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3M er forpliktet til å drive forretninger
med integritet, uten påvirkning fra
korrupsjon eller bestikkelser av noe
slag. Som en av våre verdsatte forretningspartnere, forventer vi at du handler
lovlig og etisk i alt du gjør. Informasjonen
i denne brosjyren forklarer våre forventninger og forpliktelser til å jobbe sammen med deg for å sikre at forretningene
drives på riktig måte.

3Ms visjon

3Ms forventninger i henhold til bestikkelser

Hos 3M verdsetter vi samarbeidet vi har med
våre forretningspartnere. Uansett hvor du befinner deg, eller hvilke produkter eller tjenester
du tilbyr, spiller du en viktig rolle i arbeidet vårt
med å oppnå vår visjon.

3M forbyr bestikkelser og korrupsjon i alle former, uavhengig av forretningsskikker og praksis
som kan eksistere i enkelte land, og vi forventer
at våre samarbeidspartnere overholder alle
lover.
•
Bestikkelse av både privatpersoner, ansatte i private bedrifter og offentlige tjenestepersoner er imot gjeldende lover og 3Ms etiske
retningslinjer.

3Ms forpliktelse til å bekjempe bestikkelser

• Bestikkelser kan komme i mange former,
f.eks. overdrevne gaver, underholdning og reiser, veldedige bidrag, returprovisjoner, politiske
donasjoner, eller til og med små tilretteleggelsesbetalinger eller «smøring».

3M har en lang historie med sterke resultater og drift i verdensklassen, basert på
selskapets ekstraordinære omdømme og
arbeidet utført av våre folk. Sammen kan
vi påvirke hvordan forretningene drives
globalt, ved å kjenne til reglene, ta de riktige valgene, og ved å søke veiledning når
vi har betenkelighetereller er usikre på hva
vi skal gjøre.
•
3M er medlem av FNs Global Compact (UNGC) og av UNGCs arbeidsgruppe
for det 10. prinsippet.
•
3M var stolte av å bli anerkjent av
Ethisphere som en av verdens mest etiske
bedrifter (World’s Most Ethical Companies®) i 2016, for tredje år på rad.
•
3M har blitt anerkjent som en av
verdens mest beundrede bedrifter (World’s
Most Admired Companies – Fortune)

3M driver forretninger etisk og i samsvar med
lovgivningen, ikke bare i USA, men i alle land
hvor vi driver forretninger. 3M velger forretningspartnere som deler våre verdier og forpliktelse til integritet. Vi forventer at du vil gjøre
forretninger uten bruk av bestikkelser og korrupsjon.

•
3M er en av verdens mest respekterte bedrifter (World’s Most Respected
Companies – Barron’s)

Når bestikkelser og korrupsjon er eliminert fra
forretningsprosessen, konkurrerer hvert selskap basert på teknologi, produkter og kundeservice. Med rettferdige konkurransevilkår har
alle lik mulighet til å lykkes med forretninger på
ærlig vis!

• Fordeler eller løfter, som tilbud om ansettelse av en offentlig tjenestepersons slektning,
eller å gi en ufortjent rabatt som ikke er tilgjengelig for andre, kan også være bestikkelser
og bryter med våre retningslinjer og gjeldende
lover.

Det er riktig å forhindre bestikkelser og korrupsjon. Det er også god butikk. Som en del
av våre etiske retningslinjer, sikrer 3Ms prinsipp
om antikorrupsjon at vi overholder internasjonale antikorrupsjonslover, inkludert den amerikanske (USA) Foreign Corrupt Practices Act,
den britiske Bribery Act, og lovgivning i alle
landene vi driver forretninger i.

3Ms måte å gjøre forretninger på
Hos 3M er det bare én måte å gjøre forretninger
på: den korrekte måten . Våre etiske retningslinjer gir klare føringer for hvordan 3M-ansatte
og samarbeidspartnere som opptrer på 3Ms
vegne, skal ta gode etiske avgjørelser hver dag.
Våre etiske retningslinjer og prinsipp om antikorrupsjon finner du på www.3M.com/businessconduct

Spørsmål
Dette er et komplekst og dynamisk
rettsområde. Hvis du har spørsmål om
informasjonen i denne brosjyren, eller har
mistanke om upassende oppførsel, skal du
ta kontakt med din kontaktperson hos 3M
eller 3Ms avdeling for samsvar og forretningsførsel, eller gå til 3M-Ethics.com.

