Globalt etisk regelsæt
Oversigt

Oversigt over det globale etiske regelsæt
I PPG sætter vi meget høje standarder for
forretningsmæssig og professionel adfærd.
Vores omdømme som en etisk og respekteret virksomhed
at handle med er en afgørende konkurrencefordel. Det er
vores ansvar og forpligtelse at sikre vores virksomheds
langsigtede succes – til gavn for vores kunder, aktionærer,
medarbejdere, leverandører og naboer.
Vores succes afhænger af din evne til at træffe beslutninger,
der er i overensstemmelse med vores værdier.
Det globale etiske regelsæt omfatter vores kerneværdier
og forventninger som en etisk virksomhed. Brug det som en
hjælp til at træffe de rigtige beslutninger og løse de etiske
problemstillinger, som du stilles overfor.

Forventninger til dig
Hold dig velinformeret

Læs, forstå og overhold vores kodeks
og loven.

Vær ansvarlig

Udøv god dømmekraft.
Gå ikke på kompromis med vores standarder.
Gør ikke gengæld.

Vær ærlig

Sæt et eksempel med dine handlinger.
Udfør alle handlinger med fuld integritet.

Vis respekt

Frem et åbent miljø.
Kommunikér med oprigtighed og
overbevisning.

Vær modig

Rejs straks problemstillinger.
Bring problemstillinger opad i virksomheden
på behørig vis.
Tag passende korrigerende tiltag.

Vores etiske standarder

Ingen
bestikkelse eller
returkommission
Før et korrekt
regnskab

Overhold loven

Følg
eksportpolitikker

Oplys om interessekonflikter

Vær
inkluderende og
respektfuld

Konkurrér fair og
åbent

Beskyt
virksomhedens
aktiver

Arbejd sikkert
Beskyt miljøet

Vil du have flere oplysninger om alle standarderne, kan du læse hele
regelsættet på corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Etisk beslutningstagning
Kan du svare "ja" til disse spørgsmål?
✔✔ Er det lovligt?
✔✔ Er det i overensstemmelse med det etiske kodeks?
✔✔ Afspejler det PPGs værdier?
✔✔ Stiller det mig og PPG i et godt lys?
✔✔ Ville det være i orden, hvis det kom på forsiderne af aviserne?

Hvis du svarede "nej" til et af spørgsmålene, skal du
kontakte:
• Din arbejdsleder eller næste ledelsesniveau
• Din HR chef
• Den juridiske rådgiver for din region eller forretningsenhed
• Vores kontor for etik og compliance:
•

PPGs etiske hjælpelinje – Du skal bruge den etiske hjælpelinje
på ppgethics.com og finde telefonnummeret for dit land eller
foretage en onlinerapport, hvis du ønsker at indsende en
fortrolig og anonym forespørgsel eller indberetning.
Ring til +1 720-514-4400, hvis modtager skal betale opkaldet.
Ring til +1 800-461-9330 i USA og Canada (engelsk).

•

E-mail chiefcomplianceofficer@ppg.com

Det rigtige at gøre er i god tro at henlede opmærksomheden
på en etisk eller juridisk problemstilling.
Website for global etik og compliance
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
PPGs etiske hjælpelinje håndteres af

PPG-logoet er et registreret varemærke, og We protect and beautify the
world er et varemærke, der tilhører PPG Industries Ohio, Inc. © 2016 PPG
Industries, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 12/16

PPG • One PPG Place, Pittsburgh PA 15272 • +1 412-434-3131 • ppg.com

