Adfærdskodeks

Vores værdier og standarder

Grundlaget for vores succes

Udgave 4.2

Vores firma
Fra begyndelsen har historien om MSD været styret af en tro på at gøre det rigtige. George Merck
understregede dette definerende princip i 1950, hvor han sagde: “Vi forsøger aldrig at glemme, at
medicin er til for mennesker.” Som vi fortsætter med at bygge videre på vores stærke arv af innovation
i vores laboratorier for at skabe et bæredygtigt positivt afkast af vores investering, er en ting, der
ikke vil ændre sig, vores forpligtelse på urokkelig etik og integritet. Selvom vi taler mange sprog og
repræsenterer mange kulturer, er vi forenet i vores bestræbelse på at levere banebrydende medicin med
ærlighed og integritet. Vores værdier og standarder er det, der gør os til MSD. De er grundlaget for vores
succes.

“Vi forsøger aldrig at
glemme, at medicin er
til for mennesker. Det er
ikke for profit. Profitten
følger efter, og hvis vi har
husket dette, er den aldrig
udeblevet.”
— George W. Merck, 1950
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Det, vi gør, betyder noget
Vores målsætning
Vi bruger effektiviteten ved avanceret videnskab til at redde og forbedre liv rundt om i verden.

“ Vi er styret af vores
målsætning om at redde
og forbedre liv rundt om i
verden, og vores værdier og
standarder er fundamentet
for vores succes. Vores
adfærdskodeks og vores
kultur bestemmer, hvordan
vi præsenterer os, hvordan vi
træffer beslutninger, og hvad
vi står for som virksomhed og
som fællesskab.”
— Rob Davis
CEO and President
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Hvordan vi gør det, betyder noget
Vi er forpligtet på at varetage vores
interessenters interesser – det brede
spektrum af mennesker og samfund,
hvis liv er berørt af det, vi fortager os.
Vores patienter og kunder

Vores aktionærer

Vores produkter en indvirkning på folks liv hver dag. Vi
ser dette som et privilegium og arbejder utrætteligt for
at identificere de vigtigste behov hos vores kunder og
patienter. Vi sætter vores ressourcer ind på at opfylde
disse behov og vinde deres tillid hver dag.

Vores aktionærer betror os deres hårdt tjente penge.
Til gengæld forventer de god virksomhedsledelse,
ærlig, nøjagtig og rettidig information om resultater
samt tydelige oplysninger i offentlige rapporter og
kommunikation.

Vores medarbejdere

Vores leverandører og distributører

Vores medarbejderes viden, fantasi og kompetencer
er drivkraften bag vores innovation. Som arbejdsgiver
stræber vi efter at skabe et arbejdsmiljø, der skaber
tillid, inklusion og respekt, så vi kan giver plads til
banebrydende tænkning og opfindsomhed.

Uden tillid er en forretningsrelation kun så stærkt som
den sidste transaktion. Vi værdsætter vores leverandører
og arbejder på altid at behandle dem ærligt, retfærdigt og
med respekt. Til gengæld forventer vi, at deres værdier og
standarder stemmer overens med vores egne.

Vores lokalsamfund og samfundet
Vores lokalsamfund er vores naboer, og de stoler
på, at vi er gode borgere. Vi er stolte af at støtte en
række sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige
bæredygtighedsprogrammer. Vi overholder alle love og
regler, der gælder for vores virksomhed.
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Vores værdier og standarder forener os
De udgør selve kernen i vores karakter som virksomhed.
Det er dem, der gør os til en troværdig virksomhed.
De styrer vores beslutninger og handlinger.

Patienterne kommer først

Etik og integritet

Vi er alle ansvarlige for at levere produkter
og tjenester af høj kvalitet. Vi stræber efter at
forbedre sundhed og trivsel for mennesker
og dyr verden over og øge adgangen til vores
medicin og vacciner. Alle vores handlinger skal
måles i forhold til vores ansvar over for dem, der
bruger eller har brug for vores produkter.

Vi er forpligtet på de højeste standarder for
etik og integritet. Vi er ansvarlige over for vores
kunder, over for vores konkurrenter, over for
distributører og leverandører, over for aktionærer
og over for de samfund, vi servicerer verden
over. Når vi varetager vores ansvar, skyder vi
ikke professionelle eller etiske genveje. Vores
interaktioner med alle dele af samfundet
skal være gennemsigtige og afspejle
disse høje standarder.

STANDARDER
Vores politikker

Respekt for mennesker

Som guider os til at følge vores
principper og være en
troværdig virksomhed

Vores evne til at udmærke sig
afhænger af vores medarbejderes
integritet, viden, fantasi, dygtighed,
mangfoldighed, sikkerhed og teamwork.
Til dette formål arbejder vi på at skabe et miljø
med gensidig respekt, inklusion og ansvarlighed.
Vi belønner engagement og ydeevne og er lydhøre
over for vores medarbejderes og deres familiers
behov.

Innovation og
videnskabelig dygtighed

Vi er dedikeret til det højeste niveau af
innovation og videnskabelig dygtighed.
Vores forskning er styret af et engagement
i at forbedre sundhed og livskvalitet. Vi stræber
efter at identificere og imødekomme de mest
kritiske behov hos patienter og kunder gennem
kontinuerlig innovation.

Vores værdier og standarder er grundlæggende for vores succes.
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Vores politik
Vores virksomhedspolitikker er
adfærdsstandarder for at interagere med
interessenter. Vi bruger disse politikker til at
navigere i de beslutninger, vi står over for hver
dag.
01 Produktsikkerhed
Vi bestræber os på at sikre, at kunder og patienter har tillid
til vores produkters sikkerhed og effektivitet.

02 Produktkvalitet

Vores produkter er tilgængelige, når folk har brug for dem,
med kvalitet, de kan stole på.

03 Forskning

Vores forskning er styret af vores engagement til at bevare
menneskers og dyrs sundhed og forbedre livskvaliteten.

04 Kundekontakt, markedsføring
og forretningspraksis

Vi giver nøjagtige, afbalancerede oplysninger om vores
produkter og engagerer os ikke i aktiviteter, der på
upassende vis gavner eller påvirker vores kunder.

05 Forebyggelse af bestikkelse og korruption

Vi undlader at love, tilbyde, betale, bede om eller
acceptere noget af værdi med henblik på uretmæssigt
at påvirke beslutninger eller handlinger med hensyn til
vores forretning.

06 Indkøb og leverandørrelationer

Da vores leverandører spiller en vigtig rolle for vores
overordnede succes, etablerer vi relationer med dem, der
giver den bedste samlede værdi, og som deler vores fokus
på kvalitet, pris, levering, service, diversitet, omdømme og
etisk forretningspraksis.

07 Antitrust og fair konkurrence

14 Respekt for miljø, sundhed og sikkerhed

08 Global handelspolitik

15 Rapportering og reaktion på uredelighed

Vi konkurrerer aggressivt, men retfærdigt, for at fremme
åbne markeder og kundevalg baseret på fordelene ved
vores produkter og tjenester og på vores ry for ærlighed og
fair handel.

Vi handler ansvarligt for at bevæge produkter og tjenester
på tværs af grænserne i overensstemmelse med de
lokale og internationale regler for handel, der styrer
vores aktiviteter.

09 Finansiel integritet

Som ansvarlige forvaltere mener vi, at finansiel
gennemsigtighed og integritet er afgørende for at beskytte
vores aktiver, sikre vores mission og fremtidige succes
samt skabe tillid hos vores interessenter.

10 Interessekonflikt

Vi genkender og afslører situationer, som kan se ud til at
kompromittere vores forretningsmæssige dømmekraft,
eller som kan påvirke vores forretning unødigt, og hvor det
er nødvendigt, implementerer vi kontrolmekanismer for at
minimere risikoen.

11 Insiderhandel

Vi udfører ikke handlinger, der underminerer investorernes
tillid, såsom at dele intern viden, der tilhører MSD og dets
forretningspartnere, eller dele “tips”, der kan påvirke
investeringsbeslutninger på uretfærdig vis.

12 Afsløring af oplysninger om MSD

Vi er dedikerede til at være åbne og gennemsigtige om
den måde, vi driver forretning på, så vi bevarer vores
interessenters tillid.

13 Informationsstyring og -beskyttelse

Vi beskytter og anvender høje etiske standarder for
korrekt indsamling, brug, forvaltning og beskyttelse af
vores virksomheds proprietære oplysninger såvel som
informationer, der er betroet os af andre.

Vi er fokuseret på at levere en sikker og sund arbejdsplads
for vores medarbejdere, minimere vores operationers
miljøpåvirkning og samarbejde med leverandører, der
deler vores engagement i sikkerhed og miljøvenlighed.

Vi giver virksomheden mulighed for at håndtere potentielle
forseelser og beskytte sit omdømme ved at sige fra, når vi
ser eller har mistanke om noget upassende, og vi vil ikke
tolerere gengældelse mod nogen, der gør opmærksom på
en bekymring eller giver oplysninger i forbindelse med en
undersøgelse.

16 Håndtering af kontrollerede stoffer

Vi støtter brugen af kontrollerede stoffer til passende
medicinske, videnskabelige og kommercielle
formål, samtidig med at vi opretholder et lukket
distributionssystem, der sikrer korrekt kontrol i
forbindelse med erhvervelse, fremstilling, transport,
opbevaring, brug, distribution og bortskaffelse.

17 Globale menneskelige ressourcer

Vi fremmer en kultur med gensidig respekt, værdighed
og integritet, hvor vi tiltrækker og udvikler talentfulde,
engagerede og mangfoldige medarbejdere, der får støtte
til at levere fremragende præstationer.

18 Pleje og brug dyr

Vi behandler alle dyr, der er i vores varetægt, på en human
måde, og bruger dem kun i forskning, når der ikke er noget
videnskabeligt validt alternativ.

19 Velgørende bidrag og frivilligt arbejde

Vi skaber positive forandringer ved at forbedre global
sundhedspleje, fremme uddannelse og tage hånd om
vigtige sociale spørgsmål gennem velgørende bidrag og
støtte til frivilligt arbejde.
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Værdibaserede beslutninger
Vores værdier og standarder og vores politikker omhandler mange almindelige typer
af situationer på arbejdspladsen. Men de kan ikke tage højde for alle eventuelle
omstændigheder, og de kan ikke erstatte udøvelse af god dømmekraft.

Hvis du står over for en udfordring kan
disse spørgsmål hjælpe dig med at
beslutte, hvad du skal gøre.

Spørg dig selv...
Kan min adfærd eller beslutning skade
nogen eller noget?
Vil min adfærd krænke kundernes,
patienternes, aktionærernes eller andre
interessenters tillid?
Er jeg villig til at blive holdt ansvarlig for
denne handling og dens konsekvenser?
Ved jeg med sikkerhed, at min foreslåede
handling er i overensstemmelse
med bogstavet og ånden i vores
virksomhedspolitikker samt gældende
love og regler?

Sig noget
Beskyt det omdømme, vi har opbygget som en
virksomhed, der opererer med integritet, og
rapporter enhver adfærd, der kan bringe vores
omdømme i fare.
Hvis du ser eller har mistanke om uredelighed,
uetisk eller ulovlig aktivitet hos medarbejdere,
skal du tale med din leder, en anden ressource
hos virksomheden (f.eks. Compliance, Legal
eller Human Resources) eller, hvis loven
tillader det, Speak Up på msdethics.com for at
fremlægge dine spørgsmål eller bekymringer i
fortrolighed uden frygt for konsekvenserne.
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Det, vi gør, betyder noget
Redde og forbedre liv

Hvordan vi gør det, betyder noget
Urokkelig etik og integritet
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