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Innledning til normer for etikk og god forretningsskikk
Hos FMC er vi engasjert i å drive vår forretning på en ærlig måte og overholde alle gjeldende lover.
FMCs normer for etikk og god forretningsskikk (“Norm”) eksemplifiserer vårt engasjement i disse høye
forretningsstandardene. Normen oppsummerer de legale og etiske prinsipper som vi følger i vårt daglige
arbeid, og vi bruker disse prinsippene i våre policyer og fremgangsmåter.
FMCs engasjement i Normen starter ved selskapets toppledelse. FMCs komité for fellesansvar består av den
høyere ledelsen og rapporterer til styrets revisjonskomité. Komiteen for fellesansvar vurderer FMCs samlede
overensstemmelse med gjeldende lover og Normen, har oppsyn med opplæringsprogrammet for overholdelse
av reglene og vurderer passende respons til vesentlige overensstemmelsessaker og rettslige utviklinger.
Lover og standarder varierer i forskjellige land og kulturer, men som et globalt firma er vårt felles mål og
uavbrutt forpliktelse å holde jevnt høye standarder hvor vi enn driver vårt firma. Noen deler av Normen
fokuserer på amerikanske lover, fordi FMC har sitt hovedkontor og er inkorporert i USA som opprettholder
en stor grad av gjeldende forretningsforskrifter. Dette fokuset på USA reduserer likevel ikke vår plikt til, og
engasjement i å overholde de gjeldende lover i andre land.
Pliktene i henhold til Normen gjelder for: 1) FMC Corporation, dets datterselskaper, filialer, fellesforetagende
og alle andre enheter, som, i hvert tilfelle er direkte eller indirekte kontrollert eller styrt av FMC; 2) de ansatte
og styremedlemmene i disse enhetene (i den utstrekning det gjelder deres arbeid for FMC) og 3) leverandører
og kontrahenter i deres arbeid på vegne av FMC.
Alle av oss, inkludert alle ansatte, toppledelse, styremedlemmer og andre som er underlagt Normen er
ansvarlig for å bli kjent med og overholde Normen. I tillegg er FMCs gruppe-, avdelings- og driftsledere og
overordnede ansvarlige for å overholde og håndheve Normen i de operasjonene de leder. Unnlatelse fra å
utføre disse oppgavene kan lede til disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse.
Du er også pålagt å rapporter omgående og nøyaktig enhver krenkelse av Normen som du får kjennskap til.
Del 3 og 4 inneholder spesifikke opplysninger om hvordan du oppfyller dine rapporteringsplikter. Det finnes
også rapporterings- og informasjonsressurser på slutten av Normen. Normen har ikke som hensikt å dekke
alle mulige etiske eller juridiske situasjoner. Vi alle bør ledes av visdom, diskresjon og sunn vurderingsevne.
Vi trenger å få din forpliktelse til å opprettholde den moralske, etiske og lovlydige arven som er så viktig hos
FMC. Jeg vet jeg kan regne med det.

Pierre Brondeau
Konsernsjef, administrerende direktør og styreformann
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Normer for etikk og god forretningsskikk
1. Vi er forpliktet til etisk oppførsel.
Forpliktelse til etikk.
Etisk oppførsel er et individuelt ansvar. Oppførsel som reflekterer høye etiske standarder er forventet av alle
styremedlemmer, ansatte og andre som er underlagt Normen, uansett stilling eller sted. Ingen toppleder,
styremedlem, sjef eller tilsynsmann har myndighet til å krenke eller kreve at en annen ansatt eller en annen
person krenker Normen, andre FMC policyer eller gjeldende lover.
Pliktene i henhold til Normen gjelder FMC Corporation, dets datterselskaper, filialer, fellesforetagende og
alle andre enheter, som, i hvert tilfelle er direkte eller indirekte kontrollert eller styrt av FMC, de ansatte og
styremedlemmene i disse enhetene (i den utstrekning det gjelder deres arbeid for FMC) og leverandører og
kontrahenter i deres arbeid på vegne av FMC.
Administrasjonens ansvar for etikk.
Alle i FMCs lederstillinger er ansvarlige for handlingene til de ansatte som rapporterer til dem og er ansvarlige
for å se til at Normen, andre FMC policyer og gjeldende lover er fulgt. De må:
• 	Informere sine ansatte om firmaets policyer, inkludert de som gjelder lovlig og etisk oppførsel;
• 	Sørge for at passende opplæring for de ansatte til enhver tid og at en overtredelse av Normen blir
disiplinert som det passer;
• 	Unngå å ansette personer som har tendens til å krenke gjeldende lover eller regler av den type som
dekkes av Normen; og
• 	Opprettholde et arbeidsmiljø hvor konstruktiv, oppriktig og åpen diskusjon om etikk er oppfordret og
forventet uten å være redd for represalier.
I sitt arbeid i dette henseende bør sjefer søke, og de vil motta, støtte fra FMCs revisjons-, personell-, og
juridiske avdelinger og etikk-kontoret.

2. Vi overholder etikknormen, andre FMC-policyer og alle gjeldende lover.
Vi overholder Normen, andre av FMCs policyer og alle gjeldende lover i vår forretningsledelse.
Det finnes land hvor felles handels- eller forhandlingspraksis er basert på normer for oppførsel som er mindre
strenge eller er forskjellige fra Normen. I slike land skal de ansatte følge Normen, unntatt når avvik er tillatt
ifølge gjeldende lov og dette er basert på god etikk og sunn forretningssans. Den relevante avdelingssjefen, en
direktør eller en av FMC Corporations visedirektører, hvis ingen avdelingssjef er tilgjengelig, må godkjenne
alle slike avvik skriftlig. Ta kontakt en av FMCs advokater om du har spørsmål om tolkningen av loven i et
land, om Normen, eller om relasjonen, eller en tilsynelatende konflikt, mellom dem.
Under uvanlige omstendigheter hvor det vil være passende for en toppsjef eller styremedlem å tillate en
avvikelse av Normen, må en slik avvikelse godkjennes av styret eller en styrekomité og øyeblikkelig bli
fremlagt, som det kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter. For alle andre ansatte kan kun en av
selskapets toppledere tillate en slik avvikelse i samråd med selskapets generelle juridiske rådgiver.
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3. Vi oppfyller FMCs felles ansvarsprogram.
Komiteen for fellesansvar.
Komiteen for fellesansvar består av toppledelsen, og den rapporterer til det styrets revisjonskomité.
Komiteen for fellesansvar vurderer FMCs totale samsvar med gjeldende lover og Normen, overser
opplæringsprogrammet for overholdelse av Normen og vurderer en passende respons til viktige saker og
juridiske utviklinger. I tillegg til de ressursene som er stilt tilgjengelig for å kunne stille spørsmål og rapportere
mistanke om krenkelser av Normen, er de ansatte oppfordret til å kontakte komiteen for fellesansvar gjennom
adressen nedenfor:
FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA
eller på Internett:
https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp
eller FMCs etikksvartelefon:
1-866-332-6800 (gratis fra USA)
+1-704-759-2082 (internasjonalt, noteringsoverføring)

4. Vi rapporterer tilfeller der det er mistanke om at reglene ikke overholdes.
Enhver ansatt som oppdager, eller får mistanke om krenkelser av Normen må øyeblikkelig rapportere dette
ved å bruk prosedyren nedenunder. Ansatte skal stå frem med slik informasjon uten hensyn til identiteten eller
stillingen til den mistenkte overtreder.
FMC vil behandle opplysningene på en konfidensiell måte og forsikrer at ingen som rapporterer i god tro
vil bli utsatt for straffehandlinger eller represalier.
Prosedyre for rapportering av overtredelse
Rapport fra de ansatte: Enhver ansatt som oppdager en krenkelse av Normen må øyeblikkelig rapportere den.
Etterforskning: Det er FMCs policy og hensikt å etterforske alle og enhver rapportert krenkelser av Normen,
andre FMC-policyer eller gjeldende lover, og igangsette passende tiltak som FMC bestemmer basert på
resultatene av etterforskningen. Rapporter om krenkelser innen regnskap, regnskapskontrollene og revisjonssaker
vil bli etterforsket under tilsyn av styrets revisjonskomite. Alle andre krenkelser vil bli etterforsket under tilsyn av
etikk-kontoret. Ansatte er forventet å samarbeide i etterforskningen av rapporterte krenkelser.
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Konfidensialitet: Etterforskerne vil ikke avsløre identiteten til noen som rapporterer en mistenkt krenkelse eller
som deltar i etterforskningen. Ansatte skal være oppmerksomme på at etikk-kontoret og revisjonskomiteen
er forpliktet til å handle i FMCs beste interesse og arbeider ikke som de ansattes personlige representanter
eller advokater.
Beskyttelse mot represalier: Represalier i enhver form mot en person som i god tro rapporterer en krenkelse
av Normen, selv om rapporten er uriktig, eller som hjelper i etterforskningen av en rapportert krenkelse er
forbudt. Hver ansatt kan rapportere en slik krenkelse uten å være redd for represalier fra medarbeidere,
tilsynsførere eller andre som er berørt av rapporten.
Disiplin for krenkelse
Unnlatelse fra å følge Normen vil resultere i disiplinære tiltak som kan være alt fra en irettesettelse til
oppsigelse. Sivile eller kriminelle krenkelser kan stilles for retten.

5. Vi verdsetter og beskytter våre kundeforhold.
Mest verdsatt leverandør.
Et av FMCs primære mål er å være våre kunders mest verdsatte leverandør.
Vi oppnår dette målet ved å levere de produkter og tjenester som best møter kundens behov, og vi gjør dette på
en måte som bygger et varig bånd basert på samarbeid og tillit.
Vi behandler alltid kunder med rettferdighet og ærlighet på en måte som overholder alle gjeldende lover og
er overensstemmende med god forretningsskikk. Vi gir ikke falske eller villedende bemerkninger om andre
firmaer eller deres ansatte eller produkter, inkludert våre konkurrenter.
Sikre produkter av høy kvalitet.
Vi driver vår forretning med tanke på helsen og sikkerheten til de som bruker våre produkter og tjenester.
Dette hensynet sikrer deres sikkerhet og styrker båndet mellom FMC og våre kunder. Hver ansatt spiller
en kritisk rolle i å sikre kvaliteten og sikkerheten til FMC-produktene, fra design og gjennom produksjon,
pågående produktforbedringer og til kundestøtte.

6. Vi verdsetter og beskytter forholdene med våre ansatte.
Respekt for ansatte
FMC er forpliktet til å respektere menneskelig verdighet. Tillit, respekt og etisk forretningsskikk er vesentlig for
å oppnå og opprettholde gode forhold mellom våre ansatte. Grunnlaget for disse forholdene er anerkjennelsen
av hver ansattes personlige verdi og hans eller hennes bidrag. Hos FMC verdsetter vi verdien av ulikheten til
våre ansatte, og vi vurderer og behandler hver ansatt med verdighet og respekt. Konsekvent med gjeldende
lover for alle steder, vil de ansatte og arbeidssøkere bli vurdert på grunnlag av deres ytelse og kvalifikasjoner
uten hensyn til rase, troslære, kjønn, religion, nasjonalitet, alder, funksjonsevne, veteranstatus eller seksuell
legning. Seksuell trakassering er forbudt.
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Barnearbeid/tvangsarbeid
Vi motsetter oss enhver form for skadelig barnearbeid og tvangsarbeid eller arbeidsplikt. Det er FMCs policy å
forby skadelig barnearbeid eller bruken av tvangsarbeid eller arbeidsplikt på våre arbeidsplasser, og vi forventer
at leverandører og kontrahenter gjør likeså.
Respekt for de ansattes privatliv.
FMC respekterer privatlivet til sine ansatte, tidligere ansatte og arbeidssøkere og vil kun dele opplysninger om
ansatte for forretningsgrunner i overensstemmelse med gjeldende lov. Dette er ikke i strid med FMCs rett til å
overse elektronisk kommunikasjon som videre beskrevet i del 9.
Sikkert og sunt arbeidsmiljø.
Opprettholdelse av et sikkert og sunt arbeidsmiljø er en nødvendig del i driften av vår forretning. Ulykker
skader våre ansatte og underminerer den effektive ytelsen til selskapet, så vel som tillit fra de samfunn hvor
vi driver selskapet. Vi er ansvarlige for å forhindre ulykker ved å opprettholde et sunt arbeidsmiljø ved å følge
sikre prosedyrer og praksiser, og ved å bruke alt foreskrevet personlig beskyttelsesutstyr.
Intet stoffmisbruk.
Vi verken bruker, selger, overfører, produserer, innehar, eller tillater ulovlige eller uautoriserte rusmidler,
syntetiske/såkalte skreddersydde stoffer, eller andre kontrollerte medikamenter (utenom lovlige foreskrevne
medikamenter) å være tilstede i vårt system. Vi misbruker ikke foreskrevne medikamenter mens
vi er på FMCs eiendom, engasjert i FMCs forretning eller bruker FMCs utstyr.
I tillegg bruker vi ikke, selger, produserer, kjøper, overfører eller være i besittelse av alkohol på en FMC-fasilitet
eller på firmaets eiendom (utenom begivenheter som er autorisert eller oppmuntret av firmaet og som firmaet
har oppsyn med). Vi er ikke påvirket av alkohol mens vi utfører forretninger på FMCs vegne, jobbrelaterte
oppgaver eller mens vi arbeider med FMCs utstyr.

7. Vi overholder helse-, sikkerhets- og miljømessige lover.
Vi er forpliktet til å beskytte miljøet og helsen og sikkerheten til våre ansatte, våre familier, våre samfunn,
og allmennheten gjennom å overholde alle gjeldende lover fullstendig og fortsette å forbedre vår ytelse
i miljømessige, helse og sikkerhetsanliggende.
For å møte FMCs miljøstandarder må hver FMC-eid og -drevet fasilitet handle i samsvar med alle offentlige
helse- og miljølover som gjelder driften og være i samsvar med gjeldende lover, opprettholde en åpen dialog
med lokale samfunn om beskaffenheten og farene av materialene som den produserer eller behandler.
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FMCs verdensomspennende policy om helse, trygghet, sikkerhet og miljø.
FMC påtar seg velvillig sitt ansvar for å beskytte miljøet og helsen og sikkerheten til våre ansatte, deres familier,
våre fellesskap og samfunnet som kjerneverdier i vår bærekraftige virksomhet. Fremme av helse, miljø og
sikkerhet (HMS) på en oversiktlig måte er ansvaret til alle FMC-ansatte over alt i verden.
Det førende prinsipp i FMCs HMS-arbeid betyr at vi:
•	Følger en forretningsstrategi som bygger på bærekraftig innovasjon, drift og forretningspraksis idet vi
arbeider for å utvide virksomheten og forbedre alle folks liv over alt,
•	Fører vår forretningsdrift i åpenhet slik at den beskytter allmennhetens og arbeidernes helse, miljøet og
medarbeidernes sikkerhet,
•	Streber for å eliminere alle ulykker og skader med skadefrie arbeidsplasser som mål,
•	Gir HMS prioritet under planlegging av produksjon av produktene våre og under planlegging av nye
produkter, fasiliteter og prosesser,
•	Overholder alle HMS-lover og forskrifter,
•	Streber for å redusere utslipp og avfall og for å bruke energi og naturlige ressurser effektivt mens vi vokser,
•	Konfererer med våre medarbeidere, leverandører, kunder, naboer og aksjonærer på en konstruktiv måte
for å behandle HSSE-problemer slik at kontinuerlig forbedring sikres, og,
•	Støtter prinsippene i American Chemistry Council Responsible Care® programmet ved å jobbe sammen
med våre ansatte, leverandører, kunder, kontrahenter og forretningspartnere for å fremme ansvarlig
håndtering av produkter og prosesser gjennom hele deres livssyklus og for deres tiltenkte sluttbruk over
hele verden.
FMCs HMS-policy realiseres gjennom bedriftens standarder, forretningspolicyer og ledelsespraksis.
Implementeringen oppnås gjennom ledelsens og ansattes engasjement, tildeling av tilstrekkelige menneskelige
ressurser og kapitalressurser, samt strenge målinger, kontroller og korrigerende tiltakssystemer. Fremme av
denne policyen er en integrert del av FMCs forretningsdrift.

8. Vi verdsetter og beskytter våre forhold til leverandører og kontrahenter.
Vi arbeider for å opprettholde vårt rykte som en pålitelig kunde ved å være rettferdig og pålitelig i omgang
med leverandører. Vi vil behandle leverandører og kontrahenter rettferdig og hederlig til alle tider og på en
måte som stemmer overens med alle gjeldende lover.
Vi forventer av våre leverandører at de deler vår forpliktelse til bærekraft og til å produsere sikre produkter
av høy kvalitet.
Vi forventer av våre leverandører at de oppfører seg på en etisk og ansvarlig måte som støtter beskyttelsen
av og respekten for menneskelig verdighet på sine arbeidsplasser, og som er forenlig med FMCs standarder.
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9. Vi beskytter vår eiendom og andres eiendom.
Vi er ansvarlige for å beskytte FMCs aktiva, inkludert fysisk eiendom, immaterielle aktiva og alle typer av
forretningskommunikasjon, inkludert elektronisk post, telefon, Internett og Intranett, mot tap, tyveri og
misbruk. FMCs aktiva er bare ment for bruk for egnede firmahensikter og skal ikke selges, lånes, gis bort
eller kastes uten behørig autorisasjon. Vi kan bruke slike eiendeler til personlig nytte nå og da og kun på
begrenset vis så lenge FMCs policyer om akseptabel bruk av IT-ressurser og andre relevante policyer følges,
det ikke medfører målbare merkostnader og andre ansatte ikke forstyrres som følge av bruken. Bruk av slike
eiendeler for personlig vinning er i tillegg forbudt.
Vi bruker våre elektroniske kommunikasjoner og Internettilgang for firmabruk.
FMCs elektroniske kommunikasjon og Internettilgangssystemer er viktige redskaper gjennom hvilke
vi leder mye av vårt firmas virksomhet. Disse kommunikasjonsmekanismene og metodene inkluderer
e-post, faks og IM (instant-messaging) systemer. FMC reserverer rettigheten til å overvåke bruken av sine
Internettressurser og elektroniske kommunikasjoner og å etterforske potensielle utilbørligheter.
Brukere skal ikke forvente at deres bruk av FMCs kommunikasjonssystemer skal være privat utover hva
som kreves av lov. FMC reserverer seg rettigheten til å filtrere Internettinnhold som de betrakter å være
støtende eller upassende. All bruk av Internettilgang og elektronisk kommunikasjon vil være i henhold til
alle gjeldende lover, forskrifter og FMC-policyer og skal ikke brukes til å:
• 	Bryte opphavsrett, driftshemmeligheter, patenter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter;
• 	Offentliggjøre konfidensiell bedriftsinformasjon via sosiale medienettverk eller på andre måter;
• 	True, bedra, svindle, trakassere, vanære, terrorisere eller fornærme andre eller på andre måter krenke
privatlivet til en person;
• 	Forsøke å oppnå ulovlig tilgang til et annet datanettverk eller system;
• 	Lage, utføre, lagre eller bevisst spre ikke-godkjente filer, slik som virus, WORM, program som fanger
passord, Trojan-hester, osv.;
• 	Med vilje oppløse eller inhabilere FMCs ressurser og heller ikke forhindre andre autoriserte brukere
i å bruke disse ressursene;
• 	Sende kjedebrev, uautoriserte anmodninger eller annonser;
• 	Distribuere FMCs kommersielle e-postadresser til andre ansatte med hensikt som ikke gjelder
forretningsvirksomhet, slik som abonnering på private oppslagstavler, sider for e-handel og andre sider
om ikke gjelder forretningsvirksomhet;
• 	Introdusere eksplisitt seksuelt eller offensivt materiale på arbeidsplassen;
• 	Ha tilgang til pornografi, spillesteder, chatterom som ikke gjelder forretningsvirksomhet eller
elektroniske oppslagstavler; eller
• 	Laste ned filer, om de ikke er nødvendige for forretningsformål og er godkjent av den lokale IT-ledelsen.
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Rapportering av tap eller misbruk av eiendom.
Enhver person som er oppmerksom på tap eller misbruk av en eiendom, må rapportere dette til hans eller
hennes sjef eller overordnede eller en annen passende FMC-person. Enhver person som mottar en slik rapport
skal behandle den på en forsiktig og omhyggelig måte.

10. Vi beskytter FMCs konfidensielle informasjoner og respekterer andres
konfidensielle informasjoner.
Hva er konfidensiell informasjon?
Konfidensiell informasjon er informasjon som ikke er generelt kjent av offentligheten, og om den er
uriktig fremlagt, kan den være til skade for firmaet eller dets kunder eller leverandører, eller nyttig til dets
konkurrenter. FMC innehar verdifulle konfidensielle informasjoner som har blitt utviklet over flere år til en
betraktelig kostnad.
Denne informasjonen inkluderer eiendomsrettslig informasjon og yrkeshemmeligheter, slik som salgs-,
finansiell, vitenskapelig, økonomisk eller teknologisk informasjon, kundelister, markedsførings-planer,
tekniske planer, formularer, metoder, teknikker, prosesser, prosedyrer, programmer og koder - uansett hvordan
slik informasjon er lagret, samlet eller husket - som FMC tar alle rimelige tiltak for å holde hemmelig.
Hvordan beskytter vi konfidensiell informasjon?
Vi må beskytte konfidensialiteten til denne informasjonen så omhyggelig som vi beskytter FMCs fysiske og
annen eiendom, og vi skal rutinemessig ta forhåndsregler for å hindre informasjonen fra å bli offentliggjort.
Vi deler ikke konfidensiell informasjon eller autoriserer bruk av slik informasjon av ikke-FMC-personer
eller med andre FMC-personer som ikke trenger å ha kjennskap til informasjonen, utenom det som pålagt
i henhold til kontrakter eller juridisk mandat. Forpliktelsen til å beskytte FMCs konfidensielle informasjon
fortsetter til og med etter at ansettelse ved FMC opphører. Om det er nødvendig av forretningsmessige
grunner å dele FMCs konfidensielle informasjon med en person som ikke er forbundet med eller ansatt i FMC
og/eller tillate at en som ikke er forbundet med eller ansatt i FMC, bruker konfidensiell informasjon, kreves
det at det opprettes en skriftlig konfidensialitetsavtale på forhånd. En advokat hos FMC kan sørge for en
avtale som er tilpasset forholdene. Det finnes en liste over FMCs advokater på intranettstedet til den juridiske
avdelingen [http://www.fmcweb.com/lawyerslist.]. Vi holder også all informasjon på et sikkert, utilgjengelig
sted og overfører kun konfidensiell informasjon elektronisk under sikre forhold.
Vårt ansvar og plikt til å beskytte konfidensiell informasjon omfatter bruk av sosiale medienettverk. FMC sine
ansatte skal følge samme fremgangsmåter for å beskytte bedriftens konfidensielle informasjon når vi deltar i
aktiviteter på et hvilket som helst av de sosiale nettverkene.
FMC vil saksøke ethvert tilfelle der det foreligger mistanke om uriktig berøvelse og/eller bruk av selskapets
konfidensielle informasjon. Om vi oppdager tyveri av FMCs konfidensielle informasjon, må vi melde fra til vår
orverordnede, en FMC-advokat eller en annen passende person om dette.
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11. Vi innhenter forretningsinformasjon på en etisk og lovlig måte.
Som en del av den daglige utførelsen av vår forretningsvirksomhet samler vi opplysninger om konkurrenter,
leverandører og kunder på etiske og lovlige måter. Mest nyttig informasjon er tilgjengelig fra offentlige kilder
gjennom hardt og vedvarende arbeid. Når vi søker informasjon fra ikke-offentlige kilder må vi handle med
ærlighet og integritet, og vi søker ikke, oppnår eller bruker noen informasjon om det vil krenke gjeldende
lover, inkludert og uten begrensning antitrustlover, lover om yrkeshemmeligheter eller andre lover om
konfidensiell informasjon, og lover som gjelder konfidensielle forhold mellom arbeidsgivere og ansatte.
Vi beskytter konfidensiell informasjon som er levert til FMC på et konfidensielt grunnlag av andre - vanligvis
ved å følge prosedyrer som er beskrevet i avtaler som gjelder informasjonen.
Vi vil ikke feilaktig ta konfidensiell informasjon fra andre. I USA kan personer og firmaer som feilaktig tar
yrkeshemmeligheter være utsatt for sivile rettssaker som søker skadeserstatning og påbud i tillegg til kriminelt
ansvar under den økonomiske spionasjeloven, inkludert finansielle straff og fengselstid.
Vi aksepterer eller misbruker ikke kommunikasjon som ikke er ment for oss. Enhver kommunikasjon
som viser seg å være feilaktig mottatt eller inneholder eiendomsrettslig eller følsom informasjon, slik som
konkurrenters markedsføringsplan eller tekniske tegninger, skal rapporteres til din overordnede, og i tilfelle av
elektronisk kommunikasjon, til IT- sjefen, slik at det kan tas en passende handling.

12. Vi unngår interessekonflikter.
Vi skal ikke engasjere oss i noen aktiviteter som vil danne interessekonflikter mellom våre personlige interesser
(inkludert interessene til våre nærmeste familie*) og FMCs beste interesser. Vi vil foreta alle forretningsavgjørelser
i FMCs beste interesser. Enhver virkelig eller potensiell interessekonflikt mellom FMC og oss er forbudt om
ikke annet er spesielt godkjent skriftlig av vår overordnede (eller i tilfelle av et styremedlem, styret), som skal
konsultere med selskapets generelle juridiske rådgiver angående det anliggende. I vurderingen om det eksisterer
interessekonflikter eller ikke, vil følgende bli vurdert: vår stilling hos FMC og påvirkningen som vi kan ha
i forretningsmessige handlinger som påvirker saken, og alle andre relevante faktorer.
Aktiviteter som kan være grunnlag for en interessekonflikt inkluderer:
•	Engasjering i personlig eller annen forretningsvirksomhet som ikke angår FMC i arbeidstiden eller
med firmaets aktiva;
•	Arbeide som en ansatt eller uavhengig kontrahent for et annet firma enn FMC eller en annen person
(inkludert som selvstendig næringsdrivende) eller engasjement i andre aktiviteter, om arbeidet eller
aktiviteten påvirker jobbytelsen eller tar bort fra tid eller oppmerksomhet som skal brukes på FMCs
anliggender;
•	Avsløre eller bruke konfidensiell informasjon skaffet ved hjelp av vår stilling hos FMC for personlig
vinning;
•	Disponering av FMCs aktiva for personlig nytte. Denne policyen gjelder både fysiske aktiva - slik
som utstyr, biler og lastebiler, og kontorutstyr - og tjenester forsynt eller betalt for av FMC, slik som
Internettilgang, elektronisk post, telefon, faks og internt postsystem;
* Når det gjelder Normen, betyr «nærmeste familie» din ektefelle, dine foreldre, barn, søsken, svigerforeldre, svigerbarn, svigersøsken og enhver (bortsett fra
hjelp som er ansatt i husholdningen) som deler ditt hjem. Denne definisjonen gjelder ikke bruken av begrepet «nærmeste familie» når det gjelder medisinsk
dekning eller andre lønnsgoder.
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•	Akseptering av lån eller gaver av noe slag, særbehandling eller tjenester som plasserer eller som synes
å plassere oss eller et medlem av vår nærmeste familie* under en uttalt eller indirekte forpliktelse
til en konkurrent, leverandør eller kunde til FMC. For eksempel, vi investerer ikke i konkurrenter,
leverandører eller kunder av noe slag om ordningen ikke er generelt tilgjengelig til andre, eller om en
interessekonflikt eller tilsynelatende interessekonflikt skulle oppstå på grunn av våre arbeidsoppgaver og
ansvar. Vi kan akseptere salgsfremmende bonuser og rabatter som tilbys av transportfirmaer, hoteller og
lignende leverandører - slik som, for eksempel bonuspoeng- om de tilbys til reisende generelt, og FMC
ikke har spesifisert noe annet.
•	Anskaffelse av en interesse i et firma som FMC forhandler eller planlegger forhandlinger om en
fusjon, anskaffelse, fellesforetagende, eller andre vesentlige avtaler. Dette inkluderer vår personlige
interesse så vel som interessene til medlemmene til vår nærmeste familie*. Generelt sett har ikke
denne policyen som hensikt å forby moderate investeringer i offentlige omsatte firma. Sunn fornuft
må imidlertid brukes for å unngå en interessekonflikt eller tilsynelatende interessekonflikt når man
vurderer en investering i et offentlig omsatt firma. For eksempel, vi foretar ikke investeringer i selv en
offentlig omsatt konkurrent, kunde eller leverandør som vi enten har innsideinformasjon om at FMC
har innledet eller tenker å innlede en forretningsavtale som kan være finansielt vesentlig for FMC eller
det andre firmaet.
•	Har en vesentlig investering i eller arbeider for eller tjener som en konsulent eller rådgiver for et
annet firma eller person (selv i en kapasitet som en selvstendig næringsdrivende) om det firmaet eller
personen er en konkurrent (eller planlegger aktivt å bli en), en leverandør eller en kunde av FMC.
•	Fører FMCs forretningsvirksomhet med noen som er beslektet gjennom blod eller ekteskap.
I tillegg skal verken vi eller noe medlem av vår nærmeste familie* akseptere medlemskap i styret til en
konkurrent, leverandør av materialer eller tjenester, eller kunder av FMC uten først å innhente skriftlig
godkjennelse fra FMCs generelle juridiske rådgiver.
Om et styremedlem har en personlig interesse i et anliggende som diskuteres av styret, vil styremedlemmet
meddele denne interessen til hele styret før diskusjon av et slikt anliggende, eller overveie å unnskylde seg
selv fra deltakelse i diskusjonen og ikke stemme på saken. Personlige interesser kan inkludere kommersiell,
industriell, bankvirksomhet, rådgivning, juridisk, regnskap, veldedelige og finansielle forhold, blant andre.
Søk hjelp for å få oppklaring på spørsmål under denne interessekonfliktpolicyen.
Vi vil umiddelbart meddele vår overordnede enhver materiell transaksjon eller forhold eller potensiell
transaksjon eller forhold som rimelig kan forventes å forårsake en slik konflikt. Om det er noen tvil om bruken
av denne interessekonfliktpolicyen for en spesiell aktivitet, forhold, interesse, eller transaksjon (enten virkelig
eller foreslått), spør en av FMCs ledere eller sjefer for å få oppklaring. Følsomme eller vanskelige spørsmål bør
henvises til en FMC-advokat.

* Når det gjelder Normen, betyr «nærmeste familie» din ektefelle, dine foreldre, barn, søsken, svigerforeldre, svigerbarn, svigersøsken og enhver (bortsett fra
hjelp som er ansatt i husholdningen) som deler ditt hjem. Denne definisjonen gjelder ikke bruken av begrepet «nærmeste familie» når det gjelder medisinsk
dekning eller andre lønnsgoder.
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13. Vi overholder antitrustlovgivning og annen konkurranselovgivning.
FMCs policy er å overholde all antitrustlovgivning og konkurranselovgivning som gjelder selskapets
aktiviteter. Selv om ingen konkurranselovgivningssystem er lik et annet, er de fleste like i hovedaspektene.
Disse retningslinjene beskriver oppførsel som må unngås til alle tider og annen oppførsel som kun kan vises
etter rådgivning fra en av FMCs advokater.
Nesten alle land hvor FMC har sin forretningsvirksomhet har disse lovene, inkludert USA, Canada, Den
Europeiske Union, alle EU medlemsland, Russland, Mexico, Brasil, Japan, Australia og mange andre
land. Mange land (inkludert USA og EU) strekker bruken av deres konkurranselover for oppførsel som
påvirker deres land utenfor deres territorier. For eksempel, en avtale forhandlet i Brasil for å fastsette priser
for produkter som er produsert i Brasil og senere sendt til USA, kan være utsatt for søksmål i USA under
amerikansk lov, så vel som i Brasil under brasiliansk lov.
Konsekvenser for krenkelser av antitrust og konkurranselover er seriøse:
•	I USA, Canada og noen andre land kan krenkelser være kriminelle og resultere i store bøter og
fengselstid for personer;
•	Kraftige sivilrettslige bøter kan pålegges og private firmaer kan saksøke for å gjenvinne
skadeserstatninger i mange land (for tre ganger summen av tap i USA); og
•	Krenkelser kan også resultere i rettslige eller administrative ordrer som begrenser hvordan et firma kan
drives. Statspålagte bøter i USA og EU har overskredet $100 millioner i noen tilfeller, og personer i USA
har fått fengselstid. Skadeserstatninger i private søksmål har også overskredet $100 millioner.
Vi avtaler ikke med konkurrenter om priser, produksjonsmengde eller -kapasitet, hvor vi skal selge, eller om
andre konkurranserelaterte saker.
I nesten hvert land hvor FMC har sin forretningsvirksomhet er det ulovlig for konkurrenter å avtale med
hverandre om noe av det følgende:
•	Priser som de forlanger av sine kunder;
•	Andre prisrelaterte betingelser, inkludert kredittvilkår, vilkår for salg og transportkostnader;
•	Bud til kunde i en anbudssituasjon;
•	Produksjonsmengde eller produksjonskapasitet, inkludert om man skal redusere eller bygge
opp kapasitet;
•	Territorier hvor hvert av selskapene vil selge eller ikke vil selge;
•	Kunder som hvert av selskapene vil selge til eller ikke; eller
•	Om man skal boikotte eller på andre måter avslå å handle med spesielle kunder, leverandører eller
konkurrenter.
Disse temaene kan ikke engang diskuteres med en konkurrent. Å ”avtale” med en konkurrent i denne
sammenheng kan bety ikke bare formelle kontrakter, men også verbale avtaler og uformelle forståelser. Til og med
tilfeldige diskusjoner med en konkurrent om pristrender i bransjen eller om FMC eller konkurrenten vil foreta en
utvidelse av kapasitet eller driftsstans kan brukes som bevis på at det var en avtale om temaet som var diskutert.
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Noen avtaler med konkurrenter er lovlige i noen tilfeller, slik som fellesforetagende, teknologiske lisensavtaler,
leverandøravtaler, og felles tilnærmingsmåter i statlig lobbyvirksomhet. Det er viktig å involvere en FMCadvokat i diskusjoner for slike avtaler før diskusjoner med konkurrenten begynner for å vurdere handlingen
under betraktning slik at enhver krenkelse og tilsynelatende krenkelse kan unngås.
Vi konkurrerer aggressivt uten å oppnå, misbruke eller dominere på ulovlig vis i kraft av våre
markedsposisjoner.
Overlegen og aggressiv markedsytelse bør oppfordres, ikke straffes. Å oppnå en ledende markedsandel ved
å selge bedre produkter eller drive mer effektivt er lovlig og et passende mål for enhver konkurrent. Så snart
vi anskaffer en kraftig eller dominerende markedsposisjon, eller det er sannsynlig at vi gjør det, kan noen
aktiviteter bli ulovlige om de hjelper oss med å oppnå eller etablere oss den markedsposisjonen. En kraftig eller
dominerende markedsposisjon oppstår ofte når markedsandelen er høyere enn 50 prosent, men den kan være
større eller mindre, avhengig av landet og omstendighetene.
I forretningsvirksomheter hvor vi har en kraftig eller dominerende markedsposisjon, eller det er sannsynlig
at vi oppnår en slik posisjon, bør en FMC-advokat konsulteres før vi deltar i noen av følgende aktiviteter:
• 	Prissetting under innkjøpspris (noen ganger til og med gjennomsnittlig totalkostnad);
• 	Sette betingelser eller forbinde salget av et produkt til salget eller kjøpet av et annet produkt eller
tjeneste;
• 	Avslå å handle med en kunde, konkurrent eller leverandør om det vil skade den andre partens evne
til å utføre handel; eller
• 	Andre aktiviteter som kan presse en konkurrent ut av markedet.
Disse aktivitetene kan være lovlige, men det er avhengig av en vurdering av den enkelte aktiviteten og
markedet involvert. I tillegg skal aldri patenter anskaffes med falsk informasjon eller brukes for å begrense
patent- / lisensinnehavernes bruk utover omfanget av patentene.
Vi hindrer ikke på ulovlig vis konkurrentene i å handle med kunder og leverandører.
Mange konkurranselover tillater ikke å begrense en kunde eller en leverandørs konkurransemessige frihet om
det er til skade for konkurransen, en konkurrent eller forbrukere. En FMC-advokat må konsulteres før noen av
følgende aktiviteter utføres:
• 	Trer inn i ekslusive leveranse- eller kjøpsavtaler (ofte kalt “krav”);
• 	Trer inn i eksklusive distribusjonsavtaler for et spesielt territorium;
• 	Kreve at kunder eller distributører videreselger våre produkter kun innen spesielle territorier eller kun
til spesielle kunder eller klasser av kunder;
• 	Diskriminering i pris, vilkår, eller tjenester mellom sammenlignbare kunder som kjøper de samme
produktene;
• 	Avslå å forsyne et produkt eller tjeneste til en kunde, om ikke kunden også kjøper andre produkter eller
tjenester; eller
• 	Kreve at en kunde ikke videreselger produktene under eller over spesielle priser.
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Vi overholder lover som styrer oppkjøp og fusjoner.
De fleste oppkjøp og fusjoner krenker ikke konkurranselover med mindre de reduserer konkurransen til
skade for kunder. Mange land har lover som krever kunngjøring av vesentlige fusjoner og oppkjøp til statlige
konkurranseautoriteter, ofte før fullførelse av transaksjonen. FMC overholder lover som styrer fusjoner
og oppkjøp, inkludert krav for kunngjørelse. For å forsikre overensstemmelse med loven og for å tillate
forhåndsplanleggingen som er nødvendig for å forsikre en fordelaktig statlig evaluering under de gjeldende
konkurranselover- meld fra til en FMC-advokat i begynnelsen når et oppkjøp eller fusjon vurderes.
Vi konkurrerer ivrig ved bruk av lovlig forretningsskikk.
Mange land har lover som forbyr svindel og upassende involvering med en konkurrent, kunde eller en
leverandørs forretningsforhold, gjennom falsk og nedsettende ordelag eller på andre måter. Hos FMC
overholder vi alle slike lover.

14. Vi overholder lover og forskrifter for transnasjonal handel.
Vi driver forretningsvirksomheten vår i samsvar med alle gjeldende lover. Når vi foretar betydelige
forretningsinvesteringer eller oppkjøp, tar vi bærekraft, lovoverholdelse og andre etiske vurderinger med
i regnestykket.
Vi overholder alle lover for importkontroll.
Det er FMCs policy å overholde alle lover og forskrifter som gjelder selskapets import til USA. Det er ansvaret
til hver forretningsenhet å implementere og opprettholde de nødvendige interne kontroller for overholde
importbestemmelsene, vise rimelig omhu i alle importaktiviteter og gjøre sitt beste for å forsikre at involvert
personell forstår og overholder alle amerikanske importlover.
Amerikanske importlover styrer mange aspekter av våre importer, inkludert godtagelse av import inn i USA,
avgiftklassifisering og -taksering, markering av opphavsland, miljømessig rapportering, sikkerhet, kvalifisering
for spesielle preferanseprogram (f.eks. NAFTA) og bevaring av journaler. FMCs ledelse er forpliktet til å
overholde alle importlover og -forskrifter og forventer at alle ansatte gjennomfører denne forpliktelsen i driften
av FMC. Implementeringen vil bli oppnådd gjennom ledelsens og organisasjonsmessig forpliktelse, fordeling
av tilstrekkelige menneskelige og kapitalressurser, pluss ubøyelige mål og korrigerende aksjonssystemer. FMC
har etablert en komité for overholdelse av import- og eksportlovene som består av representanter fra finans-,
skatte-, juridisk og IT-, så vel som hver gruppe/avdeling. I tillegg må hver gruppe/avdeling ha en leder for
overholdelse av importlovene som er ansvarlig for å overse det kryssfunksjonelle arbeidet til teamet som har
ansvaret for å overholde importlovene.
Ledelsen hos FMC har også forpliktet seg til å overholde alle deler av C-TPAT (Customs Trade Partnership
Against Terrorism) der FMC forplikter seg til å sikre trygg og sikker import fra alle opphavssteder til
bestemmelsessteder i USA og tilsvarende programmer i andre jurisdiksjoner. FMC har opprettet et C-TPAToverholdelsesteam som har som oppgave å holde alle grupper/avdelinger og partnere i FMCs leveringskjede
oppdaterte om utviklinger og etterlevelse i forbindelse med C-TPAT.
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Vi overholder alle lover for eksportkontroll.
USA og enkelte andre land opprettholder lover og forskrifter som forhindrer eksport av enkelte produkter,
tjenester og teknologier til særskilte land eller kjøpere. Det er ansvaret til hver forretningsenhet og -avdeling å
sikre at artiklene de eksporterer kan eksporteres lovlig og kan selges til det landet og personen som de har som
hensikt å selge til.
Den amerikanske regjeringen opprettholder strenge eksportkontroller av varer, tjenester og teknisk data fra
USA og videreeksport fra andre land. Slike restriksjoner kan variere fra nesten fullstendig forbud mot å selge
artikler fra amerikanske selskaper eller deres datterselskap til noen blokkerte land (slik som tilfelle er for NordKorea og Cuba), til forbud mot å selge spesielle artikler til særskilte personer eller organisasjoner. Amerikansk
lov krever statlig forhåndsgodkjennelse av alle artikler som skal eksporteres, og de fleste FMC-produkter er
allerede forhåndsgodkjent.
Disse amerikanske lovene kan gjelde mange tilsynelatende ”uskyldige” artikler, og en del eksport av
kjemikalier og utstyr er pålagt lisenskrav og eksportkontroller. Eksport av teknologi forekommer gjennom
et fabrikkbesøk av en utenlandsk besøkende eller gjennom en internasjonal telefonsamtale eller e-post.
Hvor strenge kontrollene kan være varierer kraftig, og er avhengig av beskaffenheten av varene og deres
endelige bestemmelsessted. Reglene forandres stadig i takt med forandringer i policyer i USA og dets allierte.
Sanksjonene for krenkelse av disse kontrollene, selv når de er utilsiktet, kan være alvorlige og resultere i bøter,
fengsling og til og med å nekte et selskap alle eksportprivilegier. Nettstedet til den juridiske avdelingen på
intranett har ytterligere informasjon om forskjellige eksportlover, og FMCs advokater kan gi deg ytterligere
veiledning og assistanse med hensyn til eventuelle eksportproblemer.
Vi deltar ikke i eller overholder sekundære boikotter som strider mot den amerikanske regjerings policy,
inkludert den arabiske ligas boikott av Israel.
Vi overholder de strenge amerikanske lover og forskrifter som gjelder sekundære boikotter. Disse lovene og
forskriftene kan gjelde FMCs datterselskap og filialer utenfor USA, om transaksjonen involverer amerikansk
handel selv i en minimal utstrekning. Selv om en transaksjon ikke er en amerikansk handel, kan den i tillegg
være utsatt for skatteavgifter. Om man ikke overholder lovene, kan dette resultere i vesentlige bøter og
skatteavgifter for forretningsenheten. Den amerikanske lov relatert til sekundære boikotter krever at vi:
• 	Nekter å følge krav om deltakelse i sekundære boikotter som strider mot amerikansk policy; og
• 	Rapportere hver anmodning om å delta i en slik boikott, - fortolkes ganske generelt til å inkludere
verbale diskusjoner og å motta forhåndstrykte erklæringer i form av standard forretningsskjemaførst til FMCs juridiske avdeling og deretter til det amerikanske handelsministeriet.
I praksis er boikotten som noen arabiske land forsøker arrangere å forhindre ikke bare import av varer
fra Israel, men også handel med firma som handler med Israel (sekundær boikott) som vanligvis
presenterer problemer for denne policyen. Enhver anmodning om opplysninger om FMC selger eller leder
forretningsvirksomhet i Israel må rapporteres til en FMC-advokat.
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Lovene som styrer utenlandske boikotter er komplekse og anmodninger for overensstemmelse med en
utenlandsk boikott eller sertifisering av overensstemmelse må rapporteres, selv om overensstemmelse med den
utenlandske boikotten er tillatt ifølge loven. Noen handlinger som er tillatt av loven - inkludert noen handlinger
av ikke-amerikanske datterselskaper - likevel har alvorlige amerikanske skattekonsekvenser. Om det er noen
tvil om effekten av en spesiell anmodning eller kontraktprovisjon, rådfør deg med både en FMC-advokat og
skatteavdelingen.
For å overholde disse lovene må hver gruppe, avdeling og bedrift gjøre det følgende:
• 	Etablere prosedyrer for gjennomgang av alle innkommende og utgående dokumenter og
kommunikasjon til eller fra kunder, forhandlere eller andre i boikottende land. Gjennomgangen må
ledes av utpekte personer i hver avdeling eller bedrift som forstår kravene i de gjeldende lovene, som
vil lede all nødvendig og videre gjennomgang, og vil ta kontakt med de juridiske og skatterettslige
avdelinger angående enhver boikottanmodning.
• 	Sørge for at personale involvert i internasjonale salg, ordremottak, logistikk, dokumentasjon og
kredittpersonale - som sannsynligvis kommer i kontakt med anmodninger om å overholde utenlandske
boikotter - er instruert om hvordan de skal følge disse lovene og at de følger FMCs prosedyrer for
disse lovene.

15. Vi betaler ikke bestikkelser eller utfører upassende utbetalinger.
FMCs midler skal ikke brukes til å foreta betalinger som krenker gjeldende lover eller forskrifter. Mens denne
policyen oppsummerer de mest vanlige gjeldende lovene og forskriftene, kan de være tvetydige og vanskelige
å tolke. Om du er usikker på om en utbetaling, snakk med en FMC- advokat.
Vi deltar ikke i kommersiell bestikkelse.
Vi betaler ikke bestikkelser, ulovlige provisjoner, eller lignende betalinger eller belønninger til personer eller
organisasjoner for å kunne oppnå eller beholde forretningsvirksomhet eller å rette en forretningsvirksomhet
til en annen person eller firma. Denne policyen gjelder både direkte utbetalinger og til betalinger gjennom
en mellommann.
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Vi betaler ikke bestikkelser eller ulovlige provisjoner til statskontorer, statsansatte eller embetsmenn.
Vi tilbyr ikke og gir ikke bort, hverken direkte eller indirekte, penger, gaver, tjenester, underholdning, lån,
belønninger eller andre artikler med verdi til en ansatt av amerikanske føderale, statlige eller lokale kontorer
som regulerer eller handler med FMC. Så lenge det ikke krenker FMCs eller organisasjonen til mottakerens
regler eller standarder for oppførsel, kan ansatte i FMCs forretningsvirksomheter som handler med, eller
som er regulert av amerikanske statskontorer, tilby bevertning som er rimelig og direkte forbundet med
forretningsdiskusjoner. Vi betaler ikke, hverken direkte eller indirekte - inkludert FMCs midler, personlige
midler eller annet av verdi- til noen statlige embetsmenn, ansatte, politiske partier eller kandidater i et
land for å:
• 	Oppnå eller beholde handel for FMC eller for noen av datterselskapene eller filialer; eller
• 	Rette forretningsvirksomhet til en annen person.
Vi autoriserer heller ikke at slike betalinger utføres gjennom en tredje person om vi vet, eller er ganske sikre på
at en del av beløpet vil bli brukt til å betale en statsansatt eller embetsmann eller politisk parti eller kandidat.
FMC driver ikke i noen land hvor bestikkelser av statlige eller politiske embetsmenn er lovlig. I tillegg har
USA og andre land vedtatt lover som gjør at bestikkelser av utenlandske statlige embetsmenn er ulovlig. Hos
FMC overholder vi gjeldende lover og forskrifter. Vi engasjerer oss spesielt ikke i krenkelser av utenlandsk
lov, selv om det virker som om de lokale forretningsskikkene overser loven. Selv når de ikke har som hensikt
å oppnå, beholde eller rette forretningsvirksomhetene, gir eller tilbyr vi ikke gaver og bevertning til statsansatte
og embetsmenn i noe land utover det er normal skikk i det relevante landet. Verdien av slike gaver eller
bevertning må ikke overstige USD 100 per person uten godkjenning fra den juridiske avdelingen.
I noen land hvor FMC driver forretningsvirksomhet kan nødvendige administrative handlinger eller
prosedyremessig assistanse som ikke involverer å oppnå eller beholde forretningsvirksomhet, kun oppnås på
betimelig vis ved å betale moderate honorarer til statsansatte eller embetsmenn. Slike påskyndingsbetalinger
kan foretas lovlig, men kun etter en passende godkjennelse av selskapet som er basert på:
• 	Firmaet eller dets datterselskap er berettiget til den forespurte handlingen eller assistansen fra staten;
• 	Slike betalinger er godkjent av lokal skikk; og
• 	Ingen rimelige alternativer eksisterer.
Den nødvendige godkjennelsen for å sende betalinger er forklart i overholdelsesstandarden G210 for Foreign
Corrupt Practices Act som kan leses på [http://www.myfmc.com/finance/standards/Financial%20Standards/
G210—FCPA%20Compliance.doc] Alle påskyndingsbetalinger – uansett godkjennelseskrav – må gjelde på
årlig basis.
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Vi viser spesielt omhu ved utnevnelse av salgsrepresentanter, distributører og konsulenter.
Kommisjons- eller honorarordninger kan kun arrangeres med firmaer eller personer som tjener som virkelige
og kommersielle salgsrepresentanter, distributører eller konsulenter (felles “representanter”). Disse ordningene
kan ikke avtales med et firma der det er kjent at en statsansatt eller embetsmann har en interesse i dersom
FMC fører eller søker å føre forretningsvirksomhet med det statskontoret embetsmannen eller den ansatte
er forbundet med. Alle forretningsenheter må vurdere karakteren og rykte til hver foreslåtte representant for
å bestemme om representanten passer for FMC før tilsettelse.
Vi betaler våre representanter med ærlige midler. Betalinger kan aldri skje med kontanter, og de må skrives ut til
representantenes forretningskontor i landet hvor det ligger (og ikke til et utenlandsk kontor eller en utenlandsk
bankkonto) om ikke den juridiske avdelingen har godkjent noe annet.
Alle kommisjons- og honorarordninger med representanter skal dekkes av en skriftlig avtale. Avtalen må
inneholde følgende, i tillegg til andre normale vilkår og betingelser:
• 	En klar beskrivelse av tjenestene som skal leveres;
• 	Forpliktelsen til representantene til å overholde gjeldende lover, inkludert en erklæring at ingen forbudte
betalinger har blitt eller vil bli foretatt eller lovet; og
• 	En erklæring at FMC kan kreves å måtte avsløre kontrakten og vilkårene og betingelsene i kontrakten
til autoriserte statskontorer. Summen av kommisjonen eller honoraret som skal betales til en
representant for å assistere i å skaffe til veie ordrer og for tjenester etter salget, må være rimelige i lys
av normal praksis for industrien, spektret av produkter involvert, og de kommersielle tjenester ytet.
Salgsrepresentants- og distribusjonsavtaler er tilgjengelige fra FMCs advokater.

16. Vi respekterer den politiske prosessen og overholder lover som styrer politiske bidrag.
Vi overholder alle lover som regulerer selskapets og ansattes deltakelse i offentlige anliggender, med forbehold
om prosedyrene nevnt nedenfor. FMC oppfordrer de ansatte til å utøve sine rettigheter og påta seg sine
borgerlige forpliktelser.
Der gjeldene amerikansk lovgivning tillater at bedrifter støtter politiske kandidater økonomisk, må slike bidrag
først være skriftlig godkjent av bedriften eller avdelingen som anmoder om støtten, FMCs juridiske avdeling
og FMCs visedirektør for statlige forbindelser.
Disse kravene gjelder bare for politiske bidrag som gis med FMC Corporations midler. De legger ingen
restriksjoner på personlige avgjørelser som FMCs ansatte tar om å bidra på lovlig vis med personlige midler,
eller ved å støtte FMC Corporations støtteprogram for regjeringen. FMC oppfordrer de ansatte til deltakelse av
denne typen. Ansatte kan ikke bli refundert gjennom selskapets representasjonskonto eller på andre måter for
slike personlige bidrag.
I andre land kan FMC eller dets datterselskaper gi politiske bidrag kun når det er tillatt av gjeldende lover,
og etter skriftlig godkjennelse av selskapets sjef med ansvar for FMC aktivitetene i det landet og leder for
selskapets offentlige affærer og den juridiske avdelingen.
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17. Vi deltar ikke i innsidehandel eller relatert ulovlig oppførsel.
Ansatte og styremedlemmer kan vanligvis kjøpe eller selge offentlig omsatte verdipapirer i FMC og andre
firmaer. Amerikansk lov forbyr imidlertid kjøp og salg av offentlig omsatte verdipapirer av en person med
innsideopplysninger. Selv mindre krenkelser av verdipapirlovene kan ha alvorlige konsekvenser. Straff inkluderer
tap av inntekt, sivile bøter opp til tre ganger inntekten tjent eller tap unngått, fengselstid og store bøter.
Omsetningsreglene som forbyr innsidehandel gjelder for alle slags verdipapirer, inkludert ordinære aksjer og
preferanseaksjer, obligasjoner, kommersielle verdipapirer, opsjoner, og aksjekjøpsrettigheter. De gjelder for
direkte kjøp og salg av person med innsidekjennskap og for å tipse en venn eller et familiemedlem som kjøper
og selger verdipapirer.
Personer med innsideopplysninger inkluderer:
• 	Toppledere, styremedlemmer og ansatte i FMC som får kjennskap til viktige opplysninger som enda
ikke er offentliggjort i kraft av sine stillinger;
• 	Personer som har et konfidensielt forhold med FMC, slike som bankansatte, konsulenter og advokater; og
• 	Personer som får kjennskap til viktige opplysninger fra en venn eller en bekjent om et firma som vennen
eller den bekjente har et forhold til. Selv om personer kan være oppmerksomme på innsideopplysninger
om et firma, gjelder reglene for innsidehandel for opplysninger som er ”av avgjørende betydning”. Det
er ingen definisjon for hva som er av avgjørende betydning som vil gjelde i hver tilfelle, men generelt er
opplysningene betraktet å være av avgjørende betydning om det kan rimelig forventes at de vil påvirke
markedsprisen til et firmas aksje. Noen eksempler på opplysninger med avgjørende betydning er:
• 	Informasjon om et selskaps inntekter;
• 	Planer for utvidelse eller nedleggelse av fasiliteter eller vesentlige avskrivninger i verdien av
firmaets aktiva;
• 	Visse transaksjoner, f.eks. fusjoner med andre firma, oppkjøp av andre firma eller deler av andre firma,
salg av hele eller deler av et firma, bud som er lagt inn for eller av et annet firma; og
• 	Vesentlige forandringer i ledelsen.
På grunn av de store bøtene og de gjeldende reglenes kompliserte beskaffenhet skal du kontakte en FMCadvokat om du har noen spørsmål om reglene for innsideomsetning som gjelder kjøp eller salg av FMCs eller
andre selskapers verdipapirer.
Det er også forbudt for FMCs toppledere og styremedlemmer å handle med FMCs allment omsatte
verdipapirer i en periode hvor medlemmene i FMCs pensjonsplaner ikke kan foreta en lignende type
transaksjon. Ytterligere detaljer om disse restriksjonene er tilgjengelige fra selskapets generelle juridiske
rådgivers kontor.
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18. Vi handler lovlig og rettferdig i statsinnkjøp.
Vi handler med den amerikanske staten og andre lands statskunder i henhold til høye etiske standarder.
Vi erkjenner at vi har en spesiell forpliktelse til å beskytte og bevare godviljen og tilliten til den amerikanske
staten, andre lands statskunder og deres skatteytere. Selv om fundamentale ærlighetsprinsipper utgjør en
permanent del av alle FMCs forretningsvirksomheter, er et selskap som tjener den amerikanske stat samt
mange andre lands statsadministrasjoner pålagt ytterligere krav angående hvordan vi demonstrerer og
dokumenterer rettferdig og redelig handel.
Risikoen for å krenke amerikanske lover som gjelder føderale innkjøp er ekstraordinært stor, både for FMC og
de ansatte som er involvert i driften og ledelsen av selskapet. Vanlig straffeutmåling inkluderer fengsel, store
bøter for personer og firmaer, tap av inntekt fra den kontrakten det gjelder, eller det kan bli nedlagt forbud og
hele FMC kan bli stengt ute fra muligheten til å selge til den amerikanske staten.
I tillegg til å overholde gjeldende lov og Normen, forsøker vi med all den makt vi kan mestre å kontrollere
våre kostnader i henhold til den amerikanske regjerings innkjøpsstandarder og forskrifter, som har som mål
å skaffe varer med passende kvalitet gjennom statskontrakter til best mulig pris. Snakk med en FMC-advokat
om du har noen spørsmål.

19. Vi fører nøyaktige firmafortegnelser og foretar fullstendige, rettferdige, nøyaktige,
betimelige og forståelige dokumentfremleggelser.
Vi foretar fullstendig, rettferdige, betimelige og forståelige dokumentfremleggelser når FMC rapporter
i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter og i all annen offentlig kommunikasjon. Uærlig rapportering,
både internt og eksternt vil ikke tolereres. Dette inkluderer rapportering eller organisering av informasjon i et
forsøk på å villede eller desinformere. Firmaets bøker og fortegnelser skal ikke inneholde posteringer som med
hensikt gjemmer eller tildekker en transaksjons virkelige karakter.
FMC har tatt i bruk kontroller for å beskyttes FMCs aktiva og sørge for at selskapets finansielle fortegnelser
og rapporter er nøyaktige og i henhold med interne behov og gjeldende lover og forskrifter. Disse etablerte
regnskapsprinsippene og prosedyrene må følges for å sørge for fullstendig og nøyaktig fortegnelse av alle
transaksjoner. Som påkrevd av en hensiktsmessig FMC-sjef, er alle ansatte forventet å holde seg til disse
prosedyrene, så langt som deres ansvarsområder rekker.
Ingen ansatt eller styremedlem kan blande seg inn i eller på urettmessig vis påvirke, direkte eller indirekte,
revisjonen av FMCs finansregnskap. Krenkelser av disse provisjonene skal resultere i disiplinære tiltak
som kan inkludere oppsigelse og kan også utsette overtrederen for vesentlig sivilt erstatningsansvar og
kriminell påklage.
Om en ansatt blir oppmerksom på noen feilaktige transaksjoner eller regnskapspraksiser, må han eller hun
øyeblikkelig rapportere saken, slik det er beskrevet i del 4 av denne Normen.
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Vår forpliktelse til å registrere og rapportere informasjon nøye og ærlig gjelder også for måten vi rapporterer
tiden vi har arbeidet, pådratte forretningsutgifter, testresultater av undersøkelser og andre forretningsrelaterte
aktiviteter.

20. Vi behandler våre fortegnelser på riktig vis.
For å drive effektivt, må regnskap og arkivdokumenter administreres riktig. Dokumenter som er nødvendig
for pågående forretningsvirksomhet eller som er påkrevd av loven, må lagres, mens all annen dokumentasjon
skal kastes. Om ikke unødvendige arkivdokument kastes, vil dette føre til stadig økende kostnader og uorden.
Dokumenter skal kastes med jevne mellomrom etter hvert som det ikke er behov for dem, og en
generell gjennomgåing av dokumentene for å se om det fremdeles er behov for dem skal utføres
minst én gang per år. Generelt skal ingen dokumenter beholdes i mer enn to år om det ikke trengs for
pågående forretningsvirksomhet eller en lov krever at de lagres. Før dokumentene fjernes skal ansatte og
styremedlemmer konsultere FMCs policy for lagring og arkivering av dokumenter som finnes på FMCs
Intranettsted [http://www.fmcweb.com/rrp]. De som er usikre på om de trenger å beholde et spesielt
dokument skal spørre sin arkivansvarlige eller overordnede, slik at det kan vurderes hvor sannsynlig det er
at dokumentet vil trenges i fremtiden. Når det viser seg at dokumenter vil være nødvendige i forbindelse
med et søksmål eller en statsetterforskning, vil vi ta vare på alle mulig relevante dokumenter og øyeblikkelig
innstille all ordinær makulering eller modifisering av dokumenter som gjelder sakene som er forbundet med
rettssaken eller etterforskningen. Under ingen omstendigheter vil vi forandre noen av disse dokumentene. Om
vi er usikre på om dokumentene i vår varetekt skal bevares fordi de kan stå i forbindelse med en rettssak eller
etterforskning, vil vi ta kontakt med den juridiske avdelingen for å få veiledning.

21. Vi svarer passende på statsetterforskning.
FMC samarbeider vanligvis med statsundersøkelser, og statsundersøkelser ender ofte uten å finne at FMC har
vært involvert i noen form for ugjerninger. Likevel må FMC kunne foreta en rimelig vurdering av hvordan
vi kan svare på en spesiell forespørsel.
Det er viktig å forstå grunnlaget for statsundersøkelser nå, før en etterforskning begynner- fordi statens
etterforskere ofte søker direkte kontakt med ansatte, selv når de er borte fra arbeidsplassen. For eksempel,
FBI-agenter er kjent for å dukke opp uten varsel i de ansattes hjem idet de skal dra på arbeidet om morgenen
og begynner å stille spørsmål. Om en ansatt er kontaktet av en av statens tjenestepersoner eller etterforskere
om et FMC-anliggende, bør han eller hun huske fire grunnleggende punkter:
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Ikke snakk på vegne av FMC.
De fleste individuelle ansatte er ikke autorisert til å handle som en talskvinne/talsmann for FMC i juridiske
anliggende eller etterforskninger. I stedet for å si noe på vegne av FMC, må de ansatte:
• 	Henvise etterforskeren til en FMC-advokat; og
• 	Øyeblikkelig kontakte både sin overordnede eller annen ansvarlig sjef og en FMC-advokat for
å rapportere forespørselen.
Overvei nøye å kontakte FMC før du diskuterer noe med statens tjenestemenn eller etterforskere.
Det er opp til den ansatte om han eller hun vil snakke med en statstjenesteperson eller etterforsker, men FMC
oppfordrer de ansatte å ta kontakt med en FMC-advokat før de snakker med en slik person. Bare be om å få
personens navn og telefonnummer og fortell dem at de vil bli kontaktet.
• 	I nesten alle tilfeller kan alt en ansatt forteller en statstjenesteperson eller etterforsker brukes mot den
ansatte personlig, så vel som mot FMC og andre ansatte i FMC.
• 	En ansatt har vanligvis rett til å ha en advokat tilstede i en slik diskusjon. Om FMC er kontaktet, kan
FMC skaffe en advokat til den ansatte i passende omstendigheter.
• 	I USA og mange andre land er ikke statstjenestepersonene berettiget til å insistere at en ansatt snakker
med dem, eller true den ansatte, om han eller hun nekter å svare.
• 	Om en ansatt velger å snakke med en statsetterforsker, skal de snakke sannferdig. Falske erklæringer
til en statsetterforsker kan føre til påtale.
Verifiser myndigheten til etterforskeren.
Statlige tjenestepersoner og etterforskere - og ikke-statlige personer, slike som journalister, spesielle
interessegrupper og private etterforskere - bruker noen ganger en aggressiv stil eller overraskelsestaktikker
for å prøve å stille ansatte i firma spørsmål når de mangler myndighet til å kreve svar på sine spørsmål.
• 	Be om navnet på etterforskeren og etter et bevis for hvem de er (slik som et navneskilt eller
identifikasjonskort). Ansatte er alltid berettiget til å se et identifikasjonsbevis i USA og er vanligvis
berettiget til det også i andre land.
• 	Spør etter en beskrivelse av hva saken gjelder og hensikten med forespørselen. FMCs ansatte er aldri
autorisert til å snakke med private etterforskere, journalister, spesielle interessegrupper eller lignende
personer om sitt arbeid ved FMC eller FMCs forretningsvirksomhet uten å få autorisasjon på forhånd.
Beskytt FMCs dokumenter og beskyttet eiendom.
Gi aldri FMC-filer eller dokumenter av noe slag til en etterforsker uten å få spesiell autorisasjon på forhånd fra
en FMC-advokat eller din overordnede. FMC-filer eller dokumenter inkluderer datafiler, tegninger, papirer
eller filer laget eller fremskaffet i forbindelse med FMCs arbeid. Disse materialene er FMCs eiendom, selv om
de er oppbevart hjemme eller på et annet sted.
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En unntagelse fra denne regelen er en ransakingsordre eller annen lignende rettsordre. Du må ikke hindre
en som opprettholder lov og orden eller politiet som har en gyldig ransakingsordre eller lignende rettsordre.
Kontakt den juridiske avdelingen øyeblikkelig om du mottar en slik ransakingsordre.

22. Rapportering og opplysningsressurser:
Det kreves at du rapporterer umiddelbart og nøyaktig enhver krenkelse av Normen som du måtte oppdage,
til din sjef, personalsjef eller en FMC-advokat. Navnene, telefonnumrene og adressene til FMCs generelle
juridiske rådgiver er oppført i firmaets katalog. Om du ikke føler deg komfortabel med å rapportere en
krenkelse til disse personene, eller om du ønsker å rapportere en krenkelse anonymt, skriv til:
FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA
eller på Internett:
https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp
eller FMCs etikksvartelefon:
1-866-332-6800 (gratis fra USA)
+1-704-759-2082 (internasjonalt, noteringsoverføring)
Du kan gjøre dette uten å være redd for represalier.
Om du har noen spørsmål eller er i tvil om visse aspekter av Normen, snakk med din FMC-sjef, personellsjef,
en FMC-advokat, FMCs etikk-kontor eller en annen passende person hos FMC.
FMCs etikksvartelefon:
•
•
•
•
•
•
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Med tilgang 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
Er et gratis telefonnummer fra FMCs lokasjoner i USA
Ring noteringsoverføring fra andre land
Flerspåklig tjeneste - 100 forskjellige språk
Der oppringingen er konfidensiell og anonym
Har en stab med opplæring i å håndtere etiske problemer
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