK Bribery Act i Storbritannien. Även om FCPA är en USA-lag gäller den för Tech Data på alla platser där vi
bedriver verksamhet.
Dessa lagar gör det förbjudet att ge bort eller erbjuda eller utlova någonting värdefullt till offentliga tjänstemän
eller privatpersoner i syfte att vinna eller bibehålla affärer eller få en orättvis fördel. En muta kan också omfatta
immateriella saker som anställningserbjudanden, konfidentiell information eller favörer.
Tech Data tolererar inga som helst mutor. Vi får inte göra oegentliga betalningar å vårt företags vägnar eller anlita
ett ombud eller någon slags tredje part för att göra en oegentlig betalning åt oss. Vi kan ej heller ta emot några
slags mutor.
Påföljderna för att ge offentliga tjänstemän mutor är mycket allvarliga.

• En muta kan vara vad som helst som är värdefullt, inklusive kontanter, donationer
till välgörenhet, lån, reskostnader, gåvor och representation. Detta innebär att
alla betalningar eller värdefulla saker som ges bort i syfte att skaffa en orättvis
affärsfördel är en muta.
• Exempel på offentliga tjänstemän omfattar nationella eller lokala tjänstemän
eller medarbetare, representanter för statsägda eller -kontrollerade företag,
medlemmar av politiska partier, partifunktionärer, tidigare eller nuvarande
förtroendevalda, kandidater till politiska ämbeten eller medarbetare i offentliga
internationella organisationer.
• Statsägda eller -kontrollerade företag omfattar exempelvis också offentligt ägda
universitet och sjukhus.
• Underlättande betalningar är också förbjudna enligt vår policy mot bestickning
och korruption.
Ytterligare information finns i Tech Datas policy mot mutor och korruption.

Konkurrens och antitrust
Tech Data tror på rättvis och laglig konkurrens och vi efterlever konkurrens- och antitrustlagarna på alla platser
där vi är verksamma. Sådana lagar förbjuder överenskommelser och metoder som på felaktigt sätt begränsar
eller stör konkurrensen. Överträdelser kan medföra allvarliga följder för Tech Data och för dig, inklusive böter som
företaget eller du måste betala och till och med straffansvar i vissa länder.

Vanliga typer av konkurrenshämmande (och olagliga)
aktiviteter omfattar:
• Prisjustering där konkurrenter kommer överens om vilka priser
man ska erbjuda i syfte att manipulera marknaden.
• Överenskommelser med konkurrenter om att dela upp kunder
eller territorier mellan sig.
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Vissa överenskommelser med konkurrenter, t.ex. överenskommelser om att sätta priser, manipulering av anbud,
allokering av kunder och territorier samt utbyte av affärsmässigt känslig information, är nästan alltid olagliga.
Om en konkurrent försöker dra in dig i samtal om konkurrenshämmande aktivitet måste du avbryta samtalet
omedelbart och rapportera incidenten till den juridiska avdelningen. Alla överenskommelser med konkurrenter
måste granskas av den juridiska avdelningen.
Det är också viktigt att vara försiktig vid arbete med leverantörer och kunder. Begränsningar avseende
återförsäljningspriser och uppdelning av kunder och territorier är potentiellt olagliga. Fatta alltid oberoende
affärsbeslut. Du får aldrig komma överens med en affärspartner om ett lägsta eller högst pris för våra produkter
eller ange det pris till vilket en kund måste återförsälja en produkt utan att rådfråga den juridiska avdelningen.

Ytterligare information finns i Tech Datas policy avseende antitrust- och konkurrenslagar.

Konkurrensinformation
När vi har tillgång till aktuell information om våra konkurrenter och marknaden hjälper det oss att konkurrera
effektivt. Vi får dock endast samla in konkurrensinformation på ett lagligt sätt. Vi vill vinna på rättvisa sätt.
Skaffa aldrig information om konkurrenter genom oriktiga framställningar, bedrägeri eller falskt sken.
Vi respekterar nyanställdas skyldigheter att inte avslöja konfidentiell information om deras tidigare arbetsgivare.
Vi får aldrig göra framställa vår identitet oriktigt när vi samlar in information om en konkurrent och vi får ej heller
försöka övertyga en annan person att bryta ett sekretessavtal.

Anställningsintervjuer med konkurrenters medarbetare är inte lämpliga sätt att
skaffa konkurrensinformation. Det är inte ovanligt att personer som intervjuas för
lediga platser hos Tech Data arbetar hos våra konkurrenter. I denna typ av situation
är det viktigt att du är särskilt försiktig med att undvika en känsla av att dina frågor
gäller konkurrensinformation.
Ytterligare information finns i vår policy avseende antitrust- och konkurrenslagar.

Internationella handelsregler
Eftersom vi är ett globalt företag måste vi följa alla förordningar avseende internationell handel, t.ex. förordningar
avseende import, export och vidareexport av varor och teknik. Underlåtenhet att göra det kan hota vår förmåga
att fortsätta att göra internationella affärer och det kan leda till böter, andra påföljder och till och med åtal.
Allmänt sett definieras export som produkter, tjänster, teknik eller information som skickas till en person eller ett
företag i ett annat land. Utöver hänvisningen till fysisk överföring av varor kan export omfatta aktiviteter som att
resa utomlands med företagets information, hämta programvara eller ge ut källkod och tekniska specifikationer.
Import är varor som köps från externa källor och förs in i ett annat land. Importaktiviteter är föremål för lagar,
förordningar och möjliga avgifter och skatter.
Om du har anledning att tro att en viss transaktion eller försändelse bryter mot lagen eller interna procedurer
eller om du behöver mer information om hur dessa krav är tillämpliga på ditt arbete bör du tala med din chef,
Regulatory Compliance-avdelningen eller den lokala Regulatory Compliance-ledaren.

Antibojkott och handelssanktioner
Utöver export- och importlagarna måste Tech Data även rätta sig efter handelssanktioner som åläggs av USA och
andra länder och som begränsar eller förbjuder affärsaktiviteter med vissa länder eller personer som bor i eller
har sitt ursprung i sådana länder.
Eftersom vårt företag och många av våra leverantörer är baserade i USA måste vi följa lagar och förordningar
i USA som gör det förbjudet för oss att samarbeta vid förfrågningar om att delta i bojkotter eller annan restriktiv
handelspraxis som inte stöds av USA. Vårt företag kan inte vidta några åtgärder eller göra några uttalanden som
kan betraktas som medverkan i en olaglig bojkott. Dessa lagar gäller även för utländska dotterbolag till USAbaserade företag och oavsett på vilken plats vi bedriver verksamhet.
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Förfrågningar om bojkotter kan vara diskreta och svåra att identifiera. De inträffar när
en person, en grupp eller ett land vägrar att göra affärer med vissa människor eller
länder som ett sätt att protestera, ge uttryck för missnöje eller att framtvinga något.
Ytterligare information finns i Tech Datas antibojkottpolicy.

Insiderhandel
I din roll som medarbetare hos Tech Data kan du eventuellt ha tillgång till insiderinformation avseende vårt företag
eller andra börsnoterade företag som vi gör affärer med. Insiderinformation är både väsentlig – vilket innebär
att den kan påverka en förstående investerare att köpa, sälja eller äga aktier – och icke-offentlig – vilket innebär
att den den handlande allmänheten inte har allmän kännedom om den. Information anses vanligtvis vara ickeoffentlig tills två hela handelsdagar har passerat från den dag då informationen blev känd av allmänheten.
När du har indsiderinformation får du en orättvis fördel i din personliga aktiehandel. Därför får du aldrig köpa eller
sälja vårt företags aktier om du har tillgång till insiderinformation, även om ditt handelsbeslut inte är relaterat till
insiderinformationen. På samma sätt gäller att du inte får använda insiderinformation om en affärspartner för att
köpa och sälja deras aktier.
Medverkan i insiderhandel bryter mot vårt företags policy, värdepapperslagarna i USA och lagarna i många andra
länder där vi bedriver verksamhet. Brott mot sådana lagar kan medföra både civil- och straffrättsliga påföljder
för alla inblandade. Underlåtenhet att efterleva denna policy kommer även att utsätta inblandade personer för
disciplinåtgärder, upp till och inklusive uppsägning.

Här är några vanliga exempel på insiderinformation:
• Kännedom om kommande eller föreslagen sammanslagning, förvärv
eller avyttring.
• Kännedom om en betydande försäljning av tillgångar.
• Uttalande om aktiedelning eller erbjudande om ytterligare aktier.
• Förändringar av företagsledningen.
• Betydande nya produkter, kunder eller leverantörer.
Så här kan du skydda företagets information:
• Se till att inte avslöja insiderinformation för någon person utanför
Tech Data, inklusive släkt och vänner.
• Undvik att diskutera insiderinformation med kollegor såvida det inte
är nödvändigt av affärsskäl.
Om du behöver mer information eller om du har frågor om huruvida den information du har tillgång till
är klassificerad som insiderinformation kan du läsa Tech Datas policy avseende insiderhandel.
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Regler mot pengatvätt
Termen pengatvätt används för att beskriva en process där enskilda personer eller organisationer försöker få det
att se ut som olagliga pengar är legitima eller försöker dölja olagliga pengar. Sådana personer eller organisationer
kan också använda andra för att göra betalningar i syfte att kringgå skattelagstiftning och andra lagar. Tech Data
åtar sig att efterleva alla lagar mot pengatvätt och terrorism. Påföljderna för överträdelser omfattar stora civiloch straffrättsliga böter.
Exempel på tecken på potentiell pengatvätt:
• Förfrågningar om att betala mer än det tillämpliga eller överenskomna priset
• Betalningar från ett ovanligt konto
• Förfrågningar om att göra betalningar i andra valutor
• Förfrågningar om betalning med kontanter
• Betalningar från en tredje part som inte är relaterad till kontot

Kontakta Regulatory Compliance för att få mer information om våra program avseende efterlevnad av regler för
kontanter, åtgärder mot pengatvätt och insatser mot terrorism.

Externa förfrågningar
I syfte att skydda vårt namn och märke har endast behöriga personer rätt att tala med externa partner å
företagets vägnar. Förfrågningar från media eller investerare avseende företagets ställningstaganden avseende
affärsaktiviteter, resultat, planer eller offentlig policy måste hänvisas till Relations & Corporate Communications
eller den avdelning som ansvarar för PR i ditt land eller din region. Dessutom får Tech Datas medarbetare inte
rekommendera andra företag eller produkter utan lämpliga godkännanden.
Det kan ibland hända att vi får in förfrågningar avseende vår verksamhet från en myndighet. Om du tar emot en
sådan begäran om information måste du omedelbart kontakta den juridiska avdelningen. Du får inte avlägsna,
förstöra eller förändra handlingar, data eller dokumentation som kan vara relevanta för en förfrågan från en
myndighet.

Sociala medier
Personlig användning av sociala medier kan ha en oavsiktlig inverkan på vårt företag. Dina meddelanden kan tolkas
som officiella uttalanden från Tech Data om du diskuterar Tech Data eller våra affärspartners på sociala medier.
Vårt företag får endast representeras på sociala medier av utsedda behöriga medarbetare.
Våra medarbetare förväntas följa Tech Datas policy för sociala medier och uppföra sig professionellt vid
användning av alla typer av sociala medier. Du får inte använda företagets resurser för att sprida trakasserande,
oegentligt, stötande, obscent eller olagligt material.
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I våra samhällen
Företagets samhällsanvsar
Tech Data är engagerat i att vara en ansvarsfull medborgare. På alla områden från välgörande donationer till gröna
initiativ är vi medvetna om vårt ansvar för att ha en positiv inverkan på de samhällen där våra medarbetare bor
och arbetar och för att inspirera våra medarbetare till att göra detsamma.

Politiska och välgörande aktiviteter
Tech Data inser vikten av att bidra till och stödja de samhällen där vi är verksamma. När du arbetar frivilligt måste
du göra det på egen tid, såvida inte du har fått föregående godkännande från din chef. Företagets välgörande
donationer måste godkännas och dokumenteras på korrekt sätt och vara tillåtna enligt lokala lagar, praxis och
företagets policy.

Donationer som görs via välgörande organisationer används ibland för att dölja mutor.
Du måste alltid se till att donationer som görs av Tech Data inte lämnas på grund av
oegentliga skäl eller i strid mot lagar mot korruption.
Tech Data tillåter allmänt sett inte användning av företagets pengar eller tillgångar, inklusive lokaler, utrustning
eller varumärken, för politiska kampanjer eller kandidater. Du måste också känna till att du inte får använda vårt
företags namn medan du deltar i politiska aktiviteter om du inte har skaffat föregående godkännande.

Respekt för miljön – hållbarhet
Tech Data inser att en hälsosam och hållbar miljö är ytterst viktig för samhället, ekonomin, verksamheter och
människor. Vi strävar efter att efterleva alla miljörelaterade lagar och förordningar. Vi anser att vår verksamhet ska
bedrivas på ett sätt som omfattar hållbarhet, återvinning och användning av förnybara resurser. Vi satsar på att bli
ledande på att utveckla de bästa metoderna på dessa områden för teknikdistributionsmarknaden.
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