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Ett meddelande från ledningen
I över 75 år har Cascade strävat efter excellens. Från 1943 som en
liten maskinverkstad till dagens verksamhet som en branschledande
materialhanteringstillverkare har vi byggt starka partnerskap runt om i världen
baserat på våra kvalitetsprodukter och tjänster samt ett åtagande om höga etiska
affärsstandarder.
Vi har utarbetat denna etik- och uppförandekod för
att bekanta dig med viktiga riktlinjer som säkerställer
att våra anställda åtnjuter en säker, hälsosam och
jämlik arbetsmiljö. Informationen och resurserna som
tillhandahålls här hjälper oss att fortsätta fullgöra vårt
dagliga ansvar för etik och efterlevnad samt uppfylla det
vi har lovat varandra, våra kunder och de samhällen där vi
bor och arbetar.
Jag uppmanar dig att läsa vår kod, ofta hänvisa till den och säga till om du ser
eller misstänker en överträdelse. Även om den inte kan ta upp alla situationer
du kan möta på jobbet, kommer den att ge dig den information du behöver för
att göra det rätta och leda dig till personer och policyer för vägledning, när det
etiska tillvägagångssättet inte är tydligt. Även om denna kod ger en översikt över
våra synsätt vad gäller anställning och våra arbetsmetoder är det i slutändan det
personliga stödet, omtanken och respekten för varandra som skapar grunden och
den unika kulturen som jag vet att vi värdesätter högt.
Vår tidigare, nuvarande och framtida framgång är en direkt återspegling av den
skicklighet, det engagemang och den strävan som var och en av er för med sig till
Cascade och våra kunder varje dag. Tack för allt du gör för att göra Cascade till ett
fantastiskt företag.

Davide Roncari
Ordförande och Verkställande direktör
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Vår målsättning – bygga vidare på vår framgång
Cascade Corporation är världsledande inom konstruktion, tillverkning och försäljning av
materialhanteringsutrustning och tillhörande teknik. När Cascade lägger grunden för fortsatt
tillväxt och framgång är våra huvudsakliga målsättningar:
▶ S e till att kunderna är nöjda genom att fortlöpande förbättra kvalitet och värde på
Cascades produkter och tjänster.
▶G
 e alla anställda bra utmaningar och möjligheter så att de kan använda sin förmåga och
erfarenhet för att bidra till vår gemensamma framgång.
▶ F å avkastning på vårt kapital som säkerställer vårt företags långsiktiga ekonomiska hälsa
och livskraft.
För att lyckas med dessa målsättningar måste alla anställda sträva efter att göra
framstående insatser i allt de gör och i alla delar av vår verksamhet.
Fortlöpande förbättring är väsentlig – av våra produkter, våra tjänster, våra kundrelationer,
vår konkurrensförmåga och vår lönsamhet.

Tillväxt som uppfyller kundens behov
”Vi måste ständigt utvecklas för att vara konkurrenskraftiga.” Det är förutsättningen bakom
Cascade Corporations ambitiösa tillväxtstrategi, som består av tre huvudmål:
▶B
 redda vårt produktutbud.
▶H
 a tillverkningskapacitet på bestämda marknader.
▶ Förbättra vår globala service och marknadsandel.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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VÅR KOD

Vår

kod
Syfte och översikt
Vi tror att integritet är viktigt.
Det är grunden som vårt företag byggdes på och det är grunden för att
säkerställa fortsatt tillväxt och framgång. Alla på Cascade Corporation
(”Cascade”), på alla platser och oavsett jobbtitel, har ett ansvar för att göra
affärer etiskt och bevara vårt goda namn.
När du gör rätt hjälper du oss inte bara att bygga fantastiska produkter och
tjänster – du hjälper oss också att bygga pålitliga partnerskap med våra kunder
och andra affärspartner.
Vår etik- och uppförandekod (”koden”) är en resurs som är utformad för att
hjälpa oss att:
▶ Följa gällande lagar, förordningar och företagspolicyer.
▶ Undvika ens ett intryck av något otillbörligt i samband med vår
affärsverksamhet.
▶ Främja integritet och högsta standard för etiskt uppförande.

Vem måste följa denna kod
Alla anställda på Cascade och dess dotterbolag, inklusive företagsledning och
styrelseledamöter, är skyldiga att läsa, förstå och uppfylla standarderna och
skyldigheterna i denna kod.
Vissa affärspartner, såsom konsulter, ombud, leverantörer, entreprenörer och
andra tredje parter, fungerar som en förlängning av Cascade. De förväntas
följa andemeningen i vår kod, samt alla tillämpliga avtalsbestämmelser, när de
arbetar för våra räkning.
Om du övervakar våra affärspartner eller tillfälligt anställda är du ansvarig
för att kommunicera våra standarder och se till att de förstås. Om en extern
affärspartner inte uppfyller våra förväntningar om etik och efterlevnad eller
deras relaterade avtalsförpliktelser kan det leda till att deras avtal sägs upp.
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De anställdas ansvar
Var och en av oss måste ta ansvar för
att agera med integritet, även när det
innebär att göra svåra val. Cascade
litar på att du:

Efterlevnad av lagar och
bestämmelser
Cascade förbinder sig att följa alla lagar, regler och bestämmelser som
gäller för vår verksamhet. Det är omöjligt att förutse varje fråga du har
eller varje situation du kan möta, så förutom koden har Cascade också
andra resurser som kan vara till hjälp. Dessa ytterligare resurser finns
listade i koden. Som alltid litar vi på att du använder ett gott omdöme
och söker hjälp när du behöver det.
Vi har verksamhet i flera länder, så det är viktigt att känna till olika lagar
och seder som kan gälla. Även om vi respekterar de normer som våra
kunder, affärspartner och kollegor över hela världen har måste alla
anställda som ett minimum följa standarderna och principerna i denna
kod. Om någon bestämmelse i vår kod strider mot en lokal lag eller ett
lokalt krav ska du söka vägledning från:
▶ Din platschef
▶ Någon annan chef
▶ Din lokala personalavdelning
▶ Cascade-direktör
▶ Cascades juridiska rådgivare
Se ”Resurser” på sidan 38 för kontaktinformation.

Frågor och svar
Jag är chef och jag vet inte vilka skyldigheter jag har om
någon kommer till mig med en anklagelse – och tänk om det
handlar om en högre chef?

• Känner till och följer vår kod och
vår policy. Är särskilt uppmärksam
på de ämnen som gäller ditt
specifika jobbansvar.
• Slutför all nödvändig
personalutbildning i tid och
håller dig uppdaterad om aktuella
standarder och förväntningar.
• Alltid agerar på ett professionellt,
ärligt och etiskt sätt när du agerar
på vårt företags vägnar.
• Rapporterar farhågor om möjliga
överträdelser av lagen, vår kod
eller vår policy till din chef, någon i
företagsledningen eller någon av de
resurser som anges i denna kod.
• Samarbetar och berättar sanningen
när du svarar på en utredning eller
granskning, och aldrig ändrar eller
förstör bokföring som svar på en
utredning eller när en utredning
förväntas.
Kom ihåg: Ingen anledning,
inklusive önskan att nå affärsmål,
får någonsin vara en ursäkt för att
bryta mot lagen, vår kod eller vår
policy.

Oavsett vem påståendet handlar om måste du rapportera det.
Cascade erbjuder flera möjligheter för rapportering av problem.
Om du av någon anledning är obekväm med att rapportera till en
viss person kan du prata med någon av de andra resurserna som
anges i koden eller någon annan ledningsmedlem (se tillgängliga
resurser under ”Ställa frågor och rapportera problem”).

Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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Ytterligare ansvar för chefer
Cascade-chefer förväntas uppfylla följande ytterligare ansvar:
▶ Föregå med gott exempel. Som ledare förväntas du vara ett exempel när det gäller
höga standarder för etiskt affärsuppförande.
▶ Främja respekt och värdighet. Hjälp till att skapa en arbetsmiljö som uppskattar
varje individ och främjar öppen kommunikation.
▶ Var en resurs för andra. Var tillgänglig för att kommunicera med anställda och andra
affärspartner om hur vår kod och våra policyer gäller för deras dagliga arbete.
▶ Var proaktiv. Leta efter möjligheter att diskutera och ta upp etik och utmanande
situationer med andra.
▶ Svara snabbt och effektivt. När du uppmärksammas på ett problem ska du se till att
det behandlas seriöst och med vederbörlig respekt för alla inblandade.
▶ Var medveten om gränserna för din befogenhet. Vidta inga åtgärder som överskrider
din befogenhet. Om du någonsin är osäker på vad som är lämpligt (och vad som inte
är det) ska du diskutera saken med din chef.
▶ Delegera ansvarsfullt. Delegera aldrig befogenhet till någon person som du tror kan
vara inblandad i olaglig eller oetisk verksamhet.

Frågor och svar
Jag observerade missförhållanden i ett område som inte är under min tillsyn.
Måste jag fortfarande rapportera problemet?
Du är huvudsakligen ansvarig för anställda och andra tredje parter under din
tillsyn, men alla anställda i Cascade är skyldiga att rapportera missförhållanden.
Som ledare förväntar vi oss att du är proaktiv. Det bästa tillvägagångssättet är att
prata först med chefen som ansvarar för området där problemet uppstått, men
om detta inte är genomförbart eller effektivt ska du använda de andra resurserna
som beskrivs i vår kod.
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Att göra rätt val – våra riktlinjer för etiskt
beslutsfattande
Att fatta rätt beslut är inte alltid lätt. Det kan finnas tillfällen då du kommer att vara under press
eller är osäker på vad du ska göra. Kom alltid ihåg att när du har ett tufft val att göra är du inte
ensam. Resurser finns tillgängliga för att hjälpa dig.

Står du inför ett svårt beslut?
Det kan vara till hjälp att fråga dig själv:
▶ Är det lagligt?
▶ Överensstämmer det med vår kod och vår målsättning?
▶ Skulle jag känna mig bekväm om min chef och andra inom Cascade visste om det?
▶ Skulle jag känna mig bekväm om mitt beslut eller mina handlingar offentliggjordes?
Om svaret på alla dessa frågor är ”ja” är beslutet att gå vidare antagligen OK, men om
svaret på någon fråga är ”nej” eller ”jag är inte säker” ska du stanna upp och söka
vägledning.

En sak till ...
Vi uppskattar dina synpunkter. Säg gärna till om du har förslag på sätt att förbättra vår
kod, våra policyer eller våra resurser för att bättre ta itu med ett visst problem du har
stött på. Att främja ett etiskt Cascade är ett ansvar som vi alla delar.

Ställa frågor och rapportera problem –
EthicsPoints direktlinje
Tala med din chef om du ser eller misstänker någon överträdelse av lagen, vår kod eller vår
policy, eller om du har en fråga om vad du ska göra.
Om du är obekväm med att prata med din chef finns det andra resurser som kan hjälpa dig. Se
resurserna på sidan 38.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG NÄR DU ANVÄNDER
DIREKTLINJEN
Webbportalen och jourtelefonen för EthicsPoints direktlinje är tillgängliga 24
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Utbildade specialister från en oberoende
tredjepartsleverantör av företagstjänster kommer att svara på ditt samtal,
dokumentera dina problem och vidarebefordra en skriftlig rapport till Cascade för
vidare utredning.
När du kontaktar direktlinjen kan du välja att vara anonym där det är tillåtet enligt
lokal lag. Alla rapporter behandlas lika vare sig de skickas anonymt eller inte.
När du har gjort en rapport får du ett identifikationsnummer så att du kan följa upp
ditt problem. Uppföljning är särskilt viktigt om du har skickat en rapport anonymt,
eftersom vi kan behöva ytterligare information för att kunna genomföra en effektiv
utredning. Detta identifieringsnummer gör det också möjligt för dig att spåra
lösningen på fallet. Observera dock att Cascade inte kan informera dig om individuella
disciplinära åtgärder av respekt för integriteten.
Varje rapport du gör kommer att hållas konfidentiell av alla personer som är
involverade i granskning och vid behov utredning av den.

Cascade kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att se till att dina problem
hanteras på lämpligt sätt.
Kom ihåg att ett problem inte kan åtgärdas om inte någon uppmärksammas på det.

Frågor och svar
Efter vad jag har förstått genererar Cascade-datorer en serverlogg som visar
varje webbplats som min dator ansluter till. Kommer inte den här loggen att
identifiera mig som rapportens upphovsman omm jag skickar in en rapport till
EthicsPoints direktlinje från min arbetsdator?
Du har rätt. Cascade-datorer behåller serverloggar som visar varje webbplats din
dator ansluter till. Som en strikt policy skulle vi aldrig söka i dessa loggar för att
försöka identifiera rapportens upphovsman. Men om du har någon som helst oro
kan du skicka in din rapport från en icke-Cascade-dator. Observera att färre än 12
procent av rapporterna genereras under öppettider. De flesta föredrar att rapportera
hemifrån eller på en offentligt tillgänglig dator, till exempel på ett bibliotek, efter
arbetstidens slut och på helger.

Frågor och svar
Om jag skickar in en rapport hemifrån, hur kan jag vara säker på att jag kommer
att förbli anonym?
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EthicsPoints direktlinje genererar eller underhåller inga interna anslutningsloggar
med IP-adresser. Därför finns ingen information som länkar din dator till
direktlinjen. En rapport från ditt hem, grannens dator eller någon internetportal
skyddar din anonymitet. En internetportal identifierar aldrig en besökare efter
skärmnamn och EthicsPoints direktlinjesystem tar bort IP-adresser. Tjänsten
identifierar inte rapportens upphovsman. Den säkerhetsnivån var en av
anledningarna till att vi valde EthicsPoint som vår tjänsteleverantör.

Frågor och svar
Vad händer om någon missbrukar EthicsPoints direktlinje, ringer ett anonymt
samtal och falskt anklagar någon för en förseelse?
Erfarenheten har visat att direktlinjen sällan används för skadliga ändamål, men
det är viktigt att veta att vi kommer att följa upp samtal och alla som använder
direktlinjen i ond tro för att sprida lögner eller hota andra, eller med avsikt att
orättvist skada en annan persons rykte kommer att bli föremål för disciplinära
åtgärder.

Vår policy mot repressalier
Vi tolererar inte några repressalier mot någon anställd som i god tro ställer frågor,
rapporterar om handlingar som kan vara oförenliga med lagen, vår kod eller vår policy eller
som hjälper till att utreda misstänkta förseelser.
Att rapportera ”i god tro” innebär att göra ett genuint försök att tillhandahålla ärlig,
fullständig och korrekt information, även om den senare visar sig vara obefogad eller
felaktig.

Frågor och svar
Jag misstänker att det kan förekomma oetiskt beteende i min affärsenhet som
involverar min chef. Jag vet att jag borde rapportera mina misstankar och jag
tänker använda EthicsPoints direktlinje, men jag är orolig för repressalier.
Du uppmuntras att rapportera förseelser och i din situation är användning av
direktlinjen ett bra alternativ. Vi kommer att undersöka dina misstankar och kan
behöva prata med dig för att samla in ytterligare information. Om du efter att ha
gjort rapporten anser att du upplever några repressalier ska du rapportera det.
Vi tar påståenden om repressalier på allvar. Rapporter om repressalier kommer
att undersökas grundligt och om de är sanna kommer de som ligger bakom
repressalierna att straffas.

Ansvar och straff
Att bryta mot lagar, vår kod eller vår policy eller uppmuntra andra att göra det, utsätter vårt
företag för ansvarsskyldighet och riskerar vårt rykte. Om ett etik- eller efterlevnadsproblem
uppstår bör du rapportera det så att en effektiv lösning kan utvecklas. Du bör också
förstå att brott mot lagar eller förordningar kan leda till rättsliga förfaranden och påföljder
inklusive, under vissa omständigheter, åtal.

Avsägelser och ändringar av koden
I sällsynta fall kan begränsade undantag från koden vara nödvändiga. Varje avsägelse
från denna kod för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare får endast göras av
styrelsen eller ett styrelseutskott. Den senaste versionen av vår kod finns online på Cascade
Intranet.
Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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FRÄMJA EN SÄKER
OCH RESPEKTFULL
ARBETSPLATS

Främja en säker och

respektfull arbetsplats
Mångfald, jämställdhet och ickediskriminering
Cascade sammanför anställda från en mängd olika bakgrunder, färdigheter och kulturer
för att skapa mångfaldiga team som främjar våra resultat.
Vi stöder lagar som förbjuder diskriminering på grund av skyddade egenskaper som en
persons ras, färg, kön, nationella ursprung, ålder, religion, funktionshinder, veteranstatus,
civilstånd eller sexuella läggning, och vi bedömer kollegor, arbetssökande och
affärspartner utifrån deras kvalifikationer, uppvisade färdigheter och prestationer.

Gör ett åtagande:
Behandla andra med respekt och professionellt.
Främja mångfald vid nyanställningar och andra anställningsbeslut.
Inte diskriminera andra på grundval av andra egenskaper som skyddas av lag
eller företagspolicy.

Var uppmärksam på:
Kommentarer, skämt eller material, inklusive e-postmeddelanden och innehåll på
sociala medier, som andra kan anse som stötande.
Olämplig partiskhet vid bedömning av andra. Om du har tillsyn över andra ska du
bedöma dem efter deras prestationer. Undvik att införa orelaterade överväganden
i dina beslut. Använd objektiva, kvantifierbara standarder.

Frågor och svar
En av mina medarbetare skickar e-postmeddelanden som innehåller skämt
och nedsättande kommentarer om vissa nationaliteter. De gör mig obekväm
men ingen annan har sagt ifrån om dem. Vad ska jag göra?
Du bör meddela din chef eller personalavdelningen. Att skicka sådana skämt
bryter mot våra värderingar och vår policy som gäller användningen av e-post
och våra standarder gällande mångfald, trakasserier och diskriminering. Genom
att göra ingenting överser du med diskriminering och tolererar uppfattningar som
allvarligt kan försvaga teammiljön som vi alla har arbetat så hårt för att skapa.
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Arbetsplats fri från trakasserier
Vi har alla rätt att arbeta i en miljö som är fri från hot, trakasserier och övergrepp.
Muntligt eller fysiskt beteende av någon anställd som trakasserar en annan, stör andras
arbetsprestationer eller skapar en skrämmande, stötande, kränkande eller fientlig
arbetsmiljö är förbjuden.

FRÄMJA RESPEKT
På Cascade tolererar vi inte:
•H
 otande kommentarer, obscena telefonsamtal, förföljelse eller någon annan form
av trakasserier.
• Att medvetet skada någon annans egendom eller agera aggressivt på ett sätt som
får någon annan att frukta skada.
• Att hota, skrämma eller tvinga andra i eller utanför våra lokaler – när som helst,
för vilket ändamål som helst.
• Vapen på arbetsplatsen – detta inkluderar inte bara våra anläggningar utan även
parkeringsplatser och alternativa arbetsplatser som underhålls av vårt företag.

Gör ett åtagande:
Säg till när en kollegas beteende gör andra obekväma.
T ål aldrig sexuella trakasserier inklusive begäran om sexuella tjänster eller annat
ovälkommet verbalt eller fysiskt beteende av sexuell karaktär.
V isa professionalism. Besök inte olämpliga webbplatser eller visa sexuellt
provokativa eller stötande bilder.
Främja en positiv inställning till policyer som är utformade för att bygga ett
säkert, etiskt och professionellt Cascade.
Rapportera alla incidenter av trakasserier och hot som kan äventyra vår förmåga
att arbeta tillsammans och vara produktiva.

Var uppmärksam på:
Oönskade kommentarer, gester eller fysisk kontakt.
Visning av sexuellt provokativa eller stötande bilder eller annat material.
Sexuella eller stötande skämt eller kommentarer (uttryckliga eller insinuerande)
och blickar med sexuella anspelningar.
Verbalt missbruk, hot eller hån.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod

13

SEXUELLA TRAKASSERIER
En vanlig form av trakasserier är sexuella trakasserier, som i allmänhet förekommer när:
• Ovälkomna handlingar görs till ett villkor för anställning eller används som grund
för anställningsbeslut, t.ex. en begäran om en träff, en sexuell tjänst eller annat
liknande beteende av sexuell karaktär.
•E
 n skrämmande, stötande eller fientlig arbetsmiljö skapas av ovälkomna sexuella
närmanden, förolämpande skämt eller annat stötande verbalt eller fysiskt
beteende av sexuell karaktär.

Frågor och svar
Under en affärsresa bjöd en kollega ut mig på en drink upprepade gånger
och gjorde kommentarer om mitt utseende som gjorde mig obekväm. Jag
bad honom sluta, men det gjorde han inte. Vi var inte på kontoret och det var
efter ordinarie arbetstid, så jag var inte säker på vad jag skulle göra. Är det
trakasserier?
Ja det är det. Denna typ av uppförande tolereras inte, vare sig under arbetstid
eller i någon annan arbetsrelaterad situation, inklusive affärsresor. Berätta för din
kollega att sådana handlingar är olämpliga och måste upphöra, och rapportera
problemet om de fortsätter.

Frågor och svar
Jag fick just veta att en god vän till mig har anklagats för sexuella trakasserier
och att en utredning påbörjats. Jag kan inte tro att det är sant och jag tycker
det bara är rättvist att jag ger min vän en förvarning eller säger åt honom att
”se upp” så att han kan försvara sig. Har jag inte ett ansvar som en vän att
berätta för honom?
Under inga omständigheter ska du säga åt honom att ”se upp”. Din vän kommer
att ges möjlighet att svara på dessa anklagelser och alla ansträngningar kommer
att göras för att göra en rättvis och opartisk utredning. En anklagelse om
sexuella trakasserier är en mycket allvarlig fråga med konsekvenser inte bara
för de inblandade individerna, utan också för vårt företag. Att varna din vän kan
äventyra utredningen och utsätta vårt företag för ytterligare risker och eventuella
kostnader.
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Hälsa och säkerhet
Säkerhet är en integrerad del av allt vi gör. Var och en av oss är ansvarig för att agera på
ett sätt som skyddar oss själva och andra.
Vi kan bara uppnå vårt mål om en säker och hälsosam arbetsplats genom aktivt
deltagande och stöd av alla. Situationer som kan utgöra en hälso-, säkerhets- eller
miljörisk bör rapporteras omedelbart. Alla rapporter kan göras utan rädsla för
repressalier.
Säkerhet är ett villkor för anställning och vi förväntar oss att varje styrelseledamot, chef
och anställd åtar sig att göra Cascade till en olycksfri arbetsplats.

Gör ett åtagande:
Följ de regler och rutiner för säkerhet och hälsa som gäller för ditt jobb.
Meddela din chef omedelbart om osäker utrustning eller situationer som kan
utgöra ett hot mot hälsa eller säkerhet eller skada miljön. Som anställd har du
rätten och ansvaret att stoppa varje arbete om du anser att din säkerhet är i fara.
 pprätthåll en välordnad, säker arbetsmiljö genom att hålla arbetsstationer,
U
gångar och andra arbetsytor fria från hinder, ledningar och andra potentiella faror.

Var uppmärksam på:
Osäkra metoder eller arbetsförhållanden.
Oaktsamhet när det gäller att upprätthålla säkerhetsstandarder, såsom rutiner för
tillträde till anläggningar och lösenordsprotokoll.

ALKOHOL OCH DROGER
När du är på jobbet eller företagsverksamhet:
•S
 ka du alltid vara redo att utföra dina arbetsuppgifter – aldrig med nedsatt
förmåga.
•S
 ka du inte använda, inneha eller vara under påverkan av olagliga droger eller
någon substans som kan störa en säker och effektiv arbetsmiljö eller skada vårt
företags rykte.

VÅLD PÅ ARBETSPLATSEN
Våld av vilket som helst slag har ingen plats på Cascade. Vi tolererar inte:
• Skrämmande, hotande eller fientligt beteende.
• Åsamkande av fysisk skada på någon annan.
• Vandalism, mordbrand, sabotage eller annan kriminell verksamhet.
•M
 edförande av vapen till företagets egendom om du inte har tillstånd att göra det.
• Innehav av ett skjutvapen, explosivt eller annat farligt vapen i Cascades lokaler
eller användning av ett föremål som vapen.
• Att orsaka eller hota att skada en annan persons liv, hälsa, välbefinnande, familj
eller egendom.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod

15

Frågor och svar
Jag har märkt några metoder i mitt område som inte verkar säkra. Vem kan
jag prata med? Jag är ny här och vill inte betraktas som en bråkmakare.
Diskutera dina bekymmer med din chef eller personalavdelningen. Det kan finnas
goda skäl till rutinerna, men det är viktigt att komma ihåg att det inte gör dig till
en bråkmakare att ta upp ett säkerhetsproblem utan till en ansvarsfull anställd
som bekymrar sig för andras säkerhet.

Frågor och svar
En underleverantör bryter mot våra standarder. Förväntas underleverantörer
följa samma policyer och rutiner för hälsa och säkerhet som anställda?
Absolut, chefer är ansvariga för att underleverantörer och säljare som arbetar
i Cascades lokaler förstår och följer alla tillämpliga lagar och förordningar som
gäller för den specifika anläggningen, samt de ytterligare krav som vårt företag
kan ställa.
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SKYDD AV INFORMATION OCH TILLGÅNGAR

Skydd av

information och tillgångar
Finansiell integritet
Noggrannheten och fullständigheten i våra finansiella uppgifter och vår bokföring
är avgörande för att fatta välgrundade beslut och för att stödja investerare,
tillsynsmyndigheter och andra. Vår bokföring och våra redovisningar måste
noggrant och rättvist återspegla våra transaktioner tillräckligt detaljerat och i
enlighet med våra redovisningsmetoder och -policyer.
Vissa anställda har särskilda ansvar inom detta område, men vi bidrar alla
till processen med att registrera affärsresultat eller upprätthålla bokföring.
Se till att informationen vi registrerar är korrekt, tidsenlig och fullständig och
upprätthålls på ett sätt som överensstämmer med våra interna kontroller,
informationskontroller och rättsliga skyldigheter.

Gör ett åtagande:
S kapa bokföring som korrekt återspeglar sanningen om den
underliggande händelsen eller transaktionen. Låt dig styras av principerna
om öppenhet och sanning.
Skriv noggrant i all din affärskommunikation. Skriv som om någon dag de
dokument du skapar kan bli offentliga dokument.

Var uppmärksam på:
Dokument som inte är tydliga och fullständiga eller som döljer den
verkliga karaktären av någon handling.
Dolda eller ej bokförda medel, tillgångar eller skulder.
Otillbörlig förstörelse av dokument.

Frågor och svar
I slutet av den senaste rapporteringsperioden bad min chef mig att
registrera ytterligare utgifter trots att jag ännu inte hade fått fakturorna
från leverantören och arbetet ännu inte har startat. Jag gick med på att
göra det, eftersom vi alla var säkra på att arbetet skulle slutföras under
nästa kvartal. Nu undrar jag om jag gjorde rätt.
Nej, det gjorde du inte. Kostnader måste registreras under den period
de uppkommer. Arbetet startades inte och kostnaderna uppstod inte det
datum då du registrerade transaktionen. Det var därför en oriktig uppgift
och kan, beroende på omständigheterna, utgöra bedrägeri.
Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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BEHÅLLA FÖRETAGETS BOKFÖRING
Dokument ska endast kasseras i enlighet med Cascades policy och ska aldrig
förstöras eller döljas. Du får aldrig dölja förseelser eller tillåta andra att göra
det. Förstör aldrig dokument som svar på – eller i väntan på – en utredning eller
revision.
Om du har några frågor eller funderingar kring att behålla eller förstöra företagets
bokföring ska du kontakta din chef eller den lokala personalavdelningen.

Materiella och elektroniska tillgångar
Var och en av oss har anförtrotts materiella och elektroniska tillgångar, och vi är
personligen ansvariga att använda dem med försiktighet och skydda dem mot
bedrägeri, slöseri och missbruk. Våra tillgångar inkluderar anläggningar, utrustning och
informationssystem.
Personlig användning av dessa tillgångar rekommenderas inte, men där det är tillåtet
ska den hållas på ett minimum och inte ha någon negativ inverkan på produktiviteten
och arbetsmiljön.

Gör ett åtagande:
Använd Cascades anläggningar, material och utrustning för att utföra dina
arbetsuppgifter, aldrig för aktiviteter som är olämpliga eller olagliga.
F ölj goda fysiska säkerhetsrutiner, särskilt de som relaterar till inträde/utträde till/
från våra anläggningar med passerkort.
F ölj även goda rutiner för cybersäkerhet och var en bra förvaltare av våra
elektroniska resurser och system:

▶ A nvänd inte Cascade-utrustning eller -informationssystem för att skapa, lagra
eller skicka innehåll som andra kan anse som stötande.
▶D
 ela inte lösenord eller låt andra människor, inklusive vänner och familj,
använda Cascade-resurser.
▶ A nvänd endast programvara som har licensierats på korrekt sätt. Kopiering
eller användning av olicensierad eller ”piratkopierad” programvara på
företagets datorer eller annan utrustning för att bedriva företagets verksamhet
är strängt förbjudet. Om du har några frågor om huruvida en viss användning
av programvara är licensierad eller inte ska du kontakta IT-avdelningen.

Var uppmärksam på:
Förfrågningar om att låna eller använda Cascade-utrustning utan godkännande.
Okända individer utan lämplig behörighet kommer in i våra anläggningar.
Överdriven användning av Cascade-resurser för personliga ändamål.
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Frågor och svar
Kan jag använda Cascades internetsystem för personliga e-postmeddelanden
och internetåtkomst?
Det kan du, i begränsad utsträckning. Cascades e-postsystem och
internetanslutning är extremt viktiga affärsverktyg och är avsedda att användas
för Cascades affärsändamål. Vi inser dock att en nominell mängd personlig
e-postkommunikation och internetanvändning kan vara nödvändig under
dagen, ungefär som telefonkommunikation. Det är ditt ansvar att se till att
du inte missbrukar privilegiet att använda Cascades system för personliga
ändamål och att din användning inte stör ditt jobb. Vi måste betona att det
finns vissa användningsområden som alltid är strängt förbjudna – under inga
omständigheter tolererar vi kränkande, obscent, stötande eller vanvördig e-post
eller användning av internetåtkomst för att visa eller ladda ner innehåll som
är oprofessionellt, provokativt eller olämpligt för företagsanvändning. Vad en
anställd kan betrakta som oskyldigt kan faktiskt vara ganska stötande för andra.
Cascade behåller ensamrätten till att bedöma lämpligheten av internet- och
e-postinnehåll. Det finns absolut inga omständigheter där sexuellt orienterat
eller uttryckligt material eller referenser är lämpliga i internetsessioner eller
e-postmeddelanden, vare sig personliga eller affärsrelaterade. Detta är en policy
med ”nolltolerans”. Olämpliga e-postmeddelanden mellan företagets anställda,
inklusive ömsesidigt utbyte av meddelanden, kan utgöra ett beteende som
uppfyller den juridiska definitionen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Under inga omständigheter kommer e-postmeddelanden som på något sätt kan
tolkas som sexuella trakasserier tolereras, även i fall där båda parter är villiga
deltagare. Det finns allvarliga disciplinära konsekvenser förknippade med att
bryta mot denna policy, till och med uppsägning.

Frågor och svar
Kan företaget komma åt mina e-postmeddelanden och register över
internetanvändning?
Ja. E-post och internetanslutningar som härrör från eller tas emot på Cascades
system betraktas som företagshandlingar. Även om vi inte rutinmässigt övervakar
e-postkommunikation ska du alltid vara medveten om att Cascade har rätt att
granska nuvarande och tidigare e-postkorrespondens samt internetregister när
som helst och kommer att göra det om vi misstänker att ett allvarligt brott mot
policyn kan ha inträffat. Även om denna policy kan ha vissa begränsningar i vissa
länder, upprätthålls den nästan alltid när policyn tidigare har gjorts känd för de
anställda.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod

19

Konfidentiell information
Var och en av oss måste vara vaksam och skydda Cascades konfidentiella information,
inklusive immateriell egendom och personuppgifter. Det innebär att hålla den säker,
begränsa tillgången till dem som behöver veta för att kunna utföra sitt jobb och bara
använda den för auktoriserade ändamål.
Det innebär också att hålla denna information konfidentiell även efter att din anställning
hos Cascade upphör.
Våra kunder, affärspartner och andra litar på oss – vi måste också skydda deras
konfidentiella information.

Gör ett åtagande:
Märk konfidentiell information korrekt för att ange hur den ska hanteras,
distribueras och förstöras.
Använd och avslöja konfidentiell affärsinformation endast för legitima
affärsändamål.
Skydda vår konfidentiella information genom att bara dela den med auktoriserade
parter.
Spara eller kommunicera endast företagsinformation med hjälp av Cascades
informationssystem.
F örstå kunders och affärspartners förväntningar beträffande skydd, användning
och avslöjande av konfidentiell information som de lämnar till oss.
Rapportera omedelbart förlust eller stöld av konfidentiell information till din chef.

Var uppmärksam på:
Diskussioner om Cascades konfidentiella information på platser där andra kanske
kan höra – till exempel i flygplan och hissar, när man använder mobiltelefoner
eller genom osäkra nätverk.
Att skicka konfidentiell information till obevakade faxmaskiner eller skrivare.
Misslyckande med att strimla eller kassera känslig information på ett säkert sätt.
Förfrågningar från affärspartner om konfidentiell information om våra kunder
eller om andra affärspartner om det inte finns något associerat affärsbehov eller
tillstånd.
Användning av ”gratis” eller individuellt köpta webbhotelltjänster, samarbeten
eller molntjänster.
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IMMATERIELL EGENDOM
Cascade satsar stora resurser på teknikutveckling och innovation. Skapandet och
skyddet av våra immateriella rättigheter är avgörande för vår verksamhet. Exempel
på vår immateriella egendom är:
• Affärshemligheter och upptäckter
•M
 etoder, sakkunskap och tekniker
• Innovationer och design
•S
 ystem, programvara och teknik
 atent, varumärken och upphovsrätt
•P
Informera företaget omgående om alla uppfinningar eller annan immateriell
egendom som du skapar medan du är anställd av Cascade.
Cascades anställda, leverantörer och entreprenörer kan behöva underteckna avtal
om användning av Cascades konfidentiella information och immateriella egendom.
När du lämnar Cascade är det förbjudet att kopiera eller behålla några dokument
eller annat material som innehåller konfidentiell information. Tidigare anställda är
fortfarande tvungna att upprätthålla konfidentialiteten för information som de lärde
känna under sin anställning på Cascade.

DATASKYDD
Vi skyddar och respekterar också andras personuppgifter. Följ våra policyer och
alla tillämpliga lagar om ditt jobb kräver insamling, tillgång till, användning, lagring,
delning eller kassering av känsliga uppgifter. Använd den bara – och dela den bara
med andra utanför Cascade – för legitima affärsändamål. Se till att du vet vilken typ
av uppgifter som anses vara personuppgifter. De inkluderar allt som kan användas
för att identifiera någon, antingen direkt eller indirekt, såsom:
 tt namn
•E
• E-postadress
• Telefonnummer
• Kreditkortsnummer

Frågor och svar
Om jag uppfinner något medan jag är anställd på Cascade som inte har något
att göra med Cascades verksamhet, äger företaget rättigheterna till det?
Nej. Men produkter, förbättringar och idéer till produkter eller förbättringar som
utvecklats under din anställning på Cascade och som på något sätt är relaterade
till produkter som Cascade har designat, tillverkat eller marknadsfört eller
produkter som övervägs för tillverkning eller marknadsföring av Cascade tillhör
Cascade.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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Konkurrensunderrättelser
Information om konkurrenter är en värdefull tillgång i dagens konkurrensbetonade
affärsmiljö. Vid insamling av affärsunderrättelser måste Cascades anställda och andra
som arbetar för våra räkning alltid leva upp till de högsta etiska kraven.
Delta aldrig i bedrägeri, falsk framställning eller villfarelse för att få information och
använd inte invasiv teknik för att ”spionera” på andra. Vi måste också vara försiktiga
när vi accepterar information från tredje part. Du bör känna till och lita på deras
källor och vara säker på att kunskapen de tillhandahåller inte är skyddad av lagar om
affärshemligheter eller avtal om tystnadsplikt eller sekretess.
Även om Cascade anställer personer som tidigare varit anställda hos konkurrenter
erkänner vi och respekterar de anställdas skyldigheter att inte använda eller avslöja
konfidentiell information från sina tidigare arbetsgivare.

Gör ett åtagande:
Skaffa konkurrensinformation endast genom lagliga och etiska medel, aldrig
genom falsk framställning.
Respektera andras skyldigheter att hålla konkurrensinformation konfidentiell.

Var uppmärksam på:
Att behålla pappers- eller datorregister från tidigare arbetsgivare i strid med lagar
eller avtal.
Att använda någon annans konfidentiella information utan lämpliga
godkännanden.
Att använda jobbintervjuer som ett sätt att samla in konfidentiell information om
konkurrenter eller andra.
Att få förslag från tredje part om nya produkter, produktfunktioner eller tjänster
när källan till den ursprungliga idén inte är helt känd.
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Uttala sig på Cascades vägnar
Vi är fast beslutna att upprätthålla ärlig, professionell och laglig intern och offentlig
kommunikation.
Vi behöver en konsekvent röst när vi lämnar ut upplysningar eller informerar
allmänheten. Av denna anledning är det viktigt att endast behöriga personer uttalar sig
på Cascades vägnar. Kommunikation med media ska hänvisas till företagsledningen
eller till företagets marknadskommunikationsavdelning. Kommunikation med
investerare, aktieanalytiker och andra medlemmar i finansnäringen ska hänvisas till
företagsledningen.

FULLSTÄNDIGA, RÄTTVISA OCH AKTUELLA UPPLYSNINGAR
Vi är fast beslutna att vara fullständiga, rättvisa och aktuella med avseende på alla
rapporter och dokument som beskriver våra affärs- och ekonomiska resultat och i
annan offentlig kommunikation.

Var uppmärksam på:
A tt hålla offentliga föredrag, skriva artiklar för facktidskrifter eller annan
offentlig kommunikation som rör Cascade utan lämpligt godkännande från
företagsledningen eller företagets marknadskommunikationsavdelning.
Frestelsen att använda din titel eller anknytning utanför ditt arbete för Cascade
utan att det är tydligt att användningen endast är avsedd för identifiering.
Inbjudningar att tala ”utanför protokollet” med journalister eller analytiker som
ber dig om information om Cascade eller dess kunder eller affärspartner.

Sociala medier
Var försiktig när du skriver meddelanden som kan publiceras online. Om du via internet
deltar i diskussionsgrupper, chattrum, anslagstavlor, bloggar, sociala mediewebbplatser
eller annan elektronisk kommunikation, även under ett alias, ska du aldrig ge intryck av
att du uttalar dig på Cascades vägnar.
Om du tror att ett falskt uttalande om vårt företag har publicerats ska du inte publicera
eller dela icke-offentlig information, även om du har för avsikt att ”klargöra.” Ditt inlägg
kan feltolkas, starta falska rykten eller vara oriktigt eller vilseledande. Kontakta istället
chefen för företagets marknadskommunikationsavdelning.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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FÖLJA LAGENS
BOKSTAV OCH
ANDEMENING

Följa lagens bokstav och

andemening

Samarbete med utredare
Alla anställda förväntas samarbeta fullt ut med interna och externa utredningar
och revisioner som utförs av vårt företag. Dessutom kan du under arbetets gång få
förfrågningar eller begäranden från myndighetspersoner.
Du förväntas samarbeta fullt ut och se till att all information du tillhandahåller är sann,
korrekt och fullständig. Om du får kännedom om en potentiell myndighetsutredning
eller -förfrågan ska du omedelbart meddela din chef innan du vidtar eller lovar någon
åtgärd. Du kan också meddela VD eller den operativa direktören eller global vice VD för
personalfrågor.

Var uppmärksam på:
Förfalskad information. Förstör, ändra eller dölj aldrig något dokument i väntan på
eller som svar på en begäran om dessa dokument.
Olagligt inflytande. Lämna aldrig eller försök att påverka andra att lämna
ofullständiga, falska eller vilseledande uttalanden till ett företag eller en
myndighetsutredare.

Bekämpning av korruption och mutor
Vi tror att alla former av mutor och andra korrupta metoder är ett olämpligt sätt att
bedriva affärer oavsett lokala sedvänjor. Cascade förbinder sig att följa alla tillämpliga
lagar mot korruption.
Vi betalar aldrig av någon som helst anledning mutor, olagliga provisioner eller
underlättande betalningar. Detta gäller även för varje person eller företag som
representerar Cascade.

HUVUDBEGREPP
Mutor betyder att ge eller ta emot något av värde (eller erbjuda sig att göra det) för
att få affärer eller en ekonomisk eller kommersiell fördel.
Korruption är missbruk av offentlig makt för privat vinning.
Underlättande betalningar är vanligtvis små betalningar till en tjänsteman på låg
nivå som är avsedda att uppmuntra tjänstemannen att fullgöra sitt ansvar.
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Det är särskilt viktigt att vi utövar aktsamhet och noggrant övervakar tredje parter som
agerar för vår räkning. Vi granskar noggrant alla tredje parter, inklusive leverantörer,
konsulter och säljare som arbetar för vårt företags räkning, särskilt när de handlar i
länder med hög korruption och i alla situationer där ”varningsflaggor” skulle indikera att
ytterligare granskning behövs innan vi behåller den tredje parten. Tredje parter måste
förstå att de är skyldiga att följa våra normer och upprätthålla exakta register över alla
transaktioner.

Gör ett åtagande:
 e aldrig något av värde som är oförenligt med lokala lagar och förordningar till
G
någon myndighetsperson. Om du inte är säker på de lokala lagarna är det säkraste
att inte ge något av värde.
Förstå de normer som anges i lagar mot mutor som är tillämpliga för din roll på
Cascade.
Registrera alla betalningar till tredje part korrekt och fullständigt.

Var uppmärksam på:
Tydliga överträdelser av lagar mot mutor av våra affärspartner.
Ombud som inte vill ha alla villkor för sitt engagemang med Cascade tydligt
dokumenterade skriftligen.

Frågor och svar
Jag arbetar med ett utländskt ombud i samband med vår verksamhet i ett annat
land. Jag misstänker att en del av de pengar vi betalar honom går till att göra
betalningar eller mutor till myndighetspersoner. Vad ska jag göra?
Denna fråga ska rapporteras för utredning till lämplig resurs som anges på sidan
38. Om mutor förekommer och vi inte agerar kan både du och vårt företag hållas
ansvariga. Även om det i vissa länder kan vara kulturellt svårt att utreda sådana
frågor måste alla ombud som gör affärer med oss förstå nödvändigheten av dessa
åtgärder. Det är viktigt och lämpligt att påminna våra ombud om denna policy.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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Bekämpning av karteller och främjande av
rättvis konkurrens
Vi tror på fri och öppen konkurrens och deltar aldrig i olämpliga metoder som kan
begränsa konkurrensen. Vi försöker aldrig få konkurrensfördelar genom oetiska eller
olagliga affärsmetoder.

EFTERLEVA LAGEN
Lagar mot kartellbildning och annan konkurrensbegränsning är komplicerade och
kraven på efterlevnad kan variera beroende på omständigheterna, men i allmänhet
är följande aktiviteter varningsflaggor och ska undvikas och, om de upptäcks,
rapporteras till lämplig resurs som anges på sidan 38.
•D
 ela vårt företags konkurrenskänsliga information med en konkurrent.
•D
 ela konkurrenskänslig information från affärspartner eller andra tredje parter
med deras konkurrenter.
• F örsöka erhålla icke-offentlig information om konkurrenter från nyanställda eller
kandidater för anställning.

Gör ett åtagande:
Teckna inte avtal med konkurrenter eller andra om att delta i något
konkurrensbegränsande beteende, inklusive att sätta priser eller dela upp kunder,
leverantörer eller marknader.
Delta inte i samtal med konkurrenter om konkurrenskänslig information.

Var uppmärksam på:
Hemliga samförstånd – när företag i hemlighet kommunicerar eller kommer
överens om hur de ska konkurrera. Detta kan omfatta avtal eller utbyte av
information om prissättning, villkor, löner eller fördelning av marknader.
Anbudsriggning – när konkurrenter eller tjänsteleverantörer manipulerar anbud
så att rättvis konkurrens begränsas. Detta kan omfatta att jämföra anbud, gå med
på att avstå från att ge anbud eller medvetet lämna in icke konkurrenskraftiga
anbud.
Kopplingsförbehåll – när ett företag med dominerande ställning tvingar kunderna
att gå med på tjänster eller produkter som de inte vill eller behöver.
P risdumpning – när ett företag med dominerade ställning säljer en tjänst under
kostnaden för att eliminera eller skada en konkurrent, i avsikt att återvinna
intäktsförlusten senare genom att höja priserna efter att konkurrenten har
eliminerats eller skadats.
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Frågor och svar
Jag fick känslig prisinformation från en av våra konkurrenter. Vad ska jag
göra?
Du ska kontakta lämplig resurs som anges på sidan 38 utan dröjsmål och innan
någon ytterligare åtgärd vidtas. Det är viktigt att vi från det ögonblick vi får sådan
information visar respekt för lagar mot kartellbildning och att vi gör det tydligt
att vi förväntar oss att andra gör detsamma. Detta kräver lämpliga åtgärder
som endast kan avgöras från fall till fall och kan inbegripa att skicka ett brev till
konkurrenten.

Bekämpning av penningtvätt
Penningtvätt är ett globalt problem med långtgående och allvarliga konsekvenser. Det
definieras som processen att konvertera pengar som förtjänats olagligt så att de tycks
vara lagligt förtjänade och det är inte begränsat till kontanta transaktioner. Inblandning
i sådana aktiviteter undergräver vår integritet, skadar vårt rykte och kan utsätta vårt
företag och de berörda individerna för stränga sanktioner. Rapportera misstänkta
finansiella transaktioner och aktiviteter till lämplig resurs som anges på sidan 38 och vid
behov till lämpliga myndigheter.

Import, export och global handel
Cascade har global verksamhet som stöder en växande, världsomspännande kundbas.
För att bibehålla och utöka vår globala ställning måste alla anställda, chefer och
styrelseledamöter strikt följa inte bara amerikanska lagar som reglerar import, export
och återexport av våra produkter utan också lagarna i andra länder där våra produkter
tillverkas, repareras eller används. Varje överträdelse av dessa lagar, även på grund av
okunnighet, kan ha skadliga och långvariga effekter på vår verksamhet.
Om ditt ansvar inkluderar att exportera produkter eller ta emot importerade produkter är
du ansvarig för att granska kunder, leverantörer och transaktioner för att säkerställa att
vi uppfyller alla tillämpliga export- och importkrav.

ANTIBOJKOTTBESTÄMMELSER
Vi är föremål för antibojkottbestämmelserna i amerikansk lag som kräver att
vi vägrar att delta i utländska bojkottar som inte är sanktionerade av USA. Vi
rapporterar omedelbart varje begäran om att delta i, stödja eller tillhandahålla
information om en bojkott som inte är sanktionerad av USA.
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Gör ett åtagande:
Skaffa alla nödvändiga licenser före export eller återexport av produkter, tjänster
eller teknik.
Rapportera fullständig, korrekt och detaljerad information om varje importerad
produkt, inklusive dess tillverkningsort och dess fulla kostnad.
Ta hjälp med eventuella frågor om import eller export av våra produkter, delar
eller teknik med lämplig resurs som anges på sidan 38.

Var uppmärksam på:
Överföring av tekniska data och teknik till någon i ett annat land, till exempel via
e-post, konversationer, möten eller databasåtkomst. Denna begränsning gäller för
att dela information med medarbetare, såväl som icke anställda.
Transport av företagstillgångar som innehåller viss teknik (till exempel en dator
som en anställd tar med på affärsresa) till ett annat land.

Frågor och svar
Mitt arbete kräver regelbunden interaktion med tulltjänstemän. Som en del
av mitt jobb ombeds jag rutinmässigt att ge tulltjänsten information om vår
import och export. Behöver jag verkligen kontakta lämplig resurs listad på
sidan 38 före varje inlämnande av information till myndigheten?
Det rätta tillvägagångssättet här skulle vara att diskutera med din chef
vilka typer av förfrågningar din avdelning rutinmässigt får från tullen. Dessa
rutinförfrågningar kan, när detta förståtts, hanteras utan någon juridisk
granskning. Ovanliga förfrågningar kräver fortfarande granskning av lämplig
resurs för att säkerställa att du svarar korrekt, fullständigt och i enlighet med
lagen.

Politiska aktiviteter
Du har rätt att frivilligt delta i den politiska processen, inklusive att göra personliga
politiska bidrag. Du måste dock alltid klargöra att dina personliga åsikter och handlingar
inte är Cascades och aldrig använda företagets medel för något politiskt ändamål utan
behörigt tillstånd.

Gör ett åtagande:
S e till att dina personliga politiska åsikter och aktiviteter inte ses som vårt
företags.
Använd inte våra resurser eller anläggningar för att stödja dina personliga
politiska aktiviteter.
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Var uppmärksam på:
Lobbyverksamhet. Interaktioner med myndigheter eller tillsynsmyndigheter som
kan ses som lobbyverksamhet måste diskuteras i förväg och samordnas med
lämplig resurs som anges på sidan 38.
Påtryckningar. Utöva aldrig direkta eller indirekta påtryckningar på en annan
anställd för att bidra till, stödja eller motarbeta någon politisk kandidat eller något
politiskt parti.
Otillbörligt inflytande. Undvik till och med intrycket av att ge bidrag till politiska
intressen eller välgörenhet för att vinna en fördel eller försöka utöva otillbörligt
inflytande.
Intressekonflikter. Att inneha eller bedriva en kampanj för ett politiskt ämbete
får inte skapa eller ge intryck av att skapa en intressekonflikt med dina
arbetsuppgifter på Cascade.

Frågor och svar
Jag kommer att delta i en insamling för någon som kandiderar till ett lokalt
politiskt ämbete. Är det okej att nämna min position på Cascade så länge jag
inte använder några medel eller resurser från företaget?
Nej. Det skulle vara olämpligt att koppla vårt namn på något sätt till dina personliga
politiska aktiviteter.

Frågor och svar
Jag vill bjuda in en politiskt vald ämbetsman att tala vid ett kommande
företagsevenemang. Skulle det vara ett problem?
Du måste få godkännande från lämplig resurs som anges på sidan 38 innan du
bjuder in en politiskt vald ämbetsman eller annan myndighetsperson att delta
i ett företagsevenemang. Om den inbjudna är mitt i en omvalskampanj kan
företagsevenemanget ses som ett stöd för kampanjen. Beroende på lokala lagar
kan mat, dryck eller transport som ges den inbjudna betraktas som en gåva. I de
flesta fall skulle det finnas gränser och rapporteringsskyldigheter.
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ARBETA MED VÅRA
KUNDER OCH
AFFÄRSPARTNER

Arbeta med våra kunder och

affärspartner

Ärlig och rättvis behandling
Vi behandlar våra kunder och affärspartner rättvist. Vi arbetar för att förstå och tillgodose
deras behov, samtidigt som vi alltid följer våra egna etiska standarder. Vi berättar
sanningen om våra tjänster och förmågor och ger aldrig löften som vi inte kan hålla.
Kort sagt behandlar vi våra kunder och affärspartner som vi själva vill bli behandlade.

Gör ett åtagande:
Behandla varje kund rättvist och ärligt.
V ar lyhörd för kundernas begäranden och frågor. Lova bara vad du kan leverera
och leverera vad du lovar.
F ölj aldrig en kunds begäran att göra något som du anser vara oetiskt eller
olagligt.
T a genast upp en potentiell intressekonflikt mellan dig, våra kunder eller vårt
företag.
Säg till och prata med din chef om du är orolig beträffande något fel,
utelämnande, onödigt dröjsmål eller bristande kvalitet eller vår kundtjänst.

Var uppmärksam på:
P åtryckningar från kollegor eller chefer att kompromissa vad gäller kvalitetseller leveransstandarder.
Frestelser att berätta för kunderna vad du tror att de vill höra snarare än
sanningen. Om en situation är oklar ska du börja med att presentera en rättvis
och korrekt bild som grundval för beslut.
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Leverantörsrelationer
Cascade utvärderar och samarbetar med kvalificerade leverantörer (inklusive säljare)
på en objektiv grund baserad på rättvisa. När vi väljer leverantörer bedömer vi varje
leverantörs förmåga att tillgodose våra affärs- och tekniska behov och krav. Vi fattar också
inköpsbeslut baserat på Cascades långsiktiga kostnad och nytta. Alla avtal förhandlas fram
i god tro och måste vara rättvisa och rimliga för båda parter.

Intresse konflikter
En intressekonflikt kan uppstå när du har ett konkurrerande intresse som kan störa din
förmåga att fatta ett objektivt beslut på Cascades vägnar. Var och en av oss förväntas
använda ett gott omdöme och undvika situationer som kan leda till att en konflikt
uppträder, vilket kan undergräva det förtroende som andra har för oss och skada vårt rykte.
Intressekonflikter kan vara faktiska, potentiella eller till och med bara en fråga om
uppfattning. Eftersom dessa situationer inte alltid är tydliga måste du avslöja dem för din
chef så att vi kan utvärdera, övervaka och hantera dem ordentligt.

Gör ett åtagande:
Undvik situationer med intressekonflikter närhelst det är möjligt.
Fatta alltid affärsbeslut i Cascades bästa intresse.
Diskutera med din chef fullständiga detaljer om varje situation som kan uppfattas
som en potentiell intressekonflikt.
Tänk framåt och ta proaktivt upp situationer som kan sätta dina intressen eller en
familjemedlems intressen i potentiell konflikt med Cascade.
Var uppmärksam på följande situationer som är vanliga exempel på
potentiella intressekonflikter:
Affärsmöjligheter
Om du får reda på en affärsmöjlighet på grund av ditt jobb tillhör den först och
främst Cascade. Det innebär att du inte ska ta tillfället i akt för dig själv om du
inte får godkännande från lämplig resurs i listan på sidan 38.
Vänner och släktingar
Ibland är det möjligt att du befinner dig i en situation där du arbetar med en nära
vän eller släkting som arbetar för en kund, leverantör eller konkurrent. Eftersom
det är omöjligt att förutse alla situationer som kan skapa en potentiell konflikt bör
du avslöja din situation för din chef för att avgöra om några försiktighetsåtgärder
behöver vidtas.
Utanför arbetslivet
För att säkerställa att det inte finns några konflikter och att potentiella problem
behandlas måste du alltid avslöja och diskutera extern anställning med din chef.
Om det godkänns måste du se till att den externa aktiviteten inte stör ditt arbete
på Cascade. Att arbeta för en konkurrent, leverantör eller kund kan ge upphov
till konflikter som måste lösas. Var också noga med att se till att varje godkänd
sidoverksamhet eller personlig verksamhet inte konkurrerar med Cascade.
Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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Personliga investeringar
En konflikt kan uppstå om du har ett betydande ägande eller annat finansiellt
intresse i en konkurrent, säljare, leverantör eller kund. Se till att du vet vad som
är tillåtet – och vad som inte är det – enligt våra policyer och sök hjälp med
eventuella frågor.
Medborgaraktiviteter
Om inte företagsledningen specifikt ber dig att göra det bör du inte acceptera
en plats i styrelsen eller rådgivningsgruppen för någon av våra konkurrenter,
leverantörer, kunder eller partner, särskilt om ditt nuvarande jobb ger dig
möjlighet att påverka vårt förhållande med dem.

Frågor och svar
Som anställd på Cascade, är det möjligt för en av mina familjemedlemmar
eller en nära personlig vän att vara en säljare eller kund?
Ja, så länge som ett antal strikta villkor är uppfyllda. Cascade har insett att
det finns situationer där det kan vara i företagets bästa att göra affärer med
någon som på något sätt kan vara relaterad till en Cascade-anställd. För att
tillhandahålla ett praktiskt tillvägagångssätt för detta etiska problem och för
att säkerställa att alla potentiella säljare och kunder behandlas och utvärderas
rättvist måste en Cascade-direktör godkänna situationer som utgör en potentiell
konflikt. I allmänhet tillåter vi säljare eller kunder som på något sätt är relaterade
till en Cascade-anställd att göra affärer med Cascade så länge: (1) det finns
fullständig information om förhållandet; (2) förhållandet har granskats och
formellt godkänts för att säkerställa att Cascades intressen skyddas; (3) säljaren
eller kunden behandlas på exakt samma sätt som alla andra liknande säljare eller
kunder, och; (4) den anställde inte har något inflytande eller någon befogenhet
över affärstransaktionerna eller förhållandet. Det finns två klasser av granskning
och godkännande:
• Ett förhållande mellan en säljare eller kund och en anställd som inte är direktör
på företaget måste avslöjas och godkännas av en Cascade-direktör.
• Förhållandet mellan en säljare och en direktör (t.ex. VD, operativ direktör eller
vice VD) för företaget måste avslöjas och godkännas av styrelsen.
Naturligtvis är det aldrig OK att konkurrera med Cascade eller att hjälpa eller dela
någon Cascade-information med en Cascade-konkurrent eller någon som arbetar
för en Cascade-konkurrent.
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Gåvor och underhållning
En blygsam gåva kan vara ett omtänksamt sätt att säga ”tack”, och en måltid kan
vara en lämplig miljö för en affärsdiskussion. Men om det inte hanteras noggrant kan
utbytet av gåvor och underhållning ge intryck av att skapa en intressekonflikt eller annat
missförhållande. Detta gäller särskilt om det händer ofta, eller om värdet är tillräckligt
stort för att någon kanske tror att det på ett otillbörligt sätt kan påverka ett affärsbeslut.
Korrekt bokföring av sådana utgifter måste också skapas och upprätthållas.
Vi tar inte emot eller ger gåvor, tjänster eller underhållning – även om det
överensstämmer med vår policy – om avsikten är att på ett otillbörligt sätt påverka något
beslut.

Gör ett åtagande:
Utbyt gåvor och underhållning som främjar goodwill i affärsförhållanden, men
du ska aldrig ge eller ta emot gåvor eller underhållning som förpliktar eller ger
intryck av att förplikta mottagaren.
Du ska endast ge och ta emot gåvor och underhållning som är rimliga
komplement till affärsrelationer.
Ta aldrig emot gåvor av något slag från en affärspartner som du deltar i
avtalsförhandlingar med.
Förstå och följ policyerna för mottagarens organisation innan du tar emot eller
ger gåvor, tjänster eller underhållning.
Ta aldrig emot kontanter eller andra likvida medel.
Begär eller be inte om personliga gåvor, underhållning eller tjänster.
Ta upp problemet när du misstänker att en kollega eller tredje part som agerar
för vår räkning kan vara inblandad i något försök att på ett otillbörligt sätt
påverka ett beslut av en kund eller myndighetsperson.

Var uppmärksam på:
Situationer som kan genera dig eller vårt företag, inklusive underhållning på
anläggningar med sexuell inriktning.
 åvor, tjänster eller underhållning som kan vara rimliga för en privatägd kund
G
men inte för en myndighetsperson eller myndighet.

Frågor och svar
Vid resa fick jag en gåva från en affärspartner som jag tror var överdriven. Vad
ska jag göra?
Du behöver meddela din chef eller personalavdelning så snart som möjligt. Vi
kan behöva returnera gåvan med ett brev som förklarar vår policy. Om en gåva är
förbrukningsbar eller opraktisk att returnera, kan ett annat alternativ vara att dela
ut den till anställda eller donera den till välgörenhet, med ett förklaringsbrev till
givaren.
Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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Frågor och svar
Under avtalsförhandlingar med en potentiell ny leverantör nämnde den
nya leverantören att de hade en kostnadsfri registrering till ett lokalt
företagsseminarium. De kan inte delta och frågade om jag skulle vilja gå i
deras ställe. Jag hade ändå funderat på att delta på seminariet, eftersom
ämnet för seminariet gäller mitt arbete. Det finns ingen personlig vinst för
mig, det skulle vara bra för Cascade och det skulle vara synd att slösa bort
registreringen. Jag tänkte säga ”ja”, men nu undrar jag om det skulle vara
rätt beslut.
Du bör avvisa erbjudandet. Om du deltar i avtalsförhandlingar får du aldrig
ta emot gåvor medan förhandlingsprocessen pågår. Att ta emot gåvor under
förhandlingar kan ge upphov till något felaktigt och är alltid olämpligt.

Arbeta med statliga organ
Vi är fast beslutna att uppfylla de många speciella, lagliga, reglerande och
avtalsmässiga krav som gäller för vårt arbete relaterat till statliga organ. Dessa krav
kan gälla för budgivning, redovisning, fakturering, anlitande av underleverantörer,
anställningsmetoder, fullgörande av avtal, presenter och underhållning samt andra
frågor.
Dessutom kan Cascade vara juridiskt skyldig att ställa dessa krav på alla ombud eller
underleverantörer vi tar in för att hjälpa till med arbetet. Du måste alltid se till att du
vet om du har att göra med ett statligt organ. Detta är inte alltid uppenbart. Företag
som flygbolag, oljebolag och telekomleverantörer kan helt eller delvis vara statligt ägda
eller styrda och vara föremål för särskilda regler. Om du är osäker ska du diskutera
situationen med din chef eller personalavdelningen.
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ARBETA FÖR ALLAS
BÄSTA

Arbeta för det

allmännas bästa
Engagemang på företagsnivå
Vi tror på att göra en positiv skillnad i människors liv och upprätthålla hälsan och
välfärden i de samhällen där vi bor och arbetar. Vi främjar, uppmuntrar och stöder
en mängd olika aktiviteter gällande företagens sociala ansvar. Du uppmuntras att
engagera dig i de många initiativ vi stöder.
Vi uppmuntrar dig också att göra skillnad på personlig nivå, men ber att du i
allmänhet gör det på din egen tid och till din egen bekostnad, och ser till att
dina aktiviteter är lagliga och överensstämmer med vår policy. Om du inte får
godkännande i förväg ska du inte använda Cascades pengar, tillgångar eller
Cascades namn för att främja dina personliga volontäraktiviteter.

Mänskliga rättigheter
Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som respekterar allas mänskliga
rättigheter och värdighet, och vi stöder internationella insatser för att främja och
skydda mänskliga rättigheter, inklusive ett absolut motstånd mot slaveri och
människohandel.
Var och en av oss kan hjälpa till att stödja ansträngningar för att eliminera
övergrepp som barnarbete, slaveri, människohandel och tvångsarbete.

Gör ett åtagande:
Rapportera misstankar om eller bevis på brott mot mänskliga rättigheter i
vår verksamhet eller i våra leverantörers verksamhet.
Kom ihåg att respekt för mänsklig värdighet börjar med våra dagliga
interaktioner med varandra samt med våra leverantörer och kunder. Det
inkluderar att främja mångfald, anpassa sig till funktionshinder och göra
vår del i att skydda rättigheterna och värdigheten för alla som vi gör affärer
med.

ANSVARSFULL UPPHANDLING OCH KONFLIKTMINERALER
Intäkterna från konfliktmineraler har kopplats till finansiering av grupper som
är engagerade i extremt våld och övergrepp på mänskliga rättigheter, så vi
är proaktiva när det gäller att implementera policyer och rutiner i hela vår
leverantörskedja för att upphandla ansvarsfullt, övervaka våra leverantörers
uppförande och vid behov begära korrigerande åtgärder .
Vi arbetar nära leverantörer av råvaror, delar och komponenter och
kommunicerar vår förväntan att leverantörer och säljare kommer att följa alla
tillämpliga lagar, inklusive lagar som syftar till att tillhandahålla konfliktfria
mineraler.

Cascade Corporations etik- och uppförandekod

35

Skydda miljön
Vi erkänner vårt miljö- och samhällsansvar. Vi strävar efter hållbarhet och att minimera
skador på miljön samt eventuella skador på personalens, kundernas och allmänhetens
hälsa och säkerhet.

Gör ett åtagande:
Gör din del för att se till att skydd av anställdas säkerhet och miljö är en prioritet.
Stoppa arbetet och rapportera varje situation som du tror kan leda till ett osäkert
arbetsförhållande eller skada på miljön.
S amarbeta fullt ut med miljö-, hälso- och säkerhetsutbildning samt med vårt
företags regelbundna granskningar av våra produkter och verksamheter.
Läs och förstå all information som tillhandahålls av vårt företag som är relevant
för ditt jobb samt hälso-, säkerhets- och miljöeffekterna av vår verksamhet.
Var proaktiv och leta efter sätt som gör att vi kan minimera slöseri, energi och
användning av naturresurser.
Om du har några frågor om efterlevnad av miljö-, hälso- och säkerhetslagar ska
du kontakta lämplig resurs som anges på sidan 38.
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Bekräftelse-

formulär

På Cascade tror vi på att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Alla anställda
på Cascade måste fylla i och skicka in detta bekräftelseformulär årligen och delta i all
nödvändig utbildning för etik och efterlevnad.
Att skicka detta formulär indikerar att du har läst och förstått vår etik- och
uppförandekod och att du:
•H
 ar efterlevt koden så vitt du vet.
 ar rapporterat eventuella intressekonflikter.
•H
• K ommer att kontakta ledningen eller använda någon av rapporteringsmetoderna
som ingår i denna kod om du har farhågor beträffande en anställd eller deras
affärsuppförande.

Namn (texta):___________________________________________________

Underskrift:____________________________________________________

Datum:_______________________________________________________
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Resurser
Resurs:

Kontakt:

Personalavdelningen

Global vice VD för personalfrågor
503.669.6300

Cascade Corporate Officers

www.cascorp.com/about/officers
503.669.6300

Cascade EthicsPoints direktlinje

Du kan lämna in en rapport på den här
webbplatsen,
www.ethicspoint.com
eller ringa avgiftsfritt 24 timmar om dagen, 7
dagar i veckan:
Australien 1-800-339276
Kanada 866-293-2422
Kina (norra) 10-800-712-1239
Kina (södra) 10-800-120-1239
Finland 0800-1-14945
Frankrike 0800-902500
Tyskland 0800-1016582
Hongkong 800-964214
Irland 1-800615403
Italien 800-786907
Japan/JP 00531-121520
Japan/J5 0044-22-11-2505
Korea/K2 00308-110-480
Korea/KO 00798-1-1-009-8084
Nederländerna 0800-022-6174
Nya Zeeland 0800-447737
Sydafrika 080-09-92604
Spanien 900-991498
Sverige 020-79-8729
Storbritannien 080-000328483
USA 866-293-2422

Företagets juridiska rådgivare
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Miller Nash Graham & Dunn
111 S.W. Fifth Avenue, Suite 3400
Portland, Oregon 97204, USA
Telefon: (503) 224-5858
E-post: jack.schwartz@millernash.com

Cascade Corporations etik- och uppförandekod
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