Кодекс поведінки

Наші цінності та стандарти

Основа нашого успіху

Издание 4.2

Наша компанія
Від початку компанія MSD керувалася переконанням, що потрібно робити все правильно. Джордж Мерк
підкреслив цей визначальний принцип у 1950 році, сказавши: «Ми намагаємося ніколи не забувати про те, що
медицина — для людей». Ми розвиваємо нашу потужну спадщину інновацій у лабораторіях, щоб забезпечити
стабільну рентабельність інвестицій. При цьому наше неухильне дотримання принципів етики та чесності
залишається незмінним. Хоча ми розмовляємо багатьма мовами й представляємо багато культур, ми єдині в
прагненні чесно та сумлінно створювати революційні медичні засоби. Саме наші цінності та стандарти роблять
нас Merck і MSD. Вони є основою нашого успіху.

«Ми намагаємося ніколи
не забувати про те, що
медицина — для людей. Це не
заради прибутку. Прибуток
неодмінно буде. Якщо ми
про це пам’ятатимемо, то
досягнемо бажаного»,
— Джордж У. Мерк, 1950 р.
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Наші дії є важливими
Наша мета
Рятувати та покращувати життя людей у всьому світі, використовуючи передові досягнення науки.

« В основі наших цінностей і
стандартів — прагнення
рятувати та покращувати
життя людей у всьому
світі, що є базисом нашого
успіху. Наш кодекс поведінки
та культура визначають,
як ми проявляємо себе, як
приймаємо рішення й що
відстоюємо як компанія та
спільнота».
— Rob Davis
CEO and President

Кодекс поведінки | Наші цінності та стандарти

3

Методи наших дій є важливими
Ми прагнемо діяти в інтересах
зацікавлених сторін — широкого
кола людей і спільнот, життя яких
пов’язані з нашою діяльністю.
Наші пацієнти та клієнти

Наші акціонери

Щодня наші продукти впливають на життя людей. Ми
вбачаємо в цьому привілей і невпинно працюємо над
визначенням найкритичніших потреб клієнтів і пацієнтів.
Ми спрямовуємо наші ресурси на задоволення цих потреб
і щодня завойовуємо їхню довіру.

Наші акціонери довіряють нам свої важко зароблені гроші.
Натомість вони очікують від нас, що ми забезпечимо
належне корпоративне управління, своєчасно
надаватимемо чесну й точну інформацію про результати
діяльності та гарантуватимемо повне розкриття даних у
публічних звітах і повідомленнях.

Наші співробітники
Знання, уява та навички наших співробітників реалізують
наші інновації. Як роботодавець ми прагнемо створити
робоче середовище на основі довіри, інклюзії та поваги,
що дає змогу розкривати революційні мислення та
винаходи.

Наші постачальники та
дистриб’ютори
Без довіри ділові відносини можуть закінчитися на
останній транзакції. Ми цінуємо своїх постачальників і
працюємо над тим, щоб завжди ставитися до них чесно,
справедливо та з повагою. Зі свого боку ми очікуємо, що
вони поділяють наші цінності та стандарти.

Наші спільноти та суспільство
Наші спільноти — це наші сусіди, і вони вірять, що ми
будемо хорошими корпоративними громадянами. Ми
з гордістю підтримуємо низку програм стабільного
соціального, медичного й екологічного розвитку. Ми
дотримуємося всіх законів, правил і нормативних актів, що
застосовуються до нашої діяльності.
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Наші цінності та стандарти об’єднують нас
Вони представляють саму сутність нашої компанії.
Саме вони роблять нас компанією, гідною довіри.
Від них залежать наші рішення та дії.

Пацієнти передусім

Етика та доброчесність

Ми всі несемо відповідальність за надання високоякісних
продуктів і послуг. Ми прагнемо поліпшити здоров’я
та самопочуття людей і тварин у всьому світі, а також
розширити доступ до наших ліків і вакцин. Усі наші дії
мають співвідноситися з відповідальністю перед тими, хто
використовує наші продукти або їх потребує.

Ми дотримуємося найвищих стандартів етики та
доброчесності. Ми несемо відповідальність перед
нашими клієнтами, конкурентами, дистриб’юторами
та постачальниками, акціонерами та спільнотами, які
обслуговуємо по всьому світу. Виконуючи свої обов’язки,
ми не використовуємо легкі шляхи з професійного чи
етичного погляду. Наша взаємодія з усіма сегментами
суспільства має бути прозорою та відображати
ці високі стандарти.

Стандарти
Наша політика

Повага до людей

Вона скеровує нас на
принциповому шляху
становлення нас як компанії,
що гідна довіри.

Наша здатність досягати успіху залежить
від доброчесності, знань, уяви, навичок,
різноманітності, безпеки та командної
роботи наших співробітників. З цією метою ми
працюємо над створенням середовища взаємної
поваги, інклюзії та відповідальності. Ми винагороджуємо
відданість і результативність, а також реагуємо на потреби
своїх співробітників та їхніх сімей.

Інновації та наукова
досконалість

Ми прагнемо досягти найвищого
рівня інновацій і наукової досконалості.
Наші дослідження засновано на прагненні
поліпшувати здоров’я та якість життя. Ми прагнемо
виявляти та задовольняти найкритичніші потреби
пацієнтів і клієнтів шляхом постійного впровадження
інновацій.

Наші цінності та стандарти це фундамент нашого успіху.
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Наші політики
Наші корпоративні політики — це стандарти
поведінки у відносинах із зацікавленими
сторонами. Ми щодня приймаємо рішення,
керуючись цими політиками.

08 Політика міжнародної торгівлі
Ми відповідально ставимося до переміщення товарів
і послуг через кордони з дотриманням місцевих та
міжнародних правил торгівлі, які регулюють нашу діяльність.

09 Фінансова бездоганність
01 Безпечність продуктів

Ми прагнемо, щоб клієнти та пацієнти були впевнені в
безпечності й ефективності наших продуктів.

02 Якість продуктів

Наші продукти доступні тоді, коли потрібні людям, і вони
мають якість, якій можна довіряти.

03 Дослідження

Наші дослідження базуються на відданості збереженню
здоров’я людей і тварин, а також підвищенню якості життя.

04 Орієнтованість на клієнтів, маркетинг і
підхід до діяльності

Ми надаємо точну, збалансовану інформацію про наші
продукти та не беремо участі в діяльності, яка неналежним
чином приносить вигоду або впливає на наших клієнтів.

05 Запобігання хабарництву та корупції

Ми не обіцяємо, не пропонуємо, не сплачуємо, не просимо та
не приймаємо нічого цінного, щоб неправомірно впливати
на рішення або дії щодо нашої діяльності.

06 Закупівлі та відносини з постачальниками
Визнаючи, що наші постачальники відіграють важливу роль
у досягненні нами успіху, ми встановлюємо відносини з
особами, які забезпечують найкращу загальну цінність і
поділяють наші зобов’язання щодо якості, ціни, надання,
обслуговування, різноманітності, репутації й етичного
ведення бізнесу.

07 Антимонопольне право та
добросовісна конкуренція

Ми агресивно, але справедливо конкуруємо з іншими
компаніями, щоб стимулювати створення відкритих ринків
та можливостей вибору для клієнтів на основі переваг наших
продуктів і послуг, а також нашої репутації як компанії, яка
чесно веде діяльність.

Ми відповідальні фахівці, які вважають, що фінансова
прозорість і чесність є життєво важливими для захисту
наших активів, виконання нашої місії та досягнення успіху
в майбутньому, а також забезпечення довіри з боку
зацікавлених сторін.

10 Конфлікти інтересів
Ми визнаємо ситуації, які можуть ставити під загрозу наші
ділові рішення та призводити до неналежного впливу на
діяльність, розкриваємо інформацію про них і за потреби
впроваджуємо засоби контролю, щоб мінімізувати ризики.

11 Торгівля на основі внутрішньої інформації
Ми не вчиняємо дій, які підривають довіру з боку інвесторів,
наприклад не передаємо внутрішню інформацію, що
належить компанії MSD та її діловим партнерам, і не надаємо
«порад», які можуть неналежним чином вплинути на рішення
щодо інвестування.

12 Розкриття інформації про MSD
Ми прагнемо бути відкритими та забезпечити належну
прозорість щодо того, як здійснюємо свою діяльність,
щоб підтримувати довіру й впевненість наших
зацікавлених сторін.

13 Керування інформацією та її захист
Ми захищаємо та застосовуємо високі етичні стандарти
щодо належного збору, використання, контролю й
убезпечення конфіденційної інформації нашої Компанії, а
також інформації, яку довірили нам інші особи.

14 Дотримання принципів захисту
навколишнього середовища
Ми прагнемо створити безпечне та здорове робоче
місце для своїх співробітників, мінімізуючи вплив нашої
діяльності на навколишнє середовище, і співпрацювати
з постачальниками, які поділяють нашу прихильність до
захисту довкілля.

15 Повідомлення про порушення та реагування
на них
Компанія може вирішувати справи з потенційними
порушеннями та захищати свою репутацію, висловлюючи
власну позицію, коли спостерігаються неправомірні дії
або є підозра щодо них, і ми не терпітимемо помсту тим,
хто висловлює занепокоєння або надає інформацію для
розслідування.

16 Керування речовинами, розповсюдження
яких регулюється законом
Ми підтримуємо використання речовин, розповсюдження
яких регулюється законом, у належних медичних, наукових
і комерційних цілях, водночас підтримуючи закриту систему
розповсюдження, яка забезпечує належний контроль у
зв’язку з придбанням, виробництвом, транспортуванням,
зберіганням, використанням, розповсюдженням та
утилізацією таких речовин.

17 Міжнародний персонал
Ми плекаємо культуру взаємної поваги, гідності й
доброчесності, що полягає в залученні та розвитку
високоталановитих, зацікавлених і різноманітних
співробітників, які демонструють значні
показники продуктивності.

18 Догляд за тваринами та їх використання
Ми гуманно ставимося до всіх тварин, які перебувають під
нашою опікою, і використовуємо їх у дослідженнях лише
тоді, коли немає науково обґрунтованої альтернативи.

19 Благодійні внески та
волонтерська діяльність
Ми є агентами позитивних змін у поліпшенні охорони
здоров’я на глобальному рівні, просуванні освіти й вирішенні
критичних соціальних проблем, роблячи благодійні внески
та підтримуючи волонтерську діяльність співробітників.

Кодекс поведінки | Наші цінності та стандарти

6

Ухвалення рішень на підставі цінностей
Наші цінності, стандарти й політика стосуються багатьох типових ситуацій на
робочому місці. Але вони не покривають усі можливі обставини та не можуть
замінити розважливе судження. S

Якщо ви зіткнулися з проблемою, ці
запитання можуть допомогти вам
вирішити, що робити.

Поставте собі ці запитання

Висловлювання власної позиції

Чи можуть моя поведінка або рішення
зашкодити комусь чи чомусь?

Захищайте репутацію, яку ми заробили як
доброчесна компанія, і повідомляйте про будь-яку
поведінку, яка може поставити її під загрозу.

Чи вплине моя поведінка на довіру
клієнтів, пацієнтів, акціонерів або інших
зацікавлених сторін?
Чи зможу я з готовністю нести
відповідальність за цю дію і її наслідки?
Чи можу я впевнено сказати, що ця дія
відповідає приписам і духу політики
нашої компанії, а також чинним законам
та нормам?

Якщо ви бачите чи підозрюєте неправомірні,
неетичні чи незаконні дії співробітників,
зверніться до свого керівника чи до іншого
працівника компанії (наприклад, до представника
відділу дотримання норм, юридичного відділу чи
відділу кадрів) або, якщо це дозволено законом,
повідомте про випадок на сайті msdethics.
com, щоб конфіденційно вирішити питання чи
проблему, не боячись помсти.
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Те, що ми робимо, важливо
Порятунок і поліпшення життя

Те, як ми це робимо, важливо
Неухильне дотримання принципів етики та доброчесності
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