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Ett meddelande från

Neil H. Thomas

CEO of Wayne Fueling Systems

Under mer än ett sekel har Wayne varit en
branschledare, engagerad i våra kunder och
med ett åtagande att leverera produkter, tjänster
och tekniska lösningar av den högsta kvaliteten i
världen. HUR vi gör saker är lika viktigt som VAD
vi gör, och “The Wayne Way” är en återspegling
av de gemensamma värderingar och principer
som har format vår verksamhet och kultur genom
åren, och som fortsätter att vägleda oss idag när
vi bygger Wayne till ett starkt fristående företag.
Denna uppförandekod anger de normer som
styr vår affärspraxis och reglerar vårt beteende.
Vi är alla ansvariga för att skydda och förbättra
Waynes anseende om integritet, förtroende och
etiskt ledarskap. Varje beslut och varje handling
kan göra skillnad i vår verksamhet, för våra
kunder och för de samhällen där vi bor och
arbetar. Vi måste ta ansvar för våra handlingar
och följderna därav och vara stolta över att göra
det rätta varje gång.
Koden är avsedd att vara en resurs för att ge
noggrann vägledning, men vår förväntan är att alla
medarbetare och chefer, såväl som leverantörer,
distributörer och samarbetspartners, alltid
kommer att agera i enlighet med andan och
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lydelsen i dessa policyer och de underliggande
värderingarna och principerna i The Wayne Way:
orubblig integritet, innovation och prestation,
säkerhet och ansvar, tillit, rättvisa och respekt.
Jag räknar med att ni alla föregår med gott
exempel, söker vägledning om ni har frågor
och rapporterar problem när dessa uppstår.
När ni läser denna kod, låt er vägledas av dess
förväntningar och gör det till ert personliga
uppdrag att skydda och förbättra vårt anseende
om integritet och att skapa förtroende för allt vi
gör. Wayne Can, Wayne Will, The Right Way.
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ÖVERSIKT
Denna kod är ett offentligt uttalande om Waynes åtagande
att vinna med integritet, och en återspegling av de
grundläggande värderingar och principer på vilka Wayne
byggdes, och på vilka vi gör affärer varje dag. Den är inte
avsedd att täcka varje scenario som kan uppstå, eller att
räkna upp varje policy och praxis som våra medarbetare,
styrelseledamöter och affärspartners förväntas följa.
Koden bör i stället fungera som en vägledning och en
referenspunkt, och vi räknar med att ni alla använder gott
omdöme, följer de normer och principer som återspeglas i
koden, fattar välgrundade etiska beslut, och säger ifrån när
ni har frågor eller problem.
Varje medarbetare och ledamot av Waynes styrelse, såväl
som alla som representerar Wayne i något avseende, är
skyldig att agera i överensstämmelse med koden och att
följa alla lagar och förordningar som styr vår verksamhet
över hela världen. Skulle någon tillämplig lag eller förordning
strida mot denna kod, förväntas ni att tillämpa och följa
den strängare standarden. The Wayne Way innebär att
vi agerar med integritet i allt vi gör. Alla överträdelser av
koden, Waynes policyer eller tillämplig lag kan leda till
disciplinära åtgärder, och även avslutande av ert samarbete
med Wayne.
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ATT TA UPP PROBLEM

Om ni inte är säkra på hur man ska hantera en fråga om
etik eller integritet, eller om ni har ett problem, – säg
ifrån. Oavsett hur litet ni tror att problemet kan vara,
så vill vi att ni hör av er. Vi kan inte åtgärda problem
som vi inte är medvetna om, och vi förväntar oss att alla
medarbetare och alla andra för vilka denna kod gäller,
omgående rapporterar alla misstänkta överträdelser av
koden, Waynes policyer eller tillämplig lag.
Om ett problem eller en fråga uppstår, är det ofta bäst
att börja med att kommunicera på lokal nivå, antingen
med en betrodd kollega eller med er chef. Wayne har
en “öppen dörr”-policy, så om det inte är möjligt eller
om ni inte är bekväma med att ta upp frågan med er
närmaste chef, så gå till en annan chef ni litar på eller
till nästa nivå i ledningen. Alternativt kan ni kontakta
personalavdelningen, er lokala ombudsman, platschef
eller den juridiska avdelningen.

Att rapportera i god tro och utan vedergällning
Wayne
tolererar inte
vedergällning
mot någon
som tar upp ett
problem eller en
fråga ärligt och i
god tro
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Att agera i god tro betyder att alla rapporter om eventuella
överträdelser görs uppriktigt och ärligt. Med andra ord, det
spelar ingen roll om er rapport visar sig vara sann, eller
om beteendet som rapporterats faktiskt är en överträdelse,
så länge ni har tagit upp ert problem i god tro och med de
bästa avsikterna. Om ni uppmanas att delta i en utredning,
kommer det att krävas att ni samarbetar fullt ut. I gengäld
kommer Wayne att utreda problemen på ett respektfullt och
professionellt sätt, så fort och så konfidentiellt som möjligt.
Det är viktigt att vi litar på och respekterar varandra, och
tillhandahåller öppna och skyddade kanaler för rapportering.
Wayne förbjuder vedergällning mot en person som tar upp
ett problem, bistår i en utredning eller hjälper till att hantera
en fråga om integritet. Vedergällning tolereras inte och
kommer att utgöra grund för allvarliga disciplinära åtgärder,
och även uppsägning.
8

KUNDEN KOMMER FÖRST

Våra kunder är den främsta anledning till vår existens. Vi ägnar oss
åt att tillhandahålla utmärkta lösningar för att hjälpa dem att växa
och lyckas, och har åtagit oss att göra affärer på ett sätt som tjänar
våra kunder och skapar förtroende för Wayne varje dag, i varje
relation.

Säkra, pålitliga produkter och tjänster
Vi är stolta över att utveckla, tillverka och erbjuda högkvalitativa
produkter och tjänster till våra kunder i enlighet med alla tillämpliga
säkerhets- och regelkrav.
Lova bara det vi kan leverera; och leverera enligt dessa löften.
Sträva efter ständiga förbättringar i allt vi gör för våra kunder.

Ansvarsfull marknadsföring och kundkommunikation
Vi representerar och marknadsför våra produkter och tjänster
rättvist, korrekt och sanningsenligt; och vi ger aktuell och komplett
information när vi försöker vinna nya affärer och när vi fullföljer våra
befintliga åtaganden.
Kommunicera regelbundet med kunderna på ett snabbt,
öppet och fullständigt sätt.
Gör det till ert personliga uppdrag att känna till Waynes
kunder och förstå deras företag, och att vara direkt
ansvariga för att möta deras behov och överträffa deras
förväntningar.
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Juridiskt, etiskt och tillmötesgående avtalstecknande
Våra kunder omfattar allt från små bensinstationer till stora oljebolag
– från privata till allmänna och till statligt ägda och finansierade – och
inkluderar även distributörer och leverantörer däremellan. Wayne
har åtagit sig att strikt följa alla tillämpliga lagar, förordningar och
upphandlingskrav i varje jurisdiktion och med var och en av våra kunder
runt om i världen.
Var särskilt uppmärksam på de unika bestämmelser och
kontroller som är associerade med myndighetsrelaterade
avtal, från deltagande i anbud och offerter, till
förhandlingar, administration och uppfyllelse.
Gör inte några obehöriga ändringar i avtalsvillkor eller
specifikationer.
Erbjud aldrig mutor, motprestationer eller särbehandling.
Ge inte något av penningvärde till en statligt anställd eller
hans eller hennes familjemedlem. Vänligen referera till
kodens ytterligare bestämmelser när det gäller att ge gåvor,
representation och affärsförmåner, och Waynes affärspraxis
för ytterligare information och krav.

Skydd av personliga och konfidentiella uppgifter
Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att hålla deras personliga
och konfidentiella information trygg och säker, genom att följa alla
tillämpliga lagar och förordningar om sekretess- och uppgiftsskydd i
de länder där vi bedriver verksamhet och genom att strikt respektera
våra icke-spridningsavtal och andra avtalsförpliktelser.
Märk och skydda personlig och konfidentiell kundinformation
på lämpligt sätt.
Använd endast kundinformation som uttryckligen tillåts, som
krävs för att fungera effektivt eller för att följa lagen

Wayne Fueling Systems
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RESPEKT FÖR MEDARBETARNA
Våra medarbetare är nyckeln till Waynes framgång. Vi är förbundna
genom ett gemensamt syfte och drivs till att lyckas genom att arbeta
tillsammans, att vara öppna och ärliga i våra interaktioner och
skapa en trygg miljö som välkomnar och hyllar mångfald, främjar en
entreprenörsanda och belönar de som når framgång via integritet.

Mångfald, integration och icke-diskriminering

En arbetsstyrka uppbyggd av individer som har med sig ett brett
utbud av kunskaper, färdigheter, erfarenheter och perspektiv
är avgörande för vår framgång. Wayne är engagerad i mångfald
och integration, och kommer inte att tolerera diskriminering eller
särbehandling baserad på ras, färg, religion, kön, nationellt
ursprung, ålder, funktionshinder, HIV-status, sexuell läggning,
könsidentitet, graviditet, civilstånd, militärtjänst eller någon annan
status som skyddas av lagarna som vi verkar under. Vi erbjuder
lika möjligheter för alla som har laglig rätt att arbeta i det land
där de söker sysselsättning; vi erbjuder rimliga arbetsplatser för
personer med funktionshinder; och vi undanröjer artificiella hinder
för framgång.
Uppmuntra och respektera olika synpunkter.
Fatta arbetsrelaterade beslut endast på grundval av meriter.

Förebyggande av trakasserier
Stabilt lagarbete kräver ömsesidig värdighet och respekt, och en
arbetsplats som är fri från trakasserier. Trakasserier kan omfatta
uppförande, språk eller material som används på ett sätt som
undergräver eller stör en persons arbetsprestation eller som
rimligen kan anses som hotfull, fientlig, diskriminerande eller
kränkande. Wayne tolererar inte någon form av övergrepp eller
trakasserier – vare sig kommentarer, bilder, meddelanden, skämt
eller gester som är olämpliga, nedsättande, stötande eller sexuellt
orienterade eller skrämsel, mobbning, hot, eller oönskade sexuella
eller fysiska närmanden.
Bidra till att skapa en miljö som är fri från alla former av
kränkande beteende.
Om ni bevittnar trakasserier, säg ifrån omedelbart.
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Vi är anslutna med
ett syfte

Skälig ersättning och rättvis behandling

Lagar och förordningar avseende lön, anställningsförmåner, arbetstid,
ledighet, tjänstledighet och andra anställningsvillkor varierar från land
till land. Vi följer alla lagar överallt där vi verkar; vi främjar en kultur av
rättvisa, respekt och öppen kommunikation; och vi förväntar oss att de vi
samarbetar med agerar på ett sätt som överensstämmer med vår känsla
för rättvisa och lika möjligheter.

Rapportera all arbetstid korrekt och fullständigt, respektera
alla skyldigheter och åtaganden.
Bidra till att säkerställa att medarbetarna får betalt korrekt och
i tid, och att de får alla förmåner de har rätt till.
Följ alla anställningsrelaterade lagar och policyer som gäller
för er, er plats och ert team.

Arbetsmiljö
Wayne främjar och erbjuder en säker arbetsplats enligt alla gällande
miljö-, hälso- och säkerhetskrav (EHS), och strävar efter ständiga
förbättringar på alla sina anläggningar för att bidra till att förebygga
skador och sjukdomar, öka säkerhetsmedvetandet, leverera bästa
tillgängliga utbildning och implementera bästa praxis över hela världen.
Följ alla EHS-lagar, förordningar och policyer som är
tillämpliga på er arbetsplats, samt eventuella ytterligare
krav hos kunder eller affärspartners.
Tillämpa säker praxis oavsett om ni arbetar på er ordinarie
arbetsplats eller på andra platser.
Meddela besökare och kräv att policyer och praxis för EHS
efterlevs på alla Waynes anläggningar.
Rapportera omedelbart arbetsplatsskador, sjukdomar och
osäkra förhållanden, inklusive tillbud.

Wayne Fueling Systems
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Arbeta lugnt
och
respektfullt
En arbetsplats fri från våld och droger
Alla Waynes anläggningar ska vara fria från våld, vapen, illegala droger
och liknande störningar som kan påverka säkerheten, produktiviteten,
attityden, tillförlitligheten och omdömet negativt på arbetsplatsen. Med
tanke på vårt engagemang för en drog- och alkoholfri arbetsplats,
kommer vi att vidta alla juridiskt lämpliga åtgärder för att säkerställa
efterlevnad, vilket kan inkludera testning och att kräva utlämnande av
relevanta domar i brottmål.
Arbeta lugnt och respektfullt med medarbetare för att lösa
eventuella konflikter – tillgrip aldrig mobbning, hot eller
skrämsel och vålla aldrig skada på en person eller hans
eller hennes egendom.
Om det inte uttryckligen tillåts enligt lag, enligt Waynes
policy eller av den högsta ledningen; medför aldrig vapen
av något slag till Waynes egendom eller till någon annan
plats där Wayne bedriver verksamhet.
Innehav, distribution av eller att vara påverkad av
olagliga droger under arbetet, vid användning av
Wayne-utrustning eller fordon, eller vid deltagande i
någon form av affärer för Waynes räkning, är inte tillåtet.
Med undantag för lagenlig, måttlig och ansvarsfull
alkoholkonsumtion under legitima affärsevenemang,
är det inte tillåtet att konsumera alkohol eller vara
alkoholpåverkad på arbetet eller vid medverkan i någon
form av Waynes affärer.
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Kommunicera med integritet
Vad vi säger återspeglar vilka vi är och vad vi står för. Därför måste vi
alltid se till att kommunicera på ett sätt som framhåller våra värderingar,
främjar vårt syfte, och underhåller och förbättrar vårt anseende och
varumärket Wayne. Denna policy gäller såväl intern som extern
kommunikation, inklusive e-post och snabbmeddelanden, blogginlägg
och inlägg på sociala nätverk.
Var objektiv och professionell i all kommunikation, och tänk över
om ni skulle känna er bekväma med att se ert uttalande i en rubrik
på förstasidan i en stor tidning.
Undvik kränkande, provocerande och aggressivt språk, samt
allt som skulle kunna besvära eller nedvärdera Wayne, dess
medarbetare, eller någon som vi gör affärer med.
Var sanningsenlig och korrekt; överdriv, generalisera,
eller spekulera inte i frågor av juridisk betydelse, eller gör
uttalanden som kan tas ur sitt sammanhang.
Tänk på att inlägg och kommentarer på sociala medier inte är
anonyma och kan påverka Waynes anseende.
Såvida ni inte uttryckligen har bemyndigats att uttala er för
Waynes räkning, måste ni klargöra att era uttalanden är era
egna personliga, och inte återspeglar Waynes åsikter eller
representerar företagets hållning.
Lämna aldrig ut konfidentiell information om Wayne eller andra;
och bibehåll alltid intern kommunikation, särskilt den som kan
innehålla konfidentiell eller privilegierad information.

Respekt för medarbetarnas integritet och sekretess
Wayne respekterar sina medarbetares integritet och lägger sig inte i
en medarbetares aktiviteter utanför arbetsplatsen utom i den mån en
sådan aktivitet skulle kunna påverka Waynes anseende eller affärer.
Wayne använder personuppgifter endast i den omfattning som krävs
för att följa lagen och för att bedriva normal affärsverksamhet.
Om ert jobb gör eller kräver att ni har tillgång till personlig
information om andra medarbetare (såsom hemadresser,
information om förmåner och personnummer), är ni ansvariga
för att hjälpa till att skydda den.
Skydda all personlig information och använd den endast för
legitima affärsändamål. Dela inte den med någon som inte
har en arbetsrelaterad eller lagstadgad anledning att ta del
av den.
Respektera sekretessförpliktelser ni eventuellt har med
tredje part såsom tidigare arbetsgivare, och fråga inte efter,
eller uppmuntra andra att ägna sig åt obehörigt utbyte av
konfidentiell information.

Wayne Fueling Systems
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ÅTAGANDEN GENTEMOT VÅRA LEVERANTÖRER,
SAMARBETSPARTNERS, & SAMHÄLLEN
Wayne värnar om ett ansvarsfullt och etiskt företagsmedborgarskap,
och vi är noga med att välja affärspartners och leverantörer som
delar våra värderingar och principer och vårt åtagande att vinna med
integritet. Vi eftersträvar att bygga förtroendefulla relationer som
inspirerar våra team och våra affärspartners att göra de rätta valen,
inte bara för våra företag, utan också till nytta för de samhällen där
vi bor och arbetar.

Att motverka mutor och korruption
Korruption stör stabiliteten på marknaderna, och det skadar såväl
företagen som de samhällen där de gör affärer. Vi tolererar inte
mutor eller korruption i någon form, oavsett plats, förväntningar
eller företagsklimat. Vi följer lagar och förordningar mot mutor och
korruption och stödjer ansträngningar för att eliminera mutor och
korruption över hela världen. Vi arbetar också för att säkerställa att
våra affärspartners delar vårt engagemang och förstår att dessa
policyer gäller för dem och för alla tredje parter som arbetar med och
för Wayne överallt i världen.
Erbjud, ge eller acceptera aldrig mutor, motprestationer
eller andra olämpliga betalningar, inklusive underlättande
betalningar. Detta förbud omfattar allt av värde som skulle
kunna uppfattas som en betalning för att få eller behålla en
affär med Wayne eller andra, eller på annat sätt få en otillbörlig
fördel.
Följ alltid alla lagar mot mutor och korruption i de länder vi
bedriver verksamhet, inklusive Foreign Corrupt Practices Act,
UK Bribery Act från 2010 och Brazil Clean Companies Act.
Undvik även att så mycket som ge sken av oegentligheter i alla
Waynes affärer och interaktioner, inklusive de med stats- och
myndighetstjänstemän, anställda hos statligt ägda eller kontrollerade
företag och tjänstemän inom internationella organisationer och
politiska partier.
Upprätthåll korrekt bokföring och register – beskriv alla
betalningar sanningsenligt och bidra till att säkerställa att
företagets medel endast används för lagliga och lämpliga
ändamål. Lär känna dina leverantörer och affärspartners
på förhand genom att följa alla tredje parts due diligenceprocesser.
15
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Förebyggande av penningtvätt
Vi följer alla lagar som syftar till att avskräcka från kriminell verksamhet
och skydda den nationella säkerheten i de länder vi bedriver verksamhet,
inklusive lagar och förordningar som förbjuder penningtvätt. Med
“penningtvätt” avses all verksamhet där medel som genereras i en kriminell
verksamhet flyttas genom legitima företag med avsikt att dölja dess
ursprung. Det omfattar även användning av lagliga medel för att stödja
kriminell verksamhet eller terrorism. Vi får aldrig medvetet underlätta någon
form av sådan verksamhet eller någon annan form av valutabrottslighet
eller skatteflyktssystem, och vi måste alla vidta åtgärder för att förhindra att
Waynes verksamhet används för sådana ändamål.
Var vaksamma och utöva gott omdöme vid kontakter med
kunder, leverantörer och affärspartners. Känn till vilka de
är, vilken typ av affärer de gör och var deras medel kommer
ifrån.
Rapportera omedelbart alla ovanliga eller misstänkta aktiviteter
eller transaktioner. Detta kan inkludera sådana saker som
önskemål om att göra eller ta emot betalningar kontant;
användning av orelaterad tredje part, utländska valutor, flera
bankkonton, eller internationella “skatteparadis” för att göra
eller ta emot betalningar; såväl som alla försök att kringgå
normal journalföring eller rapporteringskrav.

På Wayne
skall alla
känna sig
säkra

Wayne Fueling Systems
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Att ge och ta emot gåvor, representation
och affärsförmåner
Att ge gåvor, representation och erbjuda affärsförmåner kan vara
lämpliga sätt att visa uppskattning, förbättra kommunikationen och
skapa goodwill hos kunder, leverantörer och affärspartners. I vissa
fall kan affärsförmåner (t.ex. resekostnader) även krävas som en
del av ett kontrakt. Sådana metoder kan dock skapa en uppfattning
om partiskhet eller otillbörlig påverkan. Därför har vi infört stränga
policyer och förfaranden som inte enbart hjälper oss att säkerställa
efterlevnad av denna komplexa rättsliga ram, utan som också
hjälper oss att undvika så mycket som skenet av oegentligheter i
våra kontakter med andra. Se vår Business Courtesies Policy för
ytterligare information. Om det finns en konflikt mellan Waynes policy
och en kunds, affärspartners, leverantörs eller statlig myndighets
policy, kommer att vi agera i enlighet med de mer restriktiva kraven.

Följ alltid lagen, koden och Waynes policyer, såväl som
mottagande organisationers policyer, och använd gott omdöme
som hjälp till att säkerställa att ingen gåva, representation
eller annan förmån kan användas eller tolkas så att våra
affärsrelationers integritet undergrävs.
Ge inte och ta inte emot gåvor eller representation i gengäld för
någon produkt, tjänst, rabatt, information, affär eller möjlighet;
eller med avsikt att vinna fördelar eller att påverka ett beslut.
Ge inte och ta aldrig emot något av värde som kan vara olagligt
eller omoraliskt, eller som kan påverka Wayne negativt; och ge
eller ta aldrig emot kontanter, likvida medel, aktier eller andra
värdepapper.
Inhämta godkännande från den juridiska avdelningen innan
ni accepterar att betala för någon resa eller uppehälle för
en statstjänsteman, statligt ägda eller kontrollerade företag,
övervakningsmyndighet eller tillsynspersonal.
Tacka artigt nej till alla gåvor (med undantag för vissa enstaka
gåvor av symboliskt värde, till exempel befordrans- och
jubileumssaker som kan godtas enligt Waynes policy). Om det
skulle vara svårt eller genant att tacka nej, kontakta din chef
eller den juridiska avdelningen för vägledning så snart som
möjligt.
Rapportera alltid gåvo- och representationsrelaterade utgifter
omgående och korrekt, oavsett om mottagaren är en kommersiell
eller statlig enhet, och säg till om ni tror att gåvan eller
representationen kan strida mot gällande lag eller mot Waynes
eller mottagarens policyer; eller om ni har några frågor.
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Politiska bidrag och aktiviteter
Waynes teammedlemmar uppmuntras att vara ansvarsfulla
medborgare som deltar i samhällelig och politisk verksamhet,
förutsatt att sådan verksamhet är laglig och lämplig, och utförs på
medarbetarens egen tid och på egen bekostnad.
Använd inte Waynes medel, anläggningar, utrustning,
varumärken eller andra tillgångar i samband med era
personliga politiska aktiviteter eller intressen.
Se till att inte ge intryck av att Wayne stöder eller
rekommenderar någon kandidat, kampanj, eller politisk
eller medborgerlig fråga som ni är personligt involverad i.
Kommunicera inte med offentliga tjänstemän om företagseller branschrelaterade policyfrågor.

Rättvis konkurrens
Vi gör det till vårt uppdrag att vinna på en rättvis och konkurrenskraftig
marknad baserad på meriterna av våra produkter, tjänster och personal,
och genom att förse kunder med högkvalitativa varor och tjänster till
rimliga priser. Vi följer lagar som syftar till att bevara fri och öppen
konkurrens, och vi konkurrerar rättvist och kraftfullt i alla aspekter av
vår verksamhet, från kontakter med konkurrenter, distributörer, kunder,
leverantörer, medarbetare och samarbetspartners till företagsutveckling,
fusioner och förvärvsverksamhet.
Ingå aldrig någon form av avtal eller samförstånd med en
konkurrent om att sätta priser, rigga bud, fördela kunder eller
begränsa leveransen av varor eller tjänster.
Var särskilt uppmärksam på interaktioner med konkurrenter
i samband med branschevenemang, mässor, normgivande
möten eller möten med myndigheter och liknande
branschaktiviteter.
Diskutera aldrig saker som priser, kunder, leverantörer,
försäljnings- eller inköpsvillkor, territorier, bud, produkteller teknikplanering, tjänsteutbud, intäkter, kostnader,
marginaler, marknadsandel, löner, anställningspraxis,
distributionsmetoder eller andra affärsrelationer med
konkurrenter.
Följ vägledningen från den juridiska avdelningen vid
utvärdering av möjliga framtida sammanslagningar eller
nyförvärv, och börja inte utöva kontroll eller integrera
ett sådant företag förrän vi har genomfört en slutlig
överenskommelse och erhållit alla nödvändiga statliga
godkännanden.
Samla endast in information om konkurrenter från offentliga
källor och tillåten kundrespons. Samla inte in eller använd
konfidentiell information om en konkurrent – särskilt om ni
vet eller misstänker att den har införskaffats på ett olämpligt
sätt eller är föremål för skyldighet om icke-spridning. Avstå
från att omotiverat tala nedsättande om eller kritisera en
konkurrent eller dess produkter eller tjänster.
Wayne Fueling Systems
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Efterlevnad av internationella handelslagar
Wayne bedriver verksamhet över hela världen, och vi följer alla USA:s
och EU:s handelsregler såväl som alla tillämpliga landsspecifika
lagar och förordningar rörande import och export av våra varor,
tjänster, programvara och teknik. Vi exporterar inte produkter eller
tjänster till länder som är föremål för handelsembargo, och vi gör
inte affärer, direkt eller indirekt, med någon person eller enhet som
identifieras av USA eller EU som en “nekad handelspart”, eller i
övrigt är föremål för tillämpliga statliga sanktioner.
Gör aldrig affärer med någon person eller enhet som ligger
i ett land som befinner sig under handelsembargo eller är
föremål för tillämpliga handelssanktioner, eller där den tilltänkta
slutanvändaren av produkter eller tjänster ligger i ett land
under handelsembargo eller sådana sanktioner.
Säkerställ att alla produkter som är avsedda för import
eller export, inklusive utrustning, programvara och teknik,
klassificeras och märks på lämpligt sätt i förväg, och att alla
tillhörande licenser, godkännanden och dokumentation är
korrekta, kompletta och uppdaterade.
Rådgör med er lokala handelskommissionär eller den juridiska
avdelningen innan ni gör några åtaganden om att exportera
varor, tjänster, programvara eller teknik, eller om ni har några
frågor om våra skyldigheter avseende detta område.

Respekt för miljön
Vi driver Waynes anläggningar för att spara resurser, minska skadliga
effekter på miljön och bidra till att förebygga förorening av miljön.
Vi uppfyller alla tillämpliga miljölagar och förordningar, och vi är
miljömässigt ansvarsfulla vid utformning och tillhandahållande av våra
produkter och tjänster, i vår tillverkning, i vår dagliga verksamhet och i
vårt urval av leverantörer och affärspartners som delar våra åtaganden.

Gör det till er angelägenhet att känna till, förstå och följa
alla miljölagar och förordningar som påverkar ert arbete, er
anläggning, ert samhälle och Wayne.
Tillämpa återvinning där det är möjligt, och vidta åtgärder
för att minska förbrukningen av vatten, energi, papper,
plast, och andra resurser och förbrukningsvaror, både i våra
tillverkningsprocesser och i våra enskilda verksamheter.
Deponera alla elektroniska produkter och komponenter
– inklusive intern utrustning såväl som returnerade eller
kasserade komponenter och delar korrekt – i enlighet med
tillämpliga lagar och Waynes policyer.
Sträva efter ständiga förbättringar av hållbara metoder och
efter att minska vår påverkan på miljön.
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Välgörenhetsbidrag och aktiviteter
Wayne har åtagit sig att ge tillbaka till de samhällen där vi
verkar, genom välgörenhet och företagssponsrade frivilliga
evenemang. Vi stöder också våra medarbetares engagemang i
välgörenhetsverksamhet i betrodda organisationer utifrån eget
val, förutsatt att sådan verksamhet inte står i konflikt med Waynes
intressen, återspeglar företaget negativt eller bryter mot gällande
lagar. För ytterligare vägledning, se kodens bestämmelser om “Att
undvika intressekonflikter” och “Att använda informationsteknik och
andra resurser.”
Ni uppmuntras att delta i välgörenhets- och
frivilligaktiviteter som stöder Wayne-sponsrade program
för samhällsengagemang.
Vid enstaka tillfällen får ni använda Waynes utrustning
och resurser för personlig välgörenhetsverksamhet.
Alla andra frivilliga insatser och välgörenhetsarbete bör
utföras på fritiden och med egna resurser.

Engagemang för mänskliga rättigheter
Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som respekterar de mänskliga
rättigheterna och respekterar alla människors värdighet, och vi
eftersträvar att arbeta med leverantörer och samarbetspartners
som delar detta engagemang. Var och en av oss kan spela en roll
i arbetet att eliminera kränkningar av mänskliga rättigheter såsom
barnarbete, tvångsarbete och människohandel, och i arbetet att
förbättra arbetsvillkoren i de samhällen där vi verkar.
Välj leverantörer och affärspartners som är måna om sina
anställdas arbetsmiljö och om att efterleva lagar som
reglerar löner, arbetstider och arbetsvillkor.
Förbli vaksamma, och rapportera omedelbart all misstänkt
användning av påtvingad eller kontrakterad arbetskraft
eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter, både i
vår verksamhet eller i någon av Waynes leverantörers eller
affärspartners verksamheter.

Wayne Fueling Systems
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ÅTAGANDEN GENTEMOT VÅRA INTRESSENTER

Korrekt journalföring och rapportering
Integriteten i våra affärshandlingar och rapporteringsprocesser är
avgörande för bra beslutsfattande och kritiskt för vår framgång.
Waynes ägare, kunder, affärspartners och andra intressenter
litar på att vi upprätthåller korrekta och kompletta journaler över
våra finansiella såväl som icke-finansiella transaktioner, och att vi
rapporterar resultat – både internt och externt – i enlighet med alla
gällande redovisningsprinciper och rättsliga krav.
Kontrollera att alla utgifter, transaktioner och saldon
är registrerade på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt,
klassificerade och sammanfattade enligt Waynes
redovisningsprinciper och rutiner.
Var alltid uppriktig, grundlig och förekommande vid
förberedandet av verksamhetsprognoser, vid rapportering av
försäljningsuppgifter och andra finansiella resultat.
Förbered och hantera företagets dokumentation i enlighet
med alla tillämpliga lagar och krav, och följ Waynes policyer
för skapande, förvaring, lagring och destruktion av företagets
dokument.
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Känna igen och undvika intressekonflikter
Våra beslut och åtgärder bör alltid tas i Waynes bästa intresse.
Intressekonflikter uppstår när våra personliga intressen eller aktiviteter
äventyrar vårt omdöme eller vår förmåga att fatta objektiva beslut för
företagets räkning. De kan orsakas av att arbeta med familjemedlemmar
eller andra som vi har nära personliga relationer med – antingen som
leverantörer, kunder, samarbetspartners eller statstjänstemän; eller
som medarbetare där en anställd har möjlighet att påverka beslut om de
andras lön, betyg, eller befordran. De kan även uppstå i samband med
medlemskap i andra styrelser, finansiella investeringar, partnerskap och
arbeten, såväl som med alla andra relationer eller verksamheter som
kan skapa splittrad lojalitet.
Var noga med att känna igen och undvika intressekonflikter,
såväl som aktiviteter eller förhållanden som kan skapa så
mycket som skenet av en konflikt.
Vidta inte någon åtgärd hos Wayne för er egen personliga eller
ekonomiska vinnings skull, eller till förmån för en familjemedlem
eller någon annan som ni har en betydande personlig, affärseller finansiell relation till.
Berätta alltid för er chef, personalavdelningens representant
eller den juridiska avdelningen om alla eventuella relationer,
föreningar, styrelsemedlemskap, arbeten, partnerskap och
aktiviteter som skulle kunna stå i faktisk eller potentiell konflikt
med er roll hos Wayne.

Undvik
intressekonflikter

Wayne Fueling Systems
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Gör rätt

Avstå från insideraffärer
“Väsentlig icke-offentlig information” är information om Wayne eller
något företag som en aktieägare skulle anse som viktig för att kunna ta
ett investeringsbeslut, och kan innehålla information om ekonomiska
resultat, fusioner och förvärv, nya leverantörs- eller kundrelationer
eller vunna kontrakt, förändringar i den verkställande ledningen och
nya produktlanseringar. Med insiderhandel och “att ge tips” avses
användning eller utbyte av sådan information i syfte att få vinster
eller undvika förluster, och sådan verksamhet är strängt förbjuden.
Använd eller avslöja inte väsentlig icke-offentlig information
innan den blir officiellt offentliggjord.
Köp eller sälj aldrig aktier eller gör någon investering – direkt
eller indirekt – om ni har insiderinformation.
Lämna aldrig tips om aktier eller dela insiderinformation
med någon annan person – även om ni tror att det inte finns
någon avsikt att agera på sådan information.
Följ alltid era sekretesskyldigheter avseende information om
Wayne, och följ Waynes sekretesskyldigheter avseende våra
kunder, leverantörer och affärspartners.
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Skydda Waynes tillgångar
Vi har alla ansvar för att skydda Waynes tillgångar. Företagets
tillgångar inkluderar sådant som fastigheter, lokaler, utrustning,
system, förnödenheter, information, avtal, data, medel och all annan
företagsegendom, inklusive immateriella rättigheter, vare sig de är
utvecklade, licensierade eller förvärvade av Wayne. Det kan också
omfatta information om eller som tillhör kunder, affärspartners och
andra intressenter som har lämnats ut till Wayne med skyldighet om
sekretess; det täcker också information som innefattar saker som
finansiell data, strategiska affärsplaner, erbjudanden om produkter
och lösningar, potentiella fusioner och förvärv, företagens möjligheter,
rättsliga förfaranden, produktdesign och teknisk kunskap och personlig
information om kunder och teammedlemmar.
Var alltid samvetsgrann och agera på lämpligt sätt för att
säkerställa att företagets tillgångar behandlas med omsorg
och inte skadas, missbrukas, blir stulna eller förloras.
Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, både fysiska och
elektroniska, för säker förvaring av Waynes information.
Använd säkra lagringsplatser, enheter och kryptering och
förvara användaridentiteter och lösenord säkert.
Skydda våra immateriella rättigheter och respektera andras
immateriella rättigheter.
Var vaksamma mot IT-attacker och bedrägerier som till
exempel nätfiske, och rapportera omedelbart alla eventuella
incidenter, inklusive potentiell eller faktisk förlust av data eller
andra tillgångar.
Begränsa användningen av Waynes datorutrustning,
telefoner, e-post, internettjänst och andra tillgångar för
personliga ändamål. Använd aldrig Waynes tillgångar för
personlig vinning. Om ni utvecklar immateriella rättigheter
i ert arbete eller medan ni är anställda eller inhyrda av
Wayne, måste ni lämna ut det till Wayne för ett avgörande
om äganderätt.
Arbeta inte med konfidentiell information i en osäker miljö,
eller lämna sådan information framme eller tillgänglig så att
andra kan se den.
Lämna aldrig ut, kopiera eller dela konfidentiell information
såvida ni inte uttryckligen har bemyndigats att göra detta.
Kontrollera att mottagaren har en legitim “need to know”
gällande affärer, och är föremål för ett sekretessavtal eller
liknande skyldighet att iaktta sekretess. Dela bara så
mycket information som krävs.
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Förhindra stöld och bedrägerier
Att skydda vår verksamhet inkluderar att hjälpa till att förebygga
stölder och bedrägerier. Stöld kan sträcka sig från att ta andras
pengar eller egendom utan tillåtelse till förfalskning, förskingring och
bedrägeri. Bedrägeri kan förekomma i form av ord eller handling, eller
i form av hemlighållande eller utelämnande av viktig information. Vem
som helst som är medarbetare eller representant, och som engagerar
sig i, eller hjälper andra med stöld eller bedrägeri kommer att bli
föremål för disciplinära åtgärder upp till, och även uppsägning, och
kommer även att bli föremål för åtal.
Bidra till att skydda Waynes tillgångar och anseende genom
att vara uppmärksam på alla former av stöld eller bedräglig
aktivitet mot Wayne, våra medarbetare, representanter, kunder,
samarbetspartners eller andra intressenter.
Rapportera alltid misstänkta aktiviteter omedelbart.

Respektera avtalsvillkor och åtaganden
Vi inleder avtalsmässiga relationer med kunder, leverantörer,
samarbetspartners och andra intressenter objektivt och i Waynes bästa
intresse. För att främja effektivitet, säkerställa efterlevnad av kraven
på juridisk, redovisnings- och finansiell rapportering, och för att skydda
Waynes tillgångar från bedrägeri, slöseri och missbruk, har vi fastställt
principer, förfaranden och normer för våra avtalsmässiga relationer,
och har bemyndigat vissa av Waynes teammedlemmar att ingå och
underteckna kontrakt för Waynes räkning – beroende på det berörda
kontraktets typ, parter, omfattning och ekonomiska värde.
Sätt er in i och följ Waynes upphandlingspolicyer och agera
endast inom de bemyndiganden som delegerats till er enligt
dessa policyer och den behörighet ni har tilldelats.
Se till att ni erhåller alla nödvändiga godkännanden från
finans-, redovisnings-, inköps-, avtalshanterings- och juridiska
avdelningar innan ni ingår ett avtal för Wayne eller för Waynes
räkning.
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Lär,
sätt er in
i och följ
koden
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ATT ARBETA “THE WAYNE WAY”
Ett meddelande från vår Chief Compliance Officer:
Tack för att ni läser vår uppförandekod, The Wayne Way. Vi hoppas
att ni finner den användbar som vägledning för ert beteende och
beslutsfattande när ni utför era dagliga aktiviteter hos Wayne, och vi
hoppas att ni ofta använder den som referens. Den är inte avsedd att
vara något man läser en gång och sedan lägger åt sidan. Koden bör
vara er guidebok för att vinna med integritet, varje dag.

Förväntningar
Lär, sätt er in i och följ koden, liksom alla lagar, regler,
policyer och normer som gäller för er i er relation med
Wayne.
Agera alltid på ett sätt som är säkert, etiskt och förenligt
med sådana lagar och policyer, och sträva alltid efter att
leva upp till våra värderingar och principer.
Håll inte tyst om ni misstänker att någon – en
medarbetare, chef, leverantör, affärspartner eller kund
– agerar olagligt eller oetiskt, hjälp oss att upprätthålla
våra värderingar och vår kultur genom att rapportera
problemet omedelbart. Lyft alla frågor eller funderingar
så fort ni ser ett problem och samarbeta fullt ut när
ni medverkar i eller hjälper till med en utredning eller
granskning.
Var en positiv förebild för era kollegor och
teammedlemmar och för våra leverantörer, kunder
och affärspartners; välj affärspartners noggrant och
var konsekvent med att framhålla våra krav och hålla
människor ansvariga för sitt uppförande.
Kompromissa aldrig om integritet. Använd gott omdöme
och gör bra val. Om ni inte är säkra på viket val som är
rätt, be om hjälp.
Förplikta er till att göra affärer med integritet genom att
bekräfta att ni har läst, förstått och accepterar att följa
koden. Förnya denna förpliktelse årligen.

27

Wayne Fueling Systems

Observera att koden inte är ett anställningsavtal, och Wayne kan
revidera några av eller alla kodens bestämmelser, såväl som relaterade
policyer och normer, när som helst. Versionen på Waynes intranätsida
kommer alltid att visa de senaste revideringarna och uppdateringarna
av koden, samt länkar till relevanta policyer och förfaranden, vanliga
frågor och ytterligare resurser. Ni förväntas alltid agera med integritet
och höga etiska normer när ni företräder Wayne i någon egenskap.
Tala om vad ni tycker. Vi välkomnar era synpunkter på alla aspekter
av koden och alla våra etiska och efterlevnadsrelaterade policyer och
förfaranden. Vänligen skicka era synpunkter till integrity@wayne.com

Tracy Holland
Wayne General Counsel

Frågor eller funderingar?
Kontakta er närmaste chef, er representant för personalavdelningen,
er lokala ombudsman eller Waynes juridiska avdelning.
E-post: integrity@wayne.com

För mer information, gå till Waynes webbsida om integritet på:
www.wayne.com/integrity
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