Наш Кодекс
ділової поведінки
та етики
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Flex — це компанія, в основі якої
лежать відносини, а наріжним
каменем будь-яких відносин є
довіра. Ми розвиваємо цю довіру,
завжди виконуючи свою роботу
добросовісно.
Ми формуємо наші цінності,
дотримуючись принципів
прозорості, підзвітності,
поваги й інклюзії.
Реватхі Адваітхі
Головний виконавчий директор компанії Flex
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і. Лист нашого голови ради директорів і нашого головного виконавчого директора
Компанія Flex серйозно ставиться до етики й дотримання нормативних вимог. Саме тому наш Кодекс ділової поведінки та
етики («Кодекс») є дуже важливим для компанії й наших працівників. Дотримання закону і добросовісне виконання своїх
обов'язків є найважливішим аспектом нашої діяльності.
Наш Кодекс розроблено для того, щоб гарантувати, що кожен із нас, незалежно від того, яку посаду він/вона обіймає,
дотримується найвищих етичних стандартів у своїй роботі. Хоча Кодекс не може охопити всі виклики, які можуть постати
перед нами на робочому місці, він допомагає нам виявити проблеми, ознайомитися з принципами діяльності компанії Flex і
діяти добросовісно у всіх сферах нашої діяльності.
Усі працівники, посадові особи і директори компанії Flex повинні знати й розуміти Кодекс, процедури і відповідні принципи
діяльності, про які йде мова в Кодексі, та дотримуватися їх. Саме цього ми очікуємо і на це покладаємося, коли працюємо
разом, спілкуємося з клієнтами, звертаємося до акціонерів, співпрацюємо з бізнес-партнерами та робимо свій внесок у наші
спільноти.
Ми повинні проявляти розсудливість, приймаючи рішення, що впливають на наш бізнес. Ми також повинні задавати
запитання, коли вони в нас є. Усі повинні почувати себе комфортно, швидко повідомляючи про поведінку або питання, які,
ймовірно, суперечать Кодексу чи нашим принципам діяльності; до того ж, за деяких обставин ви зобов'язані повідомити про
те, що ви помітили.
Наша відданість ключовим цінностям, лідерським якостям і культурі добросовісності допоможе нам і надалі залишатися
конкурентоздатним, здоровим і сталим бізнесом.
Дякуємо вам за те, що ви щодня робите правильний вибір і забезпечуєте успіх нашій компанії.

Реватхі Адваітхі
Головний виконавчий директор

Майкл Капеллас
Голова Ради директорів
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Хто повинен дотримуватися Кодексу
ділової поведінки та етики компанії Flex?
Усі працівники, посадові особи і члени ради директорів компанії Flex,
а також її дочірніх компаній і філій, що знаходяться під її контролем,
повинні розуміти Кодекс і дотримуватися його. Також ми очікуємо,
що партнери, підрядчики, консультанти, постачальники, тимчасові
робітники, дистриб’ютори і торгові представники компанії Flex
дотримуватимуться Кодексу.

Застосування
Як міжнародна компанія ми визнаємо виклики, пов’язані з
виконанням діяльності у всьому світі. Багато законів застосовуються
в міжнародному масштабі, проте ми також дотримуємося законів
країн, де ми здійснюємо свою діяльність, і різних місцевих звичаїв.
Ми прагнемо забезпечити, щоб кожна наша дія була в рамках закону
і відповідала нашій етиці. Якщо дотримання принципів діяльності
компанії Flex суперечить місцевим законам або нормативним актам,
працівники повинні обговорити це з юридичним відділом компанії Flex.
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Прийняття
етичних
рішень
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1.1 Прийняття етичних рішень
Якщо у вас виникло запитання щодо певної ситуації, або ви не впевнені в діях, поведінці, запиті чи умові, щоразу задавайте собі запитання з нижчезазначеної
діаграми та дотримуйтеся вказівок. Якщо ви вважаєте, що звичаї або закон у вашій країні або в регіоні відрізняються від Кодексу ділової поведінки та етики,
зверніться за вказівками до юридичного відділу. Ви також можете анонімно повідомити про проблему за допомогою незалежної Гарячої лінії з питань етики 3-ої
сторони («Гаряча лінія з питань етики»), партнером якої є Flex, або за допомогою ресурсів для повідомлення про порушення, зазначених у розділі 1.2 цього
Кодексу.

Запитайте себе:
Це законно?
Це відповідає принципам діяльності Flex?
Це правильно?
Ви почуватимете себе комфортно, якщо
про ваші дії повідомлять у засобах
масової інформації?

Ні.

Не впевнений
(-на).

Так.

Не продовжуйте.

Якщо ви не впевнені,
зверніться до свого
менеджера за
роз’ясненнями або
скористайтеся одним
із наших ресурсів для
повідомлення про
порушення. (дивіться
наступну сторінку)

Якщо ви відповіли
«Так» на всі ці
запитання, тоді ви
МОЖЕТЕ продовжити
виконувати цю роботу.
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1.2 Повідомлення про проблеми: Задаємо
запитання й повідомляємо про занепокоєння
Компанія Flex визнає важливість повідомлення про проблеми і завжди
заохочує до цього. Це означає сміливість задати запитання про щось, що
здається неправильним, або про ситуації, коли вам не зрозумілі принципи
діяльності, процедури або законні зобов’язання компанії Flex.
Ми очікуємо, що наші працівники повідомлятимуть про проблеми,
задаватимуть запитання або говоритимуть про свої занепокоєння. Діючи так,
ви захищаєте Flex, наш бренд і наші офіси, а також допомагаєте покращити
нашу діяльність і запобігти потенційнім порушенням.
Дивіться також Політику повідомлення про порушення в галузі
бухгалтерського обліку й аудиту.

Legal
Department

Щоразу, коли вам стане відомо про дії або запропоновані дії, які суперечать
закону, нормативним актам або цьому Кодексу, ви зобов’язані повідомити
про них, скориставшись одним із наших ресурсів для повідомлення про
порушення, які зазначені в цьому Кодексі. До того ж, за допомогою цих
ресурсів також потрібно повідомляти про будь-які порушення принципів
діяльності Компанії, на які не поширюється цей Кодекс.

1.3 Наші ресурси для повідомлення про
порушення
Ми забезпечуємо цілу низку способів для висловлення свого занепокоєння й
отримання допомоги, починаючи з Гарячої лінії з питань етики й завершуючи
нашою Політикою відкритих дверей.
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Гаряча лінія з питань етики

Будь-який менеджер

У компанії Flex є Гаряча лінія з питань етики,
за допомогою якої працівники, посадові
особи, директори та бізнес-партнери
можуть висловити своє занепокоєння
без страху помсти. Гаряча лінія з питань
етики працює 24 години на добу, 7 днів на
тиждень; бажаючі також можуть скористатися
послугами перекладача. Повідомлення про
порушення можна подати анонімно.

Менеджери — це особи, які керують
іншими, контролюють нашу роботу
та є лідерами і взірцями в нашій
Компанії. Часто це найперші й
найкращі помічники.

Компанія Flex не допустить помсти, якщо
у вас є запитання щодо принципу дій
або процедур Flex або ж ви занепокоєні
через будь-які дії чи запропоновані методи
діяльності, ми хочемо, щоб ви почували себе
комфортно, адресуючи свої запитання та
занепокоєння менеджерові компанії Flex,
учасникові нашої групи з питань етики і
дотримання нормативних вимог, будь-якому
юристові в юридичному відділі, менеджерові
відділу управління персоналом тощо. Якщо
вам незручно звертатися до вищезазначених
осіб, вам потрібно скористатися Гарячою
лінією з питань етики й повідомити про своє
занепокоєння анонімно.
Flex серйозно ставиться до всіх звинувачень
і належним чином розгляне кожне питання й
проведе розслідування.

Flex підтримує відкрите середовище,
основане на повазі, і наша Політика
відкритих дверей заохочує працівників
звертатися до менеджера (будь-якого
менеджера), якщо у вас з’являються
запитання або занепокоєння.
Якщо ваше запитання або
занепокоєння стосується вашого
менеджера, чи вам незручно
звертатися до безпосереднього
керівника, ви можете з легкістю
звернутися до іншого менеджера у
вашому регіоні або за його межами,
вашого місцевого представника відділу
управління персоналом та будьякого учасника групи з питань етики й
дотримання нормативних вимог, або
ж ви можете скористатися будь-якими
іншими ресурсами для повідомлення
про порушення. Вони тут саме для
того, щоб допомагати вам!

Директори з питань
контролю за дотриманням
нормативних вимог
Директори з питань контролю за дотриманням
нормативних вимог — це експерти з наших
ключових галузей — антимонопольна
галузь, боротьба з корупцією, захист бренду,
конфіденційна інформація, корпоративне
управління і цінні папери, захист персональних
даних, охорона довкілля, фінанси, міжнародні
інформаційні технології, міжнародна торгівля,
охорона праці, інформаційна безпека,
інтелектуальна власність, працевлаштування і
зайнятість, медичні нормативні акти, закупівлі
і податки.
Кожен Директор із питань контролю за
дотриманням нормативних вимог несе
відповідальність за забезпечення дотримання
наших принципів діяльності, процедур та
чинних законів у цих галузях.
Саме до цих Директорів можна звертатися,
коли у вас з’являються запитання щодо їх
галузей, якщо ви хочете повідомити про своє
занепокоєння або у вас виникли загальні
питання чи занепокоєння щодо дотримання
нормативних актів. Вони, у свою чергу,
гарантують вчасне проведення ретельного
розслідування і належне вирішення будь-яких
питань.
Актуальний перелік усіх Директорів із питань
контролю за дотриманням нормативних
вимог та їх контактні дані можна знайти на
вебсторінці відділу контролю за дотриманням
нормативних вимог.
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Головний спеціаліст із питань
етики і дотримання нормативних
вимог
Головний спеціаліст із питань етики і дотримання
нормативних вимог компанії Flex контролює виконання
нашої Програми з питань етики і дотримання
нормативних вимог і забезпечує дотримання компанією
Flex чинних законів і нормативних актів, а також наших
принципів діяльності й процедур. Головний спеціаліст
із питань етики і дотримання нормативних вимог також
відповідає за налагодження партнерства з зацікавленими
сторонами й щоквартально
подає звіти щодо програми
дотримання нормативних
вимог й інших важливих
питань керівникам із розвитку
бізнесу, кураторам проектів й
аудиторському комітету.
Енді Пауелл — старший
віцепрезидент і директор із
питань етики та дотримання
нормативно-правових вимог
нашої компанії.
Щоб дізнатися більше про Містер Енді, нашу Програму
з питань етики і дотримання нормативних вимог, а
також про юридичний відділ, будь ласка, перейдіть на
домашню сторінку юридичного відділу.
Якщо у вас виникли будь-які запитання або
занепокоєння, ви можете зв’язатися безпосередньо
з будь-ким із наших довірених керівників, зокрема з
головним спеціалістом із питань етики й дотримання
нормативних вимог або з будь-яким учасником групи з
питань корпоративної етики і дотримання нормативних
вимог.

Відділ управління
персоналом
Відділ управління персоналом
підтримує працівників компанії Flex
у різних галузях, як-от рекрутинг,
супровід нових співробітників, виплата
заробітної плати, надання соціального
пакету, визначення цілей, оцінка
діяльності, підготовка персоналу і
розвиток лідерства.
Наш Відділ управління персоналом
допомагає з вирішенням різних питань,
починаючи з виплати заробітної
плати і надання соціального пакету
та завершуючи занепокоєнням щодо
конфліктів зі співробітниками або
менеджерами.
Менеджери відділу управління
персоналом підтримують наше відкрите
середовище, основане на повазі, і
допомагають ретельно й ефективно
вирішувати багато щоденних питань.
Сміливо використовуйте ваш місцевий
відділ управління персоналом як
основний ресурс для вирішення будьякого запитання та занепокоєння. Якщо
вони самостійно не зможуть відповісти
на ваші запитання, вони матимуть
змогу ефективно переадресувати
вас до відповідного ресурсу в межах
компанії Flex.
Для отримання докладнішої інформації
про відділ управління персоналом
перейдіть на домашню сторінку відділу
управління персоналом.

Юридичний відділ
Юридичний відділ компанії Flex
складається з юристів та інших
професіоналів, завдання яких
полягає у підтримці Flex шляхом
надання юридичних консультацій
щодо бізнесу.
Головою юридичного відділу
є Скотт Оффер. Усі члени
відділу можуть відповісти на
наші запитання, вислухати
наші занепокоєння і допомогти
нам або переадресувати до
відповідного ресурсу для
отримання допомоги.

Щоб отримати докладнішу
інформацію або зв’язатися
з юристом компанії Flex,
ознайомтеся з домашньою
сторінкою юридичного відділу.
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Повідомлення
про порушення в
Європейському союзі

Додаткові канали для
надання повідомлень
про порушення

Усі країни Європейського Союзу (ЄС)
мають закони та нормативно-правові
акти щодо захисту персональних
даних, які стосуються використання
гарячих ліній компанії. Компанія Flex
дотримується чинного законодавства,
правил та нормативно-правових актів,
які стосуються нашого міжнародного
бізнесу.

Якщо у вас виникли будь-які
сумніви, ви завжди можете
адресувати свої запитання та
занепокоєння членам нашої
групи з питань етики і дотримання
нормативних вимог, юридичному
відділові, аудиторському комітетові
та раді директорів або будь-яким
нашим надійним керівникам. Вони
самостійно нададуть допомогу або
переадресують вас до ресурсу, який
найкраще підходить для вирішення
вашого питання.

Оскільки ваше повідомлення важливе
для нас, ви все одно можете подати
повідомлення через вебсайт Ethics
Point, якщо у країні, де ви знаходитеся,
відсутня гаряча лінія Ethics Point.
Будь-який працівник в межах ЄС
повинен вільно звертатися на гарячу
лінію Ethics Point або за такою
адресою електронної пошти:
dataprotection@flex.com

Нижчезазначене посилання можна
використовувати як ресурс для
повідомлення про порушення:
Рада директорів

1.4 Ми не терпимо помсти.
Компанія Flex не терпітиме помсти проти будь-кого, хто добросовісно задає
запитання, повідомляє про можливі порушення або бере участь в аудиті
чи розслідуванні. Помста, серед іншого, включає зміну робочого часу або
графіку, пониження на посаді або інші негативні наслідки, які виникають
у відповідь на повідомлення про можливе порушення Кодексу. Будь-яка
помста або спроба дізнатися, хто з працівників конфіденційно повідомив про
занепокоєння, може призвести до дисциплінарного покарання, включаючи
навіть розірвання трудових відносин.
Якщо ви вважаєте, що вам помстилися, одразу ж повідомте про це. Дивіться
пункт Гаряча лінія з питань етики.

1.5 Ми належним чином реагуємо на
відповідні урядові запити щодо надання
інформації.
Ми завжди належним чином реагуватимемо на відповідні урядові запити
і розслідування. Усі працівники зобов’язані повідомити місцевому/
регіональному юридичному відділові, якщо компанія отримає від урядових
установ повідомлення, виклик до суду, ордер на обшук, запит про
проведення допиту або будь-який інший нестандартний запит, що стосується
інформації, пов’язаної зі справами компанії. Будь-яка інформація, надана
урядовим установам, повинна бути правдивою. Заборонено змінювати,
приховувати або знищувати записи, що стосуються розслідування та/або
предмету повідомлення про збереження інформації для судових потреб.
Хоча юридичний процес, пов’язаний із Компанією, повинен проходити у
відповідності з вищезазначеними вказівками, жоден із пунктів цього Кодексу
не обмежує ваших можливостей надавати повідомлення про можливе
порушення закону будь-яким урядовим установам, правоохоронним органам
або органам влади та спілкуватися з ними іншим способом.
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2

Добросовісність
на робочому місці
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Компанія Flex цінує різноманітні ідеї та досвід наших працівників, а також
їх творчість та інновації.

• Ми прагнемо створити робоче середовище, де всі особи вільні від будьяких форм переслідувань або образ, зокрема цькування.

Ми беремо на себе зобов’язання ставитись один до одного з повагою та
створювати безпечне, здорове, стале і відповідальне робоче середовище.

• Ми прагнемо створити різноманітне робоче середовище, де будуть
працівники з різним походженням, досвідом і перспективами.
• Ми дотримуємося чинних законів про оплату праці і час роботи.

2.1 Ми діємо правильно.

• Ми надаємо працівникам базовий соціальний пакет, який вимагається
законом.

• Ми приймаємо етичні рішення.

• Ми не використовуємо дитячої, примусової, кабальної або
рабської праці, також у нас є вимоги щодо мінімального
віку працівників.

• Ми дотримуємося нашого Кодексу, принципів діяльності компанії Flex і
закону.
• Ми дотримуємося принципів Альянсу з питань відповідального бізнесу
(RBA).
• Вам потрібно активно задавати питання щодо принципів діяльності або
процедур Flex, щоразу, коли ви не впевнені в них.
• Ви повинні повідомляти про будь-які порушення цього Кодексу, закону або
чинних нормативних актів. Дивіться пункт Гаряча лінія з питань етики.
• Ви повинні в повному обсязі й чесно співпрацювати під час проведення
будь-якого внутрішнього аудиту або розслідування.

• Ми визнаємо права наших працівників на вільне
спілкування та віримо, що відкрите спілкування
й прямі контакти між працівниками та
керівництвом — це найефективніший спосіб
вирішення проблем на робочому місці.
• Ми не допускаємо помсти проти будь-кого,
хто висловить своє занепокоєння з приводу
дискримінації, переслідувань або порушень
умов праці чи працевлаштування.

• Кожен із нас повинен сприяти створенню середовища, де працівники з
легкістю задають запитання, висловлюють занепокоєння та повідомляють
про різні проблеми без страху помсти.

• Ми зобов’язуємося поважати права всіх
людей, що працюють у нас та є учасниками
ланцюга доданої вартості, дотримуючись Керівних
принципів ООН у сфері бізнесу і прав людини.

2.2 Ми ставимося до інших із повагою та
дотримуємося норм щодо справедливих
умов праці й працевлаштування.

Ми очікуємо, що і наші бізнес-партнери
дотримуватимуться тих самих стандартів.

• Ми відкриті й чесні один із одним і ставимося один до одного з повагою.
• У нас відсутня дискримінація щодо інших за ознакою раси, кольору
шкіри, статі, віку, національності, релігії, сексуальної орієнтації, ґендерної
ідентичності, обмежених можливостей, або будь-яких інших ознак, щодо
яких передбачений законодавчий захист.

Ви можете ознайомитися з Політикою рівноправ’я під час
працевлаштування і запобігання переслідувань на робочому місці, а
також з Політикою врегулювання скарг/проблем на порталі DMS у розділі
«Управління персоналом».
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2.3 Ми визнаємо важливість захисту
персональних даних.

2.4 Ми створюємо безпечне робоче
середовище для наших працівників.

• Ми дотримуємося всіх законів, які захищають приватність та
конфіденційність персональних даних.

• Здоров’я та безпека наших працівників є найбільшим пріоритетом компанії
Flex.

• Ми вживаємо відповідних заходів, щоб належним чином управляти
персональними даними працівників та захищати їх від несанкціонованого
або неправомірного доступу чи використання.

• Ми інвестуємо в засоби, інструменти, обладнання, процеси й людей, щоб
створити безпечне робоче середовище для наших працівників.

• Ми дотримуємося чинних законів і нормативних актів, що регулюють
захист даних.

• Ми реалізуємо програми з охорони праці, щоб скоротити кількість травм і
хвороб та запобігти їм, а також проінструктувати наших працівників щодо
техніки безпеки на робочому місці.
• Ми забороняємо працівникам з’являтися на роботі під дією будь-яких
речовин, які можуть завадити ефективній і безпечній роботі.
• Ми категорично забороняємо насилля або загрозу насилля на робочому
місці. Ми запроваджуємо культуру охорони праці у всіх місцях, де ми
здійснюємо діяльність.
• Ви повинні якомога швидше повідомляти менеджера про своє
занепокоєння через небезпечні умови праці. Для цього потрібно
використати принаймні один із ресурсів, описаних у розділі 1.2 цього
Кодексу.
Докладнішу інформацію можна знайти на Портал DMS (із питань охорони
довкілля, здоров’я та безпеки життєдіяльності).
Помста будь-яким працівникам, які чесно висловлюють своє занепокоєння
щодо умов праці і працевлаштування, захисту персональних даних й
охорони праці, суперечить нашому Кодексу, і ми не будемо миритися з цим.
Дивіться також Принципи діяльності в галузі екології й охорони праці.

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ | 16

3
Добросовісність
щодо нашої компанії
та наших акціонерів
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3.1 Ми уникаємо конфліктів інтересів.
«Конфлікт інтересів» існує, коли особисті відносини, а також фінансові чи
інші інтереси особи можуть завадити виконанню його/її обов’язків діяти
в найкращих інтересах компанії Flex або можуть негативно вплинути на
рішення, прийняті від імені Flex.
Без належного врегулювання конфлікт інтересів може завдати значної шкоди
Компанії. Навіть сама поява конфлікту інтересів може завдати незворотної
шкоди репутації Компанії. Вам потрібно уникати будь-яких видів діяльності
або особистих інтересів, що викликають або можуть викликати конфлікт між
особистими інтересами й інтересами Компанії або ж іншим чином негативно
вплинути на ваші можливості виконувати робочі обов’язки.
Вам не можна:
• Самостійно використовувати можливості, виявлені за допомогою активів
компанії або інформації, якою ви володієте.

Ви або член вашої родини працює чи має фінансовий інтерес (наприклад,
запаси матеріальних засобів) у компанії, яка є конкурентом Flex, веде або
має намір вести комерційну діяльність із компанією Flex. У такому випадку
якомога швидше повідомте про це вашого менеджера, щоб вирішити цей
конфлікт.
Ви допомагаєте прийняти рішення щодо роботи члену родини, другу
або особі, з якою у вас романтичні стосунки, або ж можете впливати
на ці рішення. У такому випадку якомога швидше повідомте про це
вашого менеджера, щоб вирішити це питання. Якщо працівники, які
підпорядковуються один одному, перебувають у стосунках, це створює
потенційний конфлікт інтересів. Про такі стосунки потрібно повідомити.
Окрім того, ви повинні повідомити про будь-які романтичні стосунки на
робочому місці, які є підставою для ймовірного або потенційного конфлікту.
Ви можете ознайомитися з Політика щодо відносин на роботі на порталі
DMS у розділі «Управління персоналом».

• Використовувати активи компанії або інформацію, якою ви володієте,
заради особистої вигоди або особистої вигоди членів родини чи друзів.

3.1.2 Фінансові, інвестиційні або бізнес-можливості

• Конкурувати з компанією.

Ви хочете скористатися інвестиційними або бізнес-можливостями,
доступними для компанії Flex. У такому випадку одразу ж повідомте про це
вашого менеджера або головного спеціаліста з питань етики і дотримання
нормативних вимог і переконайтеся, що спочатку ця можливість буде
запропонована компанії Flex. Якщо компанія Flex відхилить цю можливість,
та більше немає жодних конфліктів, а цей вид діяльності відповідає чинним
принципам діяльності Компанії, ви можете скористатися нею.

У наступних розділах ми розглянемо приклади конфліктів, які можуть
виникнути, і належну реакцію на них:

3.1.1 Родинні й особисті відносини
Член родини або близький друг є або бажає стати постачальником чи
працівником Flex. Ви повинні розповісти вашому менеджерові про ваші
відносини й не повинні брати участь у відборі потенційного постачальника
або працівника та управлінні ним.
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3.1.3 Участь у раді директорів за межами компанії
• Ви хочете бути директором іншої прибуткової або неприбуткової компанії.
У такому випадку дотримуйтеся нашої Політики щодо участі працівників у
раді директорів, щоб отримати належний попередній письмовий дозвіл.
• Ви можете ознайомитися з Політикою щодо участі працівників у раді
директорів на порталі DMS у розділі «Юридичні питання».

Надаючи всю інформацію про потенційний конфлікт, перед тим як виконати
певні дії, ви допомагаєте забезпечити об’єктивність і справедливість бізнесу,
а також його відповідність принципам дії компанії. Також ви не потрапите
в ситуацію, коли виникає неприйнятний конфлікт інтересів, що вимагатиме
дисциплінарного покарання, включаючи навіть розірвання трудових
відносин.
Ви можете ознайомитися з Політикою щодо конфлікту інтересів і
контрольним переліком на порталі DMS у розділі «Юридичні запитання».

3.1.4 Робота за сумісництвом і діяльність за межами
Компанії
Ви хочете отримати другу роботу або надавати консультації іншій
прибутковій компанії, яка є конкурентом компанії Flex, веде діяльність із
нею або може стати її клієнтом. У такому випадку одразу ж повідомте про
це вашого менеджера, щоб вирішити цей потенційний конфлікт. Робота
за сумісництвом, яка не спричиняє конфлікту інтересів і не заважає вам
виконувати свої обов’язки в компанії Flex, дозволяється.
Ви є власником бізнесу або маєте акції в організації за межами Flex, і
цей бізнес конкурує з компанією Flex, веде справи з нею або може стати
її клієнтом. У такому випадку якомога швидше повідомте про це вашого
менеджера, щоб вирішити цей потенційний конфлікт.
Якщо ви опинилися в одній із цих ситуацій або постали перед існуючим
чи потенційним конфліктом інтересів, одразу ж повідомте про це вашого
менеджера або скористайтеся будь-якими нашими ресурсами для
повідомлення про ці ситуації та дотримайтеся вимог юридичного відділу
щодо процесу перевірки на предмет конфлікту інтересів, щоб оцінити його
й врегулювати. Менеджери забезпечать передачу інформації про конфлікт
інтересів директорові своєї організації або безпосередньо юридичному
відділові чи команді з питань етики і дотримання нормативних вимог.
Ви можете діяти лише тоді, коли менеджер і команда з питань етики і
дотримання нормативних вимог ознайомилися з конфліктом і надали вам
письмовий дозвіл.

3.2 Ми охороняємо інформацію компанії Flex.
3.2.1 Конфіденційна інформація
Під час нашої роботи ми часто маємо доступ до конфіденційної інформації
про нашу Компанію, зокрема інформації про наших працівників або компанії,
з якими ми ведемо справи. У цьому контексті термін «конфіденційна
інформація» означає інформацію компанії Flex або компаній, з якими ми
ведемо справи, яка не є доступною громадськості або яка обґрунтовано
тлумачиться як конфіденційна, зокрема прогнози, маркетингові плани,
персональна інформація працівників або інформація, надана нам третьою
стороною з умовою дотримуватися конфіденційності. Ця інформація може
бути корисною для конкурента або може завдати шкоди нашій Компанії,
якщо потрапить до чужих рук, окрім того, на компанію Flex можуть бути
накладені зобов’язання за неналежне використання або розголошення такої
інформації. Сюди може відноситися персональна інформація, що стосується
працівників, проте ви маєте повне право розголошувати інформацію про
власну заробітну плату й умови працевлаштування.
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Найпоширенішими прикладами конфіденційної інформації є:
• Списки клієнтів або постачальників

Під час роботи в компанії Flex і після розірвання трудових відносин ви
повинні захищати й охороняти конфіденційну інформацію та розголошувати
її лише:

• Умови роботи з клієнтами або постачальниками, розмір знижки та цінова
політика

1. Співробітникам, яким вона потрібна для виконання роботи;

• Фінансова інформація
• Креслення, малюнки, формули, комерційна таємниця, винаходи, патентні
заявки
• Маркетингові плани, плани продажів, запуск продукції, придбання
• Виробничі процеси
• Особисті дані працівників (окрім ваших)
• Інформація про раду директорів і протоколи засідань комітетів ради
директорів

2. Особам за межами Компанії, яким вона потрібна для виконання роботи
і які взяли на себе зобов’язання забезпечувати конфіденційність
інформації та підписали угоду про нерозголошення; або
3. Тим, хто має законне право на отримання цієї інформації.
Ваше зобов’язання не розголошувати інформації не забороняє вам та
не обмежує вашого права надати конфіденційну інформацію урядовим
установам, повідомляючи про ймовірне порушення закону, у цьому випадку
ви не зобов’язані сповіщати про це компанію, проте вам потрібно повідомити
цю установу про конфіденційний характер будь-якої інформації, яку ви
надаєте, а також вам заборонено розголошувати інформацію, надану
юристові клієнтом.
Ми дотримуємося системи класифікації даних для обробки конфіденційної
інформації нашої компанії, згідно з якою ми повинні поділяти документи на
такі групи: «Обмежений доступ», «Чутливі персональні дані», «Конфіденційні
персональні дані», «Інформація для службового користування» або
«Відкрита інформація».
Ви можете ознайомитися з Політикою класифікації документів із метою
захисту даних на порталі DMS у розділі «Юридичні питання».

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ | 20

3.2.2 Інтелектуальна власність Flex
• До «інтелектуальної власності» відносяться патенти, торгові марки,
авторське право, комерційна таємниця, ноу-хау та будь-яке інше
нематеріально особисте майно, створене завдяки інтелектуальним
зусиллям особи, що його створила.
• Інтелектуальна власність Flex є основним активом компанії, і ми
очікуємо, що ви допомагатимете у визначенні, фіксації та захисті нашої
інтелектуальної власності.
• У компанії діють принципи діяльності і процедури розгляду заявок на
патентний захист для винаходів наших працівників; ви можете звернутися
до свого менеджера або до юридичного відділу, щоб дізнатися більше про
цей процес.
• Ви не повинні усвідомлено використовувати інтелектуальну власність
третіх осіб без дозволу, і на кожного працівника покладається
відповідальність поважати інтелектуальну власність (зокрема
матеріали, захищені авторським правом, як-от програмне забезпечення
й конфіденційна інформація) наших постачальників, клієнтів, бізнеспартнерів, конкурентів та інших третіх осіб.
• Ви не повинні використовувати або розголошувати конфіденційну
інформацію або комерційні таємниці, що належать колишньому
роботодавцю, навіть якщо, на вашу думку, вони допоможуть компанії Flex.
Зверніться до юридичного відділу за вказівками, якщо ви не впевнені в
тому, чи можна використовувати інформацію, яка не належить Flex.
Якщо у вас є будь-які запитання або занепокоєння щодо права
інтелектуальної власності, зв’яжіться з юридичним відділом.

3.3 Ми приймаємо подарунки та запрошення
на ділові розважальні заходи лише тоді, коли
це є прийнятним.
Вам не можна приймати подарунки, запрошення на розважальні заходи та
інші ділові знаки уваги, які можуть справити вплив або які тлумачаться як
такі, що можуть справити вплив на ваші ділові рішення від імені компанії.
Вам не можна просити надати вам подарунки, запрошення на розважальні
заходи та інші ділові знаки уваги в осіб, які ведуть справи з нашою
компанією. Надання або отримання будь-яких платежів або подарунків, які
прирівнюються до хабарів або підкупу, категорично заборонено.
Якщо клієнт або постачальник компанії Flex запропонував або надав вам
щось цінне (наприклад, спеціальну знижку на пристрій, безплатні квитки
на спортивний захід, знижку на квартиру або іншу річ), що є розкішним і
суперечить вказівкам нашої компанії або викликає у вас запитання, одразу
ж повідомте вашого менеджера про це, щоб вирішити потенційний конфлікт.
Менеджери забезпечать передачу інформації про конфлікт інтересів або
потенційно неприйнятні подарунки заступникові голови своєї організації
або безпосередньо юридичному відділові чи команді з питань етики і
дотримання нормативних вимог.
Зокрема ви не повинні приймати:
• Розкішні подарунки, подарунки у формі персональних позичок, готівку або
її еквівалент, а також цінні папери.
• Майнові позички, зокрема місця відпочинку або обладнання для
особистого використання.
• Персональні послуги, які надаються за ціною нижче ринкової.
• Знижки на придбання товарів або послуг для особистого використання.
Дивіться також розділ 4.4 «Ведення бізнесу з урядовими установами»,
розділ 5.2 «Практика закупівель» і розділ 6.2 «Жодних хабарів і підкупу».
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Оскільки Flex є міжнародною компанією, багатьом із нас часто потрібно
їздити в службові відрядження. Ми повинні забезпечити дотримання
Політики компанії щодо поїздок і розваг та подавати для виплати компенсації
лише ті квитанції, які безпосередньо пов’язані зі службовим відрядженням і
підходять для відшкодування.
Ви можете ознайомитися з нашою Загальна політика щодо відряджень та
витрат на порталі Flex у розділі «Відрядження».

• Ми розуміємо, що хоча певне обладнання періодично може бути
використано для особистих цілей (наприклад, мобільні телефони, надані
Компанією), у рамках закону компанія Flex може отримати доступ,
виконати пошук або переглянути будь-які розмови, дані або обладнання,
які містяться в будь-якому з цих місць, за вашою згодою чи без неї. У нас
немає права на конфіденційність будь-яких даних, що зберігаються на
обладнанні, яке належить компанії Flex, або передаються через системи
Flex, якщо це дозволено місцевим законом.

3.4 Ми розумно використовуємо активи
компанії Flex.

• Ми використовуємо активи компанії безпечним, законним і належним
способом й не використовуємо їх, щоб завантажувати, зберігати або
надсилати матеріали сексуального, образливого та дискримінаційного
характеру.

3.4.1 Фізичні активи і технології

• Ми нікому не повідомляємо персональних ідентифікаційних номерів та
паролів.

• Нам доручено активи Компанії, зокрема робочі місця, матеріальнотехнічні засоби, комп’ютери, мобільні і стаціонарні телефони, інше
обладнання, конфіденційну інформацію та будь-які фінанси компанії, які
ми контролюємо або управління якими ми здійснюємо.
• Ми поважаємо, захищаємо і належним чином використовуємо активи
Компанії, а також докладаємо максимум зусиль, щоб запобігти їх
викраденню, руйнуванню або неправильному використанню.
• Усі ми зобов’язані належним чином використовувати технології компанії
та надавати допомогу в забезпеченні захисту від витоку даних або інших
інцидентів, пов’язаних із кібербезпекою. Ми завжди тримаємо наші
ноутбуки й інші пристрої в безпечному місці й одразу ж повідомляємо
про їх втрату або викрадення, ми не повідомляємо своїх паролів, ми
дуже обережні, коли використовуємо невідомі мережі WiFi, завантажуємо
програмне забезпечення чи переходимо за посиланнями, отриманими
поштою. Ви повинні одразу ж повідомити відділ інформаційних технологій
про будь-який можливий несанкціонований доступ або зламування систем
чи мереж компанії.
• Ми розпоряджаємося обладнанням Компанії або іншими активами
законним і належним способом, не викрадаємо нашої власності або
технологій і не зловживаємо ними.

• Ми одразу ж повідомляємо про незаконне або випадкове поширення
персональної інформації відповідно до Політики компанії Flex щодо витоку
даних.
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3.4.2 Комунікація і соціальні медіа

3.5 Ми ретельно ведемо книги й записи.

Ми надаємо чітку, точну, оновлену і належну інформацію про наш бізнес,
проте лише голова правління, головний виконавчий директор, фінансовий
директор, фінансовий управляючий і Віцепрезидент з маркетингу,
комунікацій і сталого розвитку уповноважені говорити з громадськістю
від імені нашої компанії. Запити про надання фінансової або іншої
інформації про компанію, що надходять від засобів масової інформації,
фінансового співтовариства, акціонерів або громадськості, передаються
одній або декільком уповноваженим особам, зазначеним вище. Усім іншим
працівникам заборонено відповідати без попереднього дозволу на будьякі запити щодо інформації про Flex, які надходять від засобів масової
інформації, спеціалістів із цінних паперів, поточних або потенційних
інвесторів або інших третіх осіб. Це означає, що, якщо до нас звернеться
репортер або аналітик чи якщо ми використовуємо соціальні медіа, зокрема
будь-які блоги, соціальні мережі, обмін фото/відео та чат-кімнати, ми
повинні:

• Ми прагнемо створити цінність, досягнувши найкращих фінансових
результатів. Ми повинні завжди готувати чесну, точну і повну фінансову
інформацію, суворо дотримуватися загальноприйнятих принципів
бухгалтерського обліку (GAAP) та користуватися відповідними внутрішніми
методами контролю і процесами, щоб гарантувати, що вся бухгалтерська
і фінансова звітність відповідає чинним правилам і належним чином
задокументована.

• Не розголошувати інформації про нашу компанію або клієнтів.
• Отримати дозвіл від відділи корпоративних соціальних мереж та
корпоративних комунікацій перед публікацією будь-якої офіційної
інформації про нашу компанію в загальнодоступному місці.
• Захищати активи нашої Компанії.
• Отримати дозвіл Старший директор із корпоративних комунікацій, перед
тим як надавати дозвіл репортерам або аналітикам відвідати об’єкт.
• Захищати конфіденційну інформацію.
Ви можете ознайомитися з Політикою щодо соціальних медіа на порталі
в розділі «Маркетинг і корпоративні комунікації», а також із Політикою
використання Інтернету на порталі DMS. Також дивіться розділ Кодексу
3.2.1 «Конфіденційна інформація» і розділ 3.6 «Дотримання законів про цінні
папери».

• Ми відповідаємо за те, щоб наші книги і записи не містили жодних
неправдивих й оманливих даних, залучаючи незалежних аудиторів, і за
те, щоб наші книги і записи велися у відповідності з законними вимогами і
чинними стандартами бухгалтерського обліку.
• Ми для жодних цілей не зберігаємо корпоративних фінансів, про які не
було повідомлено та які не внесені до звітності.
• Ми вносимо оплату лише за наявності відповідної, повної і точної
супровідної інформації та дозволу.
Якщо ви вважаєте, що будь-які ділові записи або бухгалтерська звітність
компанії Flex були сфальсифіковані, неприйнятним чином змінені або
знищені, одразу ж повідомте про це юридичний відділ або використайте
інший наш ресурс для повідомлення про порушення. Ми не будемо
терпіти такого. Ви можете ознайомитися з Політикою зберігання
інформації підприємства на порталі в розділі «Управління корпоративною
документацією».

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ | 23

3.6 Ми дотримуємося всіх законів про
цінні папери.
• Як це визначено керівництвом, ми надаємо вчасну, повну, справедливу,
точну й зрозумілу інформацію інвесторам, дотримуючись законів про цінні
папери.
• Ми дотримуємося Правила справедливого розголошення інформації,
яке забороняє вибіркове розголошення важливої внутрішньої інформації
(наприклад, власникам цінних паперів або членам спільнот фінансових
аналітиків).
• Ми діємо добросовісно щодо ринків цінних паперів і реалізували політику
інсайдерських торгових операцій, де зазначено:
- Ви не можете торгувати цінними паперами компанії Flex, коли
вам відома важлива внутрішня інформація про Flex. Ця заборона
також стосується операцій із цінними паперами інших компаній, що
зареєстровані на біржі, про які ви можете отримати важливу внутрішню
інформацію, працюючи у Flex. «Важлива інформація» — це широке
поняття, яке включає в себе будь-яку інформацію, яка не відома
громадськості і яку розсудливий інвестор вважатиме важливою для
прийняття рішення про купівлю, продаж або утримання цінних паперів.
Будь-яка інформація, яка обґрунтовано вважається такою, що може
вплинути на ціну цінних паперів, є важливою. Важлива інформація
може бути позитивною й негативною. Неможливо визначити всі категорії
важливої інформації, і, якщо у вас виникли сумніви, розглядайте
будь-яку внутрішню або конфіденційну інформацію як важливу й
проконсультуйтеся з юридичним відділом, до того як брати участь в
операціях із цінними паперами.

- Ви не можете повідомляти або передавати важливу
внутрішню інформацію іншим особам, які можуть
торгувати цінними паперами Flex (або іншими цінними
паперами, зареєстрованими на біржі) на основі
цієї інформації. Ви не можете доручити іншій особі
торгувати цінними паперами Flex (або будь-якими
іншими цінними паперами, зареєстрованими на біржі)
для вас на основі цієї інформації.
- Ви не повинні брати участь в операціях із вторинними
цінними паперами, як-от торгівля процентними
ставками або позиціями, що стосуються ф’ючерсних
цін цінних паперів Flex, зокрема «пут», «кол», «продаж
без покриття», а також не повинні брати участь в
операціях хеджування з цінними паперами Flex та
використовувати такі цінні папери в якості застави для
маржинальних рахунків і позичок.
- Якщо ви володієте важливою внутрішньою
інформацією, коли перестаєте бути директором,
посадовою особою, працівником, консультантом або
підрядчиком компанії, ці вимоги продовжуватимуть
застосовуватися до того часу, поки інформація не
стане загальновідомою або перестане бути важливою.
Докладнішу інформацію можна отримати, ознайомившись
із Політикою інсайдерських торгових операцій на
порталі DMS у розділі «Юридичні питання» та
проконсультувавшись із юридичним відділом.
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4

Добросовісність
щодо наших клієнтів
і бізнес-партнерів
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4.1 Ми дотримуємося відповідальної
практики в галузі продажів і маркетингу.

- Розташування клієнтів, продукції, послуг, продажів, поставок або
територій

Ми беремо на себе зобов’язання й гарантуємо, що наші рекламні, продажні
й маркетингові матеріали містять правдиві відомості про Flex, наші послуги і
продукцію, яку ми виготовляємо.

- Певні обмеження на постачальників або клієнтів чи зв’язані угоди з ними

4.2 Ми чесно конкуруємо на ринку.
• Закони про конкуренцію та антимонопольні закони покликані заохочувати
вільну і чесну конкуренцію. Ми підтримуємо сильну конкуренцію і не
миримося з нечесними бізнес-практиками.
• Наші директори, посадові особи і працівники чесно ведуть справи з
клієнтами, постачальниками, конкурентами та їх працівниками. Ми
не отримуємо нечесних переваг завдяки маніпуляціям, приховуванню
закритої інформації, зловживанню нею, спотворенню важливих фактів або
іншим несправедливим діям.
• Збираючи інформацію про діяльність інших, ми робимо це законним і
етичним способом.
• Ми не співпрацюємо з конкурентами, і, хоч ми можемо вступати в торгові
асоціації або періодично брати участь у бенчмаркінгу або інших схожих
видах діяльності, ми можемо робити це лише за згоди юридичного відділу.
Зокрема, ви ніколи не повинні обговорювати нижчезазначене з людьми за
межами Flex, не отримавши згоду юридичного відділу:
- Ціноутворення або політику ціноутворення, умови продажу, вартість,
маркетингові або стратегічні плани, рівні продукції
- Службову або конфіденційну інформацію
- Потенційні злиття та поглинання, спільні підприємства або інші
партнерства
- Бойкоти

- Ексклюзивні угоди
- Будь-які інші особливі умови будь-якої угоди з постачальником або
клієнтом
Якщо у вас виникли запитання щодо розголошення нашої інформації
або використання інформації про одного з наших конкурентів, зверніться
за вказівками до юридичного відділу. Ви можете ознайомитися з
Антимонопольною політикою і політикою конкуренції у розділі «Юридичні
питання» на порталі DMS.

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ | 26

4.3 Ми захищаємо інформацію та власність
третіх осіб.
• Ми захищаємо конфіденційну інформацію, яку нам повідомляють наші
клієнти та бізнес-партнери, і ми не повідомляємо цієї інформації жодній
особі в компанії або за її межами, яка не має законного або договірного
права на її отримання та законних ділових потреб у ній.
• Ми вживаємо активних заходів, щоб захистити інформацію і власність
наших клієнтів, постачальників і бізнес-партнерів.
• Ми використовуємо програмне забезпечення, розроблене іншими
компаніями, але не робимо несанкціонованих копій, не перепродуємо
й не передаємо програмного забезпечення без дозволу відповідно до
чинних ліцензійних угод. Ви повинні бути готові до того, що Flex може
проінспектувати ваші комп’ютери, щоб перевірити, що на них встановлене
лише дозволене та ліцензійне програмне забезпечення.
Ви можете ознайомитися з Політикою щодо авторського права на програмне
забезпечення, Політикою щодо кінцевого користувача та Політикою компанії
Flex щодо користування Інтернетом на порталі в розділі «Інформаційні
технології». Дивіться розділ Кодексу 3.6 «Дотримання законів про цінні
папери».
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4.4 Ми діємо добросовісно, коли ведемо
справи з урядовими установами.
• Ми діємо чесно і добросовісно, коли співпрацюємо з урядовими
установами, і виявляємо пильність щодо третіх осіб, які працюють із
урядовими установами від нашого імені.
• Ми старанно готуємо і зберігаємо записи, що стосуються контрактів із
урядовими установами.
• Ми дотримуємося чинних законів і нормативних актів, які застосовуються
до контрактів з урядовими установами, а також дотримуємося всіх
умов контракту з урядовою установою. Юридичний відділ повинен
переглянути та затвердити всі контракти з будь-якою урядовою
установою.
• Ви не повинні пропонувати, обіцяти або надавати щось цінне будьяким державним чиновникам або працівникам компаній чи агентств, які
належать державі або контролюються нею, щоб неприйнятним чином
забезпечити або продовжити ведення справ чи вплинути на будь-яке
рішення, що стосується Flex, і ми не використовуємо третіх осіб (як-от
консультантів, агентів або бізнес-партнерів), щоб зробити це для Flex.
Існують суворі закони, які регулюють надання подарунків, зокрема
обідів, квитків на розважальні заходи, транспортних послуг і знижок на
житло, державним чиновникам і службовцям. Ми не надаємо подарунків
й нічого цінного державним чиновникам, державним службовцям та
членам їх родин у зв’язку з бізнесом компанії без попереднього дозволу
юридичного відділу.
Якщо ви отримуєте запит від урядової установи, ви повинні одразу
зв’язатися з юристами Flex, щоб визначити подальші дії. Дивіться розділ
Кодексу 6.2 «Жодних хабарів і підкупу», розділ 5.2 «Практика закупівель»
і розділ 3.3 «Отримання подарунків і запрошень на ділові розважальні
заходи». Ви можете ознайомитися з Антикорупційною політикою у розділі
«Юридичні питання» на порталі DMS.
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5

Добросовісність
у нашій міжнародній
мережі поставок
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5.1 Ми ведемо справи з відповідальними
постачальниками і бізнес-партнерами.
• Ми вибираємо постачальників з урахуванням їх кваліфікації та заслуг.
• Ми розвиваємо міцну співпрацю з постачальниками, які забезпечують
найвищу якість, відмінні послуги і конкурентні ціни та дотримуються
ділових стандартів нашої компанії щодо договорів, законності,
конфіденційності й етики.

• Ми є одним із засновників і активним членом Альянсу з питань
відповідального бізнесу й вимагаємо від наших постачальників
дотримання його вимог, запроваджуючи в нашій мережі поставок
правила з техніки безпеки.
• Ми беремо на себе зобов’язання купувати та використовувати матеріали
лише у належних і уповноважених джерелах.
• Ми проводимо аудит нашої мережі поставок на виконання зобов’язань
щодо безпеки і договірних зобов’язань відповідно до програм безпеки
мережі поставок.
Якщо ви вважаєте, що дії постачальника суперечать
цим очікуванням, повідомте про це на Гарячій лінії з
питань етики або використайте один із ресурсів для
повідомлення про порушення, які зазначені в розділі 1.2
цього Кодексу.
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5.2 Ми дотримуємося справедливої практики
закупівель.
• Flex створює цінність для клієнтів завдяки компетентній і швидкій розробці
продукції, високій продуктивності, високій якості, динамічності й ціновій
конкурентній перевазі.
• Співпраця Flex із нашими клієнтами, постачальниками і бізнес-партнерами
основана на правильних ділових судженнях і чесній діловій практиці.
• Ми використовуємо конкурентний, справедливий і прозорий процес
подання заявок та методи виконання закупівель, які відповідають нашим
глобальним логістичним стратегіям і відповідним місцевим нормам.
• Здійснюючи закупівлі, ми не пропонуємо й не даємо хабарів та жодних
цінних речей, як-от подарунки та квитки на розважальні заходи,
постачальникові, клієнтові або бізнес-партнерові для забезпечення
неприйнятного контролю дій або рішень отримувача.
Якщо ви підозрюєте, що постачальника вибрали способом, який суперечить
правилам закупки або принципам діяльності Компанії, чи ви підозрюєте
несправедливий фаворитизм у процесі вибору постачальника, вам потрібно
повідомити про це на Гарячу лінію з питань етики або скористатись будьякими нашими ресурсами для повідомлення про порушення, зазначені в
розділі 1.2 цього Кодексу.
Ви можете ознайомитися з Інструкціями щодо практики закупівлі, Політикою
вибору постачальників і управління ними, Загальний процес утилізації
відходів і Політикою щодо міжнародних закупівель і мережі поставок на
порталі у розділі «Міжнародні закупівлі і мережа поставок». Також дивіться
розділ Кодексу 6.2 «Жодних хабарів і підкупу» і розділ 3.3 «Отримання
подарунків і запрошень на ділові розважальні заходи».
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6

Добросовісність у
наших міжнародних
спільнотах
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Як компанія з високою громадянською відповідальністю ми діємо
відповідально, дотримуємося техніки безпеки та готуємось до надзвичайних
ситуацій, які можуть відбутися. Ми також робимо свій внесок у спільноту,
підтримуючи освітні, громадські й благодійні організації та налагоджуючи
партнерські відносини з ними.

6.1 Ми беремо на себе відповідальність
захищати довкілля.
• Flex використовує активну екологічну стратегію для забезпечення
виробництва екологічної продукції з використанням процесів виробництва
й постачальників, які відповідають вимогам щодо екологічної безпеки.
• Ми дотримуємося всіх чинних екологічних законів і нормативних
актів, щоб захистити довкілля, зберегти енергію й природні ресурси, а
також запобігти забрудненню шляхом застосування належних практик
управління і технологій.
• Ми дотримуємося міжнародних і місцевих нормативних актів щодо
використання, зберігання, викидів та утилізації небезпечних матеріалів, які
використовуються під час наших виробничих процесів.
• Ми дотримуємося міжнародних нормативних актів щодо небезпечних
речовин у продукції, матеріалах і компонентах, за які ми несемо
відповідальність.
• Ми здійснюємо моніторинг дотримання нами цих законів, щоб зберегти
наш статус соціально відповідальної компанії у всіх глобальних
спільнотах, де ми здійснюємо свою діяльність. Окрім того, ми регулярно
переглядаємо наші практики і процедури, щоб реагувати на обставини, які
змінюються, і постійно покращувати нашу роботу.
• Ви можете ознайомитися зі Звітом про стабільність компанії Flex на
порталі в розділі «Всесвітнє громадянство».
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6.2 Ми нікому не пропонуємо й не даємо
хабарів та не займаємося підкупом.
• Ми забороняємо хабарництво, підкуп і неприйнятні платежі в будь-якій
формі і будь-якій особі.
• Ми дотримуємося Закону США про корупцію за кордоном, Закону
Великобританії про хабарництво від 2010 року й інших чинних
антикорупційних законів у країнах, де ми ведемо свою діяльність.
• Ви не повинні пропонувати, обіцяти або надавати щось цінне (як-от
готівку, еквіваленти готівки або неслужбові поїздки) будь-кому, зокрема
державним чиновникам, щоб неприйнятним чином забезпечити чи
продовжити бізнес або вплинути на будь-яке рішення, що стосується Flex,
і ми не використовуємо третіх осіб (як-от консультантів, агентів або бізнеспартнерів), щоб зробити це для Flex.
• Ми надаємо недорогі подарунки й запрошення на розважальні заходи
відповідно до звичайної практики у галузі та в країні, але ми не надаємо
таких подарунків і запрошень на розважальні заходи, якщо вони будьяким способом накладають зобов’язання або тлумачаться як такі, що
накладають зобов’язання на особу, яка їх отримує. Ви не повинні робити
подарунків, які суперечать чинним законам або політиці компанії, що
отримує їх.
• Ви не повинні організовувати розважальні заходи, через які Компанії
може бути соромно, зокрема, розважальні заходи, які є принизливими або
експлуататорськими.
• Ми вимагаємо від усіх третіх осіб, залучених компанією Flex,
дотримуватися всіх чинних антикорупційних законів і стандартів
добросовісності компанії.
• Ви не повинні приймати жодних ділових рішень із будь-яким
постачальником, клієнтом або іншим бізнес-партнером, основуючись на
особистій вигоді, запропонованій або забезпеченій вам безпосередньо
або через посередників.

• Ми не просимо, не вимагаємо та не приймаємо хабарі й підкуп.
• Ми не займаємося підкупом, не пропонуємо і не надаємо хабарів та
цінних речей, зокрема подарунків та запрошень на розважальні заходи,
постачальникові, клієнтові або бізнес-партнерові, щоб забезпечити
неприйнятний контроль за діями або рішеннями отримувача, і ми не
використовуємо третіх осіб (як-от агентів, консультантів, дистриб’юторів
або бізнес-партнерів), щоб зробити це для Flex.
«Хабар» — це будь-що, що має цінність, зокрема готівка, подарунки,
розважальні заходи або ділові знаки уваги, що надаються з метою вплинути
на дії або рішення, щоб забезпечити або продовжити бізнес та отримати
несправедливі переваги в бізнесі.
«Підкуп» — це виплата грошей або надання будь-чого цінного в якості
нагороди за забезпечення бізнесу або неприйнятних переваг у бізнесі.
Ви можете ознайомитися з Антикорупційною політикою у розділі «Юридичні
питання» на порталі DMS. Також дивіться розділ Кодексу 3.3 «Отримання
подарунків і запрошень на ділові розважальні заходи», розділ 4.4 «Ведення
бізнесу з урядовими установами» і розділ 5.2 «Практика закупівель».
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6.3 Ми не беремо участі у відмиванні грошей
або діяльності, пов’язаній із тероризмом.
Ми беремо на себе зобов’язання не використовувати ресурсів Flex для
відмивання грошей, покликаного приховати прибутки, отримані злочинним
шляхом, і показати, що вони отримані належним і законним способом. Тому
ми не приймаємо платежів від будь-яких осіб, які не є стороною транзакції,
якій законом дозволено виконати оплату.
Ми не використовуємо активів Flex для підтримки тероризму або діяльності,
пов’язаної з тероризмом.

6.4 Ми отримуємо дозвіл, перед тим як
зробити благодійні або політичні внески чи
взяти участь у лобіюванні діяльності від
імені Flex.
• Ви не повинні використовувати фінанси Flex для політичних внесків
будь-якого типу на користь будь-яких політичних кандидатів або осіб, що
обіймають посади в урядових установах, без попереднього письмового
дозволу. До «Політичних внесків» відносяться прямі або опосередковані
платежі, позички, авансові виплати, застава, грошові подарунки або
будь-які послуги. Також до них відносяться підписки, членство, квитки,
придбання рекламної площі, компенсація видатків або оплата праці
працівників політичної організації, кандидата чи державного чиновника.
• Ви можете робити будь-які внески, які ми виберемо, використовуючи наші
гроші й час.
• Ми отримуємо попередній дозвіл від юридичного відділу, перш ніж брати
участь у будь-якій діяльності, пов’язаній із лобіюванням, від імені Компанії.

6.5 Ми дотримуємося законів, які регулюють
міжнародну торгівлю.
6.5.1 Імпорт та експорт
• Як імпортер ми точно описуємо й класифікуємо товари та зазначаємо їх
вартість і країну походження. Ми також дотримуємося місцевих митних й
інших урядових законів та нормативних актів щодо імпорту.
• Як експортер ми дотримуємося законів країни, з якої ми експортуємо нашу
готову продукцію, компоненти або технології, а також експортних законів
США, незважаючи на країну, де здійснюється транспортування.

6.5.2 Бойкоти та країни, де введені обмеження
• Ми не ведемо справ із забороненими країнами або особами, також ми не
співпрацюємо жодним чином із несанкціонованим іноземним бойкотом
країн.
Ви можете докладніше ознайомитися з нормами дотримання правил
міжнародної торгівлі на порталі в розділі «Міжнародна торгівля».
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Наслідки недотримання Кодексу і законів
Перед кожним із нас щодня постають виклики та складні рішення. Кожен із нас несе відповідальність за
прийняття правильних рішень і допомогу Flex у дотриманні зобов’язань щодо добросовісності й чесності.
Усі директори, посадові особи і працівники Flex повинні дотримуватися Кодексу ділової поведінки та етики і
брати участь у міжнародних розслідуваннях можливих порушень. Порушення можуть мати негативні наслідки
для компанії Flex, її директорів, посадових осіб і працівників, до них відносяться:
• Втрата ділової й конкурентної переваги та втрата роботи.
• Дисциплінарне покарання, включаючи навіть розірвання трудових відносин або інших відносин із компанією,
як це передбачено чинними законами і принципами діяльності компанії.
• Звернення до правоохоронних органів та застосування будь-яких інших заходів впливу.
• Наслідки можуть бути застосовані до будь-кого, хто бере участь у порушенні, і до будь-якого працівника,
який дозволяє здійснити порушення, не вживає належних заходів, щоб запобігти порушенню, про яке
відомо, або мститься будь-кому, хто добросовісно повідомляє про можливе порушення нашого Кодексу або
принципів діяльності.
Ви можете ознайомитися з Політикою щодо заходів впливу, дисципліни й поведінки у пункті «Принципи
діяльності й норми в галузі управління персоналом» на порталі у розділі «Управління персоналом».
Flex наполегливо рекомендує своїм працівникам повідомляти про будь-які можливі порушення принципів
діяльності компанії, використовуючи ресурси для повідомлення про порушення, описані в цьому Кодексі.
Якщо ви отримали будь-яку інформацію або маєте підстави вважати, що Flex, будь-який директор, посадова
особа, працівник або будь-яка особа, що діє від імені Flex, порушує Кодекс ділової поведінки та етики чи
закон, ви повинні одразу ж повідомити про це, скориставшись ресурсами, описаними в розділі 1.2. Як було
зазначено вище, недотримання цієї вимоги може призвести до серйозних наслідків.

Все, що ми робимо в компанії Flex, ґрунтується
на культурі етики й добросовісності та
високих результатах роботи. Наш Кодекс
ділової поведінки та етики — це вказівник,
який допомагає нам діяти правильно завжди
і в будь-якому місці, де ми здійснюємо свою
діяльність.

