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Vår interna uppförandekod på Caterpillar är grunden för vårt arbete. Den
definierar våra värden i handlingar, det vi står för och hur vi behandlar våra kunder,
leverantörer och varandra. Även om vi gör affärer inom ramarna för tillämpliga
lagar och regulationer uppmärksammar vi att vi måste ha tydliga förväntningar
på oss själva och våra affärspartner, utöver vad lagen kräver.
Som leverantör åt Caterpillar är du en förlängning av vår utökade värdekedja
och vårt åtagande för kvalitet. Vi ber dig att visa starka värderingar och följa de
principer som anges i detta dokument. Kort sagt förväntar vi oss att våra partner
alltid följer lagen och den sunda affärspolicy som Caterpillar står för, samt att de
utför aktiviteter på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter.
Tack för ditt engagemang för Caterpillar och för att du tagit dig tid att läsa och
förstå vår globala uppförandekod.
[Underskrift]
Pam Heminger, Vice President
Caterpillars företagsstrategi
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INTRESSEKONFLIKTER

Leverantörer får inte delta i aktiviteter som skapar, eller kan verka
skapa, konflikter mellan leverantörens respektive Caterpillars intressen.
Caterpillars anställda tar inte emot gåvor, förmåner eller underhållning
vars värde är större än vi rimligen kan återgälda eller som förpliktar oss
eller ser ut att förplikta oss att agera på något sätt som strider mot lagen,
mot Caterpillars affärsintressen eller Caterpillars etiska affärsmetoder.

RÄTTVIS KONKURRENS

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer antitrust- och konkurrenslagar
där de gör affärer. I våra relationer med leverantörer undviker Caterpillar
att ingå avtal som begränsar vår förmåga att konkurrera med andra.

INTERNATIONELL HANDELSRÄTT

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer tillämplig internationell
handelsrätt, inklusive föreskrifter för import- och exportkontroll och
efterlevnad av sanktioner och anti-bojkottlagar. Våra leverantörer
är skyldiga att se till att följa den internationella handelsrätten och
föreskrifterna i de länder där de gör affärer.

OEGENTLIGA BETALNINGAR

Leverantörer får inte försöka påverka andra, vare sig direkt eller indirekt,
genom att erbjuda mutor eller andra oegentliga kompensationer, eller via
andra oetiska metoder eller metoder som skulle försämra Caterpillars rykte
i fråga om ärlighet och integritet. Även handlingar som kan framstå som
sådant beteende ska undvikas.
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