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Звернення генерального директора
Зміцнення довіри завдяки сумлінності

Я пишаюся тим, що мені випала честь очолити компанію Alcon у той період, коли вона виходить на 
новий рівень у розробці рішень для здоров'я очей� Ми допомагаємо людям покращувати зір, і те, як ми 
робимо це, допомагає нам завойовувати довіру клієнтів, інвесторів, колег та інших зацікавлених осіб� 
Наш успіх залежить від підтримки цієї довіри�

Ми всі повинні дотримуватися цінностей і культури сумлінності нашої компанії� Я готовий вести бізнес 
відповідно до очікувань, викладених у цьому Кодексі ділової етики� І я очікую такої самої готовності від 
кожного з вас� Ми не можемо поступатися нашими цінностями або принципами сумлінності заради 
досягнення результатів�

Я очікую, що ви поставитеся з увагою до положень цього Кодексу, будете ставити запитання, якщо вам 
щось незрозуміло, і будете нести відповідальність за свої дії та рішення�

Давайте здобувати найкращі результати, дотримуючись цього Кодексу� Демонструйте свою сумлінність і 
відповідальність під час спільної роботи щодо захисту і відновлення зору� Наші клієнти — мільйони пацієнтів 
і споживачів, для яких ми працюємо, — заслуговують цього�

Девід Дж� Ендікотт  
Генеральний директор

«Наш успіх залежить від підтримки �

�
довіри наших зацікавлених осіб. 
Ми не можемо поступатися нашими 
цінностями або принципами сумлінності 
заради досягнення результатів».
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Цей Кодекс ділової етики («Кодекс») визначає наші 
принципи і способи ведення бізнесу� Ми очікуємо, 
що всі співробітники і рада директорів Alcon будуть 
дотримуватися Кодексу�

Формування сильної корпоративної культури, що 
сприяє зміцненню довіри, є нашим спільним 
обов'язком� Наша репутація етичної та 
відповідальної компанії грунтується на рішеннях, які 
ми приймаємо щодня�

Ми повинні працювати разом, щоб завоювати і 
підтримувати довіру наших зацікавлених осіб: 
пацієнтів і споживачів, працівників сфери охорони 
здоров'я, які використовують наші продукти і 
послуги, інших ділових партнерів, наших інвесторів, 
регуляторних органів і співробітників Alcon�

Чому це важливо? Тому що люди ведуть бізнес з 
компаніями та окремими людьми, яким вони довіряють 
і на яких вони можуть розраховувати� 
Ми прагнемо бути такою компанією.
Персональні та колективні рішення, які ми приймаємо, 
можуть завоювати або зруйнувати довіру наших 
зацікавлених осіб�

Втрата довіри призводить до появи таких 
ризиків, як:

• заподіяння шкоди людям;

• заподіяння репутаційної шкоди або фінансового
збитку Alcon;

• небажані юридичні наслідки, зокрема штрафи
та санкції;

• нездатність найняти і утримати 
талановитих співробітників�

Ми повинні уникати цих ризиків, щоб зосередити всі 
ресурси на виконанні нашої місії, допомагаючи 
людям покращувати зір� Як це зробити? Ми повинні 
незмінно діяти сумлінно на робочому місці, на ринку 
і в суспільстві� Сюди входить дотримання законів 
усіх країн, в яких ми працюємо�

Компанія Alcon очікує, що ви будете:
• демонструвати сумлінність і повагу до інших,

незмінно дотримуючись наших цінностей і
стандартів поведінки;

• приймати на себе відповідальність за виконання
вимог цього Кодексу;

• дотримуватися всіх застосовних законів
і галузевих кодексів;

• дотримуватися політик і процедур Alcon, які
застосовуються до вашої роботи, включно з
суворішими місцевими вимогами;

• ставити запитання, якщо вам потрібна допомога;
• повідомляти про можливі порушення цього

Кодексу;
• підтримувати прагнення компанії до дотримання 

міжнародних етичних норм.

Компанія Alcon також очікує, що її лідери 
будуть підтримувати дотримання Кодексу і 
надихати інших:
• демонструючи етичне прийняття рішень і

вимагаючи того самого від співробітників;
• проявляючи відкритість, щоб співробітники

відчували, що вони можуть вільно
висловлювати свою думку;

• прислухаючись до співробітників і проявляючи
обережність під час вирішення проблем;

• звертаючись за допомогою під час 
вирішення проблем, за потреби 
застосовуючи ескалацію�

Під час ведення бізнесу Alcon використовуйте цей 
Кодекс як свій етичний компас� Наші зацікавлені особи, 
зокрема пацієнти і споживачі, які врешті отримують 
вигоду від наших продуктів, розраховують на те, що 
кожен з нас буде це робити�

Довіра — важливий аспект, 
і вона починається з вас

Те, що ви робите і як ви це 
робите, має значення.



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
Ми досягаємо 

результатів

ІННОВАЦІЇ

Ми створюємо, 
вдосконалюємо і 

змінюємо

ЛЮДИ
Ми реалізуємо 

потенціал 
наших 

співробітників
СУМЛІННІСТЬ 

Ми вчиняємо 
правильно

ЯКІСТЬ 
Ми завжди 
досягаємо 
кращого

СМІЛИВІСТЬ

Ми твердо 
висловлюємо 
свою думку

СПІВРОБІТНИЦТВО 
Ми досягаємо 
успіху разом
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Все починається з нашої культури� Наші цінності та стандарти поведінки 
об'єднують нас на глобальному рівні в межах загального прагнення
до культури, заснованої на принципах сумлінності� Вони є етичним 
фундаментом для використання методів ведення бізнесу, які зміцнюють 
довіру� Нижче наведено основні цінності компанії, на які ви повинні 
спиратися у своїй роботі�

Наша культура сумлінності
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Висловлюйте свою думку, ставлячи запитання 
Ми хочемо, щоб ви висловлювали свою думку і 
могли отримати допомогу, коли вам це необхідно� 
Ставте запитання, якщо вам щось незрозуміло, чи 
то вимоги до вашої посади, завдання, чи 
застосування цього Кодексу або політик компанії� 
Іноді найкраще просто сформулювати запитання і 
звернутися за допомогою� Якщо ви чогось не 
знаєте, це не проблема, але ви зобов'язані ставити 
запитання і звертатися за допомогою� Ви не самотні 
— у нас є ресурси для підтримки�

Ви також повинні приділяти час обмірковуванню 
ситуації та ставити собі запитання, перш ніж 
вживати будь-яких заходів:
• Чи відповідає ця дія букві та духу закону і 

цього Кодексу?
• Чи допоможе ця дія компанії Alcon у підтримці 

довіри зацікавлених осіб?
• Чи може ця дія завдати шкоди?
• Чи може ця дія поставити компанію Alcon в 

незручне становище або завдати шкоди 
репутації чи авторитету Alcon?

• Чи може ця дія погано вплинути на вас і вашу 
особисту сумлінність?

Висловлюйте свою думку, повідомляючи про 
проблеми 
Якщо щось здається вам неправильним або у вас 
виникли сумніви, ми повинні дізнатися про це якомога 
швидше� Отже, під час виникнення проблеми 
компанія зможе швидко та ефективно вирішити 
проблему, щоб запобігти її поглибленню або 
нанесенню збитку� Довіртеся своїм інстинктам�Ми 
очікуємо, що ви будете негайно повідомляти про свої 
сумніви або проблеми, особливо якщо ви знаєте або 
підозрюєте, що певна дія може бути порушенням 
законодавства, цього Кодексу або політик компанії�

Чого очікує від вас компанія, коли ви 
повідомляєте про проблему?

Коли ви повідомляєте про проблему або коли компанія 
звертається до вас за інформацією, ми очікуємо, що ви 
будете демонструвати сумлінність і виконаєте такі дії:

• Сумлінно надасте достовірну інформацію, 
навіть якщо вам невідомі всі подробиці

• Будете дотримуватися вимог 
конфіденційності

• Надасте всю необхідну допомогу

Якщо ви сумлінно висловлюєте свою думку, це не 
завжди означає, що ви маєте рацію, але ви повинні 
бути впевнені, що надана вами інформація є 
правдивою�

Ми зміцнюємо довіру, 
висловлюючи свою думку

Для успішного виконання нашої місії ми 
повинні завойовувати і підтримувати 
довіру всіх зацікавлених осіб компанії. 
Саме тому ми очікуємо, що ви будете 
висловлювати свою думку.
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Чого ви можете очікувати від компанії, коли ви 
повідомляєте про проблему?
Коли ви повідомляєте про неетичну або 
неприйнятну поведінку, ви можете очікувати, що 
ми будемо поважати вашу думку і захищати вас.  
Цей процес містить:
• можливість повідомити про проблему

конфіденційно і, якщо це дозволено,
анонімно;

• можливість бути вислуханим і
сприйнятим серйозно;

• ретельний розгляд та / або
дослідження вашої проблеми;

• можливості для подальшого звернення�

Жорстка заборона на переслідування
Ми не допускаємо переслідування осіб, які сумлінно 
висловлюють свою думку, беруть участь у 
розслідуванні, подають скаргу або повідомляють 
про проблему� Всі менеджери Alcon несуть 
відповідальність за вжиття відповідних заходів щодо 
запобігання переслідування у своїх сферах 
відповідальності� Будь-які форми переслідування (як 
прямі, так і непрямі) осіб, які висловлюють свою 
думку, є підставою для дисциплінарного стягнення

Як висловити свою думку
Якщо у вас є запитання або сумніви, ми 
рекомендуємо вам поговорити зі своїм 
менеджером, якщо ви відчуваєте себе комфортно в 
такій ситуації� Ви також можете вибрати один з 
таких варіантів:
• будь-який інший співробітник, який

займає керівну посаду;
• співробітник відділу кадрів;
• представник відділу з дотримання

політик і процедур;
• співробітник юридичного відділу Alcon;
• Гаряча лінія з питань етики (за 

телефоном або онлайн; див.  докладну 
інформацію нижче)�

Висловлюючи свою думку, ви демонструєте одну з 
наших цінностей — сміливість — і допомагаєте 
компанії Alcon вести свій бізнес сумлінно� 

Як повідомити про проблему за допомогою 
Гарячої лінії з питань етики?
Гаряча лінія з питань етики Alcon — це незалежна, 
захищена і конфіденційна служба, доступна за 
телефоном та онлайн, цілодобово і без вихідних на 
декількох мовах� За допомогою Гарячої лінії ви 
можете повідомити про проблему анонімно, якщо це 
дозволено місцевим законодавством�  
Див� Alcon�Ethicspoint�com�

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Повідомлення про проблему

З:  Правда, що захист від переслідування надається лише в тому випадку, якщо я повідомлю про
проблему через Гарячу лінію?

В:  Неважливо, як ви повідомляєте про проблему, переслідування неприйнятне в будь-якому випадку� 
Якщо ви вважаєте, що ви зазнали переслідувань за повідомлення про проблему або вам 
загрожують переслідуванням, зверніться до співробітника відділу кадрів або відділу з дотримання 
політик і процедур�
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Ми зміцнюємо довіру і досягаємо успіху разом� Взаємна повага на робочому 
місці в поєднанні з прихильністю до дотримання наших цінностей, цього 
Кодексу та політик компанії є надійним фундаментом для досягнення наших 
спільних цілей�

Ми зміцнюємо довіру за допомогою таких чинників, як…
• Шаноблива поведінка на робочому місці
• Забезпечення безпеки на робочому місці
• Належне управління конфліктами інтересів
• Належне управління інформацією та ресурсами

Зміцнення довіри на 
робочому місці
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Проявляйте повагу до кожного
В компанії Alcon ми всі ставимося до інших людей з 
повагою і гідністю, заохочуємо різноманіття, раді вітати 
різноманітні ідеї та перспективи, надаємо однакові 
можливості для всіх і заохочуємо культуру 
інклюзивності� Ми цінуємо внесок кожного з нас і наші 
сильні сторони, зумовлені відмінностями�

Компанія Alcon очікує, що ви будете проявляти повагу, 
діяти професійно і демонструвати ввічливість, розуміння 
та уважність щодо гідності та цінностей інших людей під 
час взаємодії з колегами, гостями, діловими партнерами, 
клієнтами, представниками державних органів та іншими 
діловими контактами Alcon� Це правило діє незалежно від 
того, де відбувається взаємодія (наприклад, на 
підприємствах Alcon, в офісах клієнтів або 
постачальників, у місцях ділових поїздок або на 
громадських заходах, пов'язаних з вашою роботою)�

Відсутність неналежної поведінки
Ми прагнемо до того, щоб на робочому місці були 
відсутні прояви неналежної поведінки, зокрема 
фізичне чи вербальне переслідування та будь-які 
інші форми неприйнятної поведінки� 
Так само, компанія Alcon вважає неприйнятним 

будь-яке переслідування або інші форми 
неналежної поведінки, спрямованої на 
співробітників компанії іншими особами, з 
якими компанія веде бізнес�

Справедливе ставлення
Ми прагнемо справедливо ставитися до 
співробітників і кандидатів на вакансії� Наша політика 
полягає в тому, що основою для всіх рішень, 
пов'язаних з працевлаштуванням (включно з 
прийманням на роботу, просуванням, звільненням, 
компенсацією та пільгами, а також доступом до 
навчання, розвитком і переміщенням) є навички, 
кваліфікація та інші критерії, пов'язані
з роботою і веденням бізнесу� Ми є роботодавцем, 
який надає однакові можливості� Ми надаємо робочі 
умови без дискримінації за віком, расою, кольором 
шкіри, походженням, етнічною приналежністю, 
національністю, вагітністю, сексуальною орієнтацією, 
гендерною приналежністю або гендерною 
ідентичністю, характеристиками або 
самовираженням, генетичними даними, розумовими 
або фізичними обмеженими здібностями, сімейним 
статусом або статусом партнерства, політичними 
переконаннями, віросповіданням, релігією, 
ветеранським або військовим статусом, а також 
будь-якими іншими статусами чи ознаками, 
захищеними законом�

Ми зміцнюємо довіру через 
шанобливу поведінку на 
робочому місці

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Неналежна поведінка

З:  Один з моїх колег часто жартує з приводу іншого співробітника в нашій групі, і мені здається, 
що це створює у співробітника відчуття дискомфорту. Чи варто мені щось зробити?

В:  Грубі жарти або коментарі, адресовані або пов'язані з кимось із колег, є неприпустимими.
Те, що може бути прийнятним, смішним або стереотипним для однієї людини, може бути сприйнято як 
недоброзичливість або образа іншою людиною�

Вам слід поговорити зі своїм колегою та запропонувати йому припинити таку неналежну поведінку, 
якщо така розмова не завдає вам дискомфорту; поговорити зі своїм менеджером або повідомити про 
проблему відповідно до встановленого процесу повідомлення про проблеми, щоб вона була вирішена 
належним способом�
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СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Проблема безпеки

З:  Мені відомо про ситуацію, яка може становити загрозу безпеці. Чи варто мені повідомити про це?

В:  Так, ми всі несемо відповідальність за захист здоров'я, безпеки та довкілля� Ви повинні негайно
повідомити про проблему, перш ніж хтось постраждає�

Ми прагнемо створити здорове і фізично 
безпечне робоче середовище для наших 
співробітників і відвідувачів�

Охорона праці й техніка безпеки
Ми постійно оцінюємо чинники впливу на здоров'я і 
безпеку, а також ризики, пов'язані з нашою 
діяльністю� Наші політики і процедури у сфері 
охорони праці й техніки безпеки покликані допомогти 
співробітникам безпечно працювати і запобігати 
травмам� Незалежно від вашої посади чи робочого 
місця ми очікуємо, що ви будете:

• знати і дотримуватися вимог з охорони праці та 
безпеки, які застосовуються до вашої роботи;

• вести себе так, щоб підтримувати і захищати своє 
здоров'я і безпеку, а також здоров'я і безпеку 
ваших колег і гостей, коли ви працюєте на своєму 
робочому місці, на підприємстві Alcon, на інших 
підприємствах або в дорозі;

• негайно повідомляти про будь-які нещасні 
випадки або травми, а також про будь-які ситуації 
чи умови, які становлять потенційну загрозу 
безпеці (наприклад, прохання виконати завдання, 
яке ви вважаєте небезпечним, або підозра про те, 
що будь-яке обладнання, інструмент та / або 
транспортний засіб не функціонує належним 
способом і може становити небезпеку)�

На всіх об'єктах компанії заборонено використання 
наркотичних засобів� Ви повинні постійно 
дотримуватися політики компанії щодо використання 
чи зберігання наркотичних засобів або алкоголю�

Безпека
Ми вживаємо проактивні запобіжні заходи на наших 
підприємствах, щоб звести до мінімуму ризики 
безпеки для співробітників і відвідувачів� 
Насильство і погрози насильства неприпустимі на 
робочому місці�

Ви не повинні мати при собі або застосовувати 
вогнепальну зброю чи інші види зброї під час ведення 
бізнесу компанії Alcon і під час перебування на 
території об'єктів, що належать або орендовані 
компанією Alcon, за винятком випадків, коли це 
спеціально дозволено чинним місцевим 
законодавством і локальною політикою компанії� 
Ця заборона діє навіть за наявності ліцензії на носіння 
вогнепальної зброї�

Ви повинні негайно повідомляти компанії про всі 
проблеми безпеки, зокрема фактичні інциденти або 
загрози насильства на робочому місці�

Ми зміцнюємо довіру, забезпечуючи 
безпеку на робочому місці

Шанобливе ставлення, 
відсутність неналежної 
поведінки та безпека — 

це чинники, які ми прагнемо
забезпечити в нашому робочому

середовищі. Інакше кажучи, 
ми наполягаємо на тому,

щоб усі наші співробітники
ставилися один до одного з
повагою, та очікуємо такої 

поведінки від кожного.
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Ви повинні виконувати ділові операції компанії 
Alcon етично, справедливо та в інтересах Alcon� 
Конфлікт інтересів виникає, коли ваші особисті 
інтереси або взаємовідносини суперечать або 
створюють видимість протиріччя діловим інтересам 
Alcon� Ви не повинні брати участь у діяльності, яка 
створює конфлікт інтересів�

У разі виникнення ситуації, яка є потенційним 
конфліктом інтересів, ви повинні уникнути або 
відхилити цю можливість, або дотримуватися 
процедури розкриття інформації про конфлікти 
інтересів компанії Alcon� Після того як ви 
повідомите про таку ситуацію, ваш менеджер 
порекомендує вам, як слід вчинити� У деяких 
випадках таку дію може бути дозволено з 
урахуванням певних умов�

Нижче наведено приклади фактичних або 
потенційних конфліктів інтересів, які потребують 
оцінювання з боку компанії�

Зовнішні ділові інтереси співробітників, їхніх 
дружин/чоловіків, партнерів або близьких родичів, 
які можуть суперечити інтересам компанії Alcon, 
наприклад:
• Володіння, участь у діяльності (наприклад, як 

посадова особа, член ради директорів або 
консультант) або працевлаштування в іншій 
компанії, яка здійснює або прагне до здійснення 
таких дій:

– конкурувати з Alcon;
– купувати товари або послуги, або отримувати 

гранти чи пожертви від Alcon;
– постачати товари або послуги для Alcon;
– поширювати наші продукти;
– створити спільне підприємство або почати 

інше ділове партнерство з Alcon�

• Особисті фінансові інтереси або потенційні 
інвестиції, які можуть бути досить значними 
для того, щоб створити конфлікт з 
незалежними діловими судженнями, 
пов'язаними з вашою роботою в Alcon 
(наприклад, інвестиції в компанію клієнта, 
конкурента, постачальника, дистриб'ютора або 
ділового партнера або використання 
можливостей, про які ви дізналися в Alcon)�

• Прийняття інших зовнішніх обов'язків, які 
заважають вам виконувати свою роботу в Alcon�

Прийняття або запит будь-яких істотних 
цінностей для особистої вигоди (наприклад, 
платежі, подарунки, подорожі, розваги, послуги або 
персональні послуги) від іншої компанії, яка будь-
яким способом пов'язана з Alcon або діловими 
інтересами Alcon� Конфлікт інтересів відсутній, якщо 
така цінність доступна всім співробітникам Alcon�

Будь-які близькі особисті стосунки з діловим 
партнером, клієнтом, конкурентом або колегою, 
якщо ви можете вплинути на його кар'єрне 
зростання, розмір компенсації чи інші умови 
працевлаштування�

Використання активів Alcon (як фізичних, так і 
нематеріальних) у неналежних цілях, наприклад 
для отримання особистої ділової вигоди або 
вигоди родичів і друзів, у політичних цілях, а також 
в інтересах благодійних організацій або діяльності, 
не ініційованої компанією Alcon� Ви можете іноді 
використовувати ресурси Alcon в особистих цілях, 
якщо це не заважає роботі компанії, вашій роботі 
або роботі інших осіб, а також не порушує 
обмеження цього Кодексу або політики компанії� 

Ми зміцнюємо довіру через 
належне управління 
конфліктами інтересів



13

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Конфлікти інтересів

З:  Я отримав запрошення приєднатися до ради директорів благодійної організації, якій Alcon  
періодично передає продукти як благодійні пожертви. Чи потрібно мені отримати дозвіл компанії 
перед тим, як обійняти цю посаду?

В:  Так, ви повинні звернутися в компанію для розгляду цієї ситуації за допомогою процедури 
перевірки конфліктів інтересів. Іноді робота в раді директорів іншої компанії призводить до 
конфліктів. Якщо ви отримаєте дозвіл компанії, він може супроводжуватися певними 
умовами�
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Використання ресурсів компанії
Компанія Alcon надає вам ресурси, необхідні для 
виконання вашої роботи, зокрема інформацію про 
компанію, інформаційні системи, кошти та фізичні 
активи� Ви повинні використовувати ресурси 
компанії згідно з діловими цілями Alcon і за 
необхідності отримувати відповідний дозвіл на 
витрати чи інші операції�

Ви повинні негайно повідомляти про крадіжку або 
пошкодження активів компанії�
Якщо ви берете участь в укладанні контрактів на 
співпрацю для компанії Alcon, ви повинні 
дотримуватися відповідних корпоративних 
процедур і забезпечувати точне відображення 
характеру, вартості та змісту пропонованих 
операцій і відносин у положеннях контракту�

Конфіденційна інформація
Успіх нашого бізнесу частково залежить
від належного захисту і використання конфіденційної 
інформації� Конфіденційна інформація — це 
інформація, яка нині не є відомою або 
загальнодоступною для широкого кола осіб� Це може 
бути інформація, що належить або стосується компанії 
Alcon або інших організацій чи фізичних осіб�

До конфіденційної інформації Alcon відноситься 
(крім іншого): інформація про дослідження, відомості 
про дизайн продукту, методи виробництва, 
непублічні фінансові результати, бізнес-плани і 
стратегії, потенційні угоди про ліцензування і 
придбання, юридичні довідки і рекомендації� Час від 
часу компанія Alcon також отримує конфіденційну 
інформацію, що належить третім особам�

Для захисту конфіденційної інформації:
• Ніколи не розголошуйте конфіденційну 

інформацію особам, які не мають дозволу на її 
отримання, як у компанії Alcon, так і за її межами

• Дотримуйтеся розумного і професійного 
підходу, щоб визначити, чи є інформація 
конфіденційною; проконсультуйтеся з 
керівником або юристом компанії, якщо у вас 
будь-які сумніви в тому, що інформація є 
конфіденційною

• Позначайте та обробляйте 
конфіденційну інформацію згідно з 
рівнем її секретності

• Захищайте конфіденційну інформацію від 
ризиків викрадення, втрати, неправильного 
використання та несанкціонованої зміни або 
розкриття

• Під час створення або зміни інформації 
перевіряйте точність всіх записів компанії

• Не обговорюйте конфіденційну інформацію в 
місцях, де розмова може бути почута, і не 
демонструйте її в місцях, де це може 
призвести до неналежного доступу 
(наприклад, у громадських місцях на 
підприємствах Alcon, в аеропортах, літаках, 
ресторанах, вестибюлях, ліфтах і туалетах)

• Негайно повідомляйте про будь-які інциденти 
інформаційної безпеки співробітникам компанії 
Alcon, відповідальним за інформаційну безпеку

Інформація третіх осіб
Аналогічним способом необхідно дотримуватися 
права на інтелектуальну власність і 
конфіденційність інформації третіх осіб� 
З цією метою заборонено:
• отримувати конфіденційну інформацію третіх 

осіб незаконними способами (зокрема від осіб, 
які зобов'язані дотримуватися конфіденційності, 
таких як консультанти, постачальники, нинішні 
або колишні співробітники третьої сторони);

Ми зміцнюємо довіру через 
належне управління 
інформацією і ресурсами
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• використовувати матеріали третіх сторін з 
порушенням вимог, що регулюють права на 
інтелектуальну власність, зокрема авторські 
права�

Розкриття інформації
Проконсультуйтеся зі співробітником юридичного 
відділу, якщо у вас є ділова необхідність розкрити 
конфіденційну інформацію� Для цього може 
знадобитися угода про конфіденційність з 
підписом третьої сторони і схвалення 
співробітника юридичного відділу�

Спеціальні корпоративні процедури схвалення 
також застосовуються у таких випадках:

• Розкриття інформації, що містить персональні 
дані

• Розкриття інформації в джерелах, доступних 
для громадськості, наприклад, у наукових 
публікаціях, під час розкриття фінансової 
інформації, в межах презентацій на 
конференціях, у прес-релізах і соціальних 
мережах

• Розкриття інформації державним органам

Якщо у вас виникли запитання про належний 
процес розкриття інформації, зверніться до 
співробітника юридичного відділу�

Винаходи
Винаходи, які ви робите з використанням інформації 
та активів Alcon, є власністю компанії Alcon� Ви 
повинні надавати відомості про винаходи та ідеї, які 
ви розробляєте від імені компанії Alcon, в 
юридичний відділ для розгляду, а також повністю 
співпрацювати з компанією з метою захисту цих 
активів� Компанія приймає рішення про отримання 
патенту або збереження винаходу як комерційної 
таємниці� 

Захист і конфіденційність даних
Іншим способом формування довіри є належне 
використання і захист конфіденційної особистої 
інформації, довіреної нам пацієнтами, споживачами, 
працівниками сфери охорони здоров'я, іншими 
клієнтами і діловими партнерами, а також 
співробітниками� Фізичні особи, які надають нам свою 
особисту інформацію, покладаються на компанію 
Alcon щодо захисту своїх даних і конфіденційності� 
Ми зобов'язані справджувати їхню довіру�

Якщо інформація може бути використана для 
ідентифікації фізичної особи (незалежно або в 
поєднанні з іншою інформацією, що перебуває під 
контролем компанії Alcon), ви повинні збирати, 
використовувати, зберігати, обробляти
і розкривати таку інформацію лише за наявності 
відповідного повідомлення або попередньої згоди і 
відповідно до політики конфіденційності та захисту 
даних компанії (глобальної та локальної)� Будь-які 
запитання надсилайте своєму менеджеру або в 
юридичний відділ Alcon�

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — 
Конфіденційна інформація

З:  Я звільняюся з компанії Alcon і починаю роботу
в іншй компанії� Чи продовжують діяти мої 
зобов'язання щодо збереження 
конфіденційності після звільнення з компанії?

В:  Так, зобов'язання щодо захисту конфіденційної
інформації продовжує діяти� Після закінчення 
періоду працевлаштування в компанії Alcon ви не 
повинні використовувати, зберігати або 
розголошувати конфіденційну або службову 
інформацію, яку ви отримали або дізналися під час 
роботи в компанії Alcon, навіть якщо ви є її автором�
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Ще один спосіб зміцнити довіру — це наша взаємодія з іншими учасниками 
ринку� Ми прагнемо діяти сумлінно і справедливо у всіх наших ділових 
операціях на ринку — згідно з вимогами цього Кодексу�

Ми зміцнюємо довіру за допомогою таких чинників, як…
• Якісні продукти
• Відповідальне ведення документації та звітність
• Етичність взаємодій
• Етичність операцій

Зміцнення довіри на ринку

Наша компанія 
орієнтована на 
інновації.
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Ми зміцнюємо довіру, пропонуючи 
якісні продукти
Від досліджень і винаходів до розробки, виробництва 
і поширення нашої продукції ми прагнемо надавати 
продукти, які є безпечними та ефективними, а також 
дотримуватися всіх відповідних законодавчих вимог і 
політик компанії, розроблених для забезпечення 
якості та безпеки�

Дослідження, розробка та затвердження 
продуктів
Компанія Alcon побудувала стійку культуру інновацій 
на основі принципів ділової етики та безпеки� Alcon 
дотримується встановлених етичних і наукових 
стандартів, проводячи дослідження, спрямовані на 
задоволення відповідних медичних, наукових, 
технічних, економічних та інших пов'язаних з 
продуктами потреб і питань, а також на 
обґрунтування бізнес-стратегії� Мета досліджень 
Alcon — постійно покращувати якість 
офтальмологічної допомоги, удосконалюючи наші 
продукти і реагуючи на незадоволені потреби� Alcon 
поважає і захищає права, безпеку та добробут людей 
і тварин, а також забезпечує цілісність і достовірність 
отриманих під час дослідження даних�

Якщо ви берете участь у дослідженнях з метою 
розробки, лабораторних або клінічних дослідженнях, 
ви повинні дотримуватися всіх правил і вимог 
належної лабораторної практики, належної клінічної 
практики, а також відповідних політик і вимог 
компанії, встановлених підрозділом Досліджень і 
розробок (Research and Development).

За потреби ми публічно розкриваємо результати 
клінічних досліджень, проведених компанією Alcon, в 
точному, об'єктивному і справедливому форматі, щоб 
клієнти могли приймати обгрунтовані рішення про 
наші продукти.

Виробництво і якість продуктів
Відповідно до наших зобов'язань перед пацієнтами і 
споживачами ми прагнемо використовувати і 
поширювати безпечні та ефективні продукти, що 
відповідають найвищим стандартам якості� Ми суворо 
дотримуємося нормативних вимог та вимог нашої 
системи контролю якості� Якщо ви працюєте у сфері 
виробництва, ви повинні дотримуватися правил 
належної виробничої практики, відповідати галузевим 
стандартам якості та стандартам, відображеним у 
наших політиках і процедурах щодо забезпечення 
якості, а також відповідати всім вимогам компанії, які 
були доведені до вас у процесі навчання�

Небажані явища і скарги на якість продуктів

Оскільки безпека пацієнтів і споживачів має для нас 
першорядне значення, щоразу, коли вам стає відомо 
про небажані явища або скарги, пов'язані з нашими 
продуктами, ви повинні своєчасно повідомляти про це 
згідно з процесами, описаними в застосовних політиках 
і процедурах компанії� Ця вимога застосовується 
упродовж усього життєвого циклу продукту, незалежно 
від того, чи проходить він клінічне оцінювання, чи вже 
затверджений для виходу на ринок�

Безпека продуктів
Компанія Alcon приділяє велику увагу упаковці та 
поширенню своїх продуктів з метою запобігання 
несанкціонованому використанню, підробленню або 
незаконному перепродажу продуктів� Якщо вам 
відомо про діяльність, яка свідчить про можливість 
несанкціонованого використання, підроблення або 
незаконного розповсюдження продуктів, або у вас є 
підозри про таку діяльність, ви зобов'язані 
повідомити про це�

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Якість продукту
З:  У нас встановлено дуже жорсткі строки доставки продукції, і ми можемо прискорити процес, 

якщо будемо працювати в обхід вимог безпеки� Це допустимо?
В:  Ні, в жодному разі не слід пропускати будь-які етапи виробничого процесу, незалежно  від того, наскільки

обмежені строки� Вимоги до виробничого процесу, включно з вимогами до безпеки, не можна порушувати за 
жодних умов� Ви повинні дотримуватися всіх корпоративних процедур, за якими ви пройшли навчання, і 
повідомляти про будь-які відхилення. Ви також можете поговорити зі своїм менеджером про можливості 
покращення процесів у майбутньому�
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Як публічна компанія ми зобов'язані вести 
бухгалтерські книги та записи, які точно і повно 
відображають наше фінансове становище і наші 
ділові операції� Достовірність наших бухгалтерських 
книг і записів також важлива для успішного та 
ефективного управління компанією�
Точність ведення бухгалтерських книг і 
записів
Оскільки наша компанія веде діяльність в усьому 
світі, бухгалтерські книги та записи компанії повинні 
відображати операції компанії у своєчасному, 
точному і повному вигляді� Ці документи повинні 
відповідати чинним зовнішнім юридичним та 
бухгалтерським вимогам, а також внутрішнім 
політикам Alcon незалежно від того, де здійснюються 
операції� Під час створення документів та управління 
ними в межах вашої роботи в компанії Alcon ви:

• повинні дотримуватися відповідних 
корпоративних процедур під час внесення даних 
і виправлень у бухгалтерські книги та записи 
компанії;

• повинні своєчасно і належним чином 
реєструвати і відправляти звіти про витрати, що 
містять точні дані;

• не повинні оплачувати, вимагати 
відшкодування або затверджувати витрати, 
які не мають належного опису або 
документації, не належать до витрат на 
юридичні послуги, що не узгоджені з 
відповідним контрактом або мають інший 
неналежний вигляд;

• не повинні створювати, брати участь у створенні, 
уникати виправлення або повідомлення про 
будь-які помилкові, що вводять в оману або 
підроблені дані, а також не повинні приховувати 
інформацію в бухгалтерських книгах і записах 
сторін, з якими співпрацює компанія Alcon�

Зберігання документації
Ви повинні зберігати офіційні документи компанії 
упродовж періоду часу, необхідного відповідно до 
глобальної політики зберігання документації компанії 
Alcon, і повинні дотримуватися будь-яких додаткових 
місцевих юридичних вимог� Ви не повинні знищувати, 
змінювати або видаляти будь-які документи або 

записи, запит яких здійснюють державні органи, 
або на які поширюються будь-які інструкції зі 
зберігання, надані юридичним відділом�

Публічне розкриття інформації
Ми зобов'язуємося вчасно надавати відповідним 
державним органам звіти, які є точними, повними і 
відповідними чинним нормативним вимогам� Вони 
охоплюють, наприклад, періодичні звіти про доходи, 
що надаються регуляторним органам згідно з 
принципами прозорості звітів� Якщо ви берете участь 
у розкритті інформації, ви повинні дотримуватися всіх 
застосовних юридичних та корпоративних вимог�

Ми зміцнюємо довіру через 
відповідальне ведення 
документації та звітності

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Точне ведення 
звітності
З:  Вам стало відомо про недавню угоду про 

продаж, в межах якої відбулося значне і 
несподіване збільшення обсягу продажів 
продуктів одноразового використання 
великому клієнтові наприкінці кварталу� Ви 
підозрюєте, що клієнтові не потрібна така 
кількість продуктів і він може повернути 
значну частину цього обсягу в наступному 
кварталі� Що ви повинні зробити?

В:  Ви повинні негайно повідомити про ситуацію, 
як описано в розділі про висловлення своєї думки в 
цьому Кодексі� Якщо клієнт дійсно поверне 
продукти, то й клієнт, і співробітники відділу 
продажів можуть отримати незаконну фінансову 
вигоду як знижки або комісії за обсяг продажів, що 
може вважатися шахрайською діяльністю� Це також 
спричинить неправильне визначення доходів та 
дебіторської заборгованості у фінансовій звітності 
Alcon, наданої органам управління з цінних паперів, 
і якщо таке відхилення буде істотним, це може 
спричинити накладення державних штрафів на 
компанію Alcon�
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Взаємодія з клієнтами та інша 
професійна діяльність
Ми прагнемо відповідально і сумлінно взаємодіяти з 
клієнтами та вести професійну діяльність� Оскільки 
ми працюємо в суворо регламентованій галузі, 
важливо пам'ятати про деякі основні принципи, які 
допоможуть вам вести свою діяльність на ринку� 
Перш ніж виконати будь-яку дію, поставте собі такі 
запитання:

• Чи ставите ви інтереси пацієнтів і споживачів 
понад усе?

• Чи дієте ви зі зрозумілими і належними цілями?

• Чи взаємодієте ви належним способом?
• Чи проводите ви обгрунтовані дослідження?

• Чи ставитеся ви відповідально до
фінансування і пожертвувань?

Крім того, ви повинні дотримуватися 
законодавчих вимог, а також вимог 
галузевого кодексу і політик компанії, які 
застосовуються до нашої взаємодії з 
клієнтами та іншої професійної діяльності�

Чесна конкуренція
Ми прагнемо активно і чесно конкурувати на ринку 
відповідно до норм законодавства та досягати 
успіху в бізнесі, завдяки перевагам наших продуктів 
і послуг, чудовій якості обслуговування клієнтів і 
конкурентоспроможним цінам� Це означає, що ми:

• чесно, прозоро і відкрито представляємо наші
продукти, послуги та програми продажів, а також

• не використовуємо і не заохочуємо
недобросовісні методи конкуренції, 
зокрема недобросовісні або шахрайські 
практики�

Постачальники та інші комерційні треті особи

Ми вимагаємо від наших постачальників, 
дистриб'юторів і третіх осіб, які діють від імені 
компанії Alcon згідно з умовами контракту, 
дотримання таких самих високих стандартів 
сумлінності, яких дотримується наша компанія� 
Ми очікуємо, що наші постачальники та ділові 
партнери будуть виконувати зобов'язання, 
зазначені в Кодексі ділової етики третіх осіб Alcon�

Перед укладенням контракту з третьою особою 
ви повинні:
• зробити вибір на підставі досягнень, якості

товарів або послуг та / або професійних 
навичок і репутації третьої особи;

• переконатися, що контракт містить відповідні
положення, що відображають зобов'язання 
третьої особи дотримуватися законів і 
відповідних політик Alcon�

Крім того, під час вибору постачальників ви:
• повинні діяти в інтересах компанії Alcon; 

будь-які подарунки, а також особисті або сімейні 
інтереси не повинні впливати на ваші ділові 
рішення, прийняті від імені компанії Alcon;

• не повинні намагатися чинити неналежний вплив
на будь-якого співробітника існуючого або 
потенційного постачальника�

Ми зміцнюємо довіру, 
демонструючи етичність 
взаємодій

Ми прагнемо того, щоб
 здійснювати всі взаємодії 

відповідально і сумлінно.
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Співпраця з державними службовцями
Під час ведення бізнесу Alcon ви можете 
взаємодіяти з регіональними, національними, 
обласними, окружними або місцевими державними 
службовцями чи посадовими особами� У країнах, де 
існує державна система охорони здоров'я, 
працівники сфери охорони здоров'я можуть 
вважатися державними службовцями�

Ми очікуємо, що ви будете:
• ініціювати контакт з державними службовцями 

або посадовими особами від імені компанії 
Alcon лише в тому випадку, якщо це входить у 
ваші посадові обов'язки;

• передавати запити державних службовців чи 
посадових осіб відповідним контактним особам 
компанії;

• сумлінно співпрацювати з державними органами, 
які регулюють наші продукти і комерційну 
діяльність;

• надавати лише точну, повну і таку, що не 
вводить в оману, інформацію під час 
передавання інформації Alcon державним 
організаціям або представникам;

• уникати будь-яких дій, які можуть вважатися 
наданням або пропонуванням недоречного 
заохочення чи винагороди за ведення бізнесу 
з Alcon або виконання певних дій, які 
приносять користь компанії Alcon;

• дотримуватися всіх етичних стандартів і 
юридичних обмежень, що застосовуються до 
взаємодії з державними службовцями та 
посадовими особами (наприклад, обмеження 
на пропозицію або надання подарунків, 
харчування, поїздок, розваг, послуг, платежів 
або цінних предметів державним службовцям, 
підрядникам та агентам)�

Ви зобов'язані проконсультуватися з локальним 
фахівцем щодо дотримання політик і процедур або 

юристом компанії, щоб визначити, які закони та 
обмеження застосовуються у вашому випадку.

Публічні висловлювання від імені 
компанії Alcon
Зовнішні інформаційні повідомлення, що стосуються 
комерційної діяльності Alcon, можуть вплинути на 
ступінь довіри, яку викликають бренд і репутація 
компанії� Під час надання інформації для нас дуже 
важливо, щоб повідомлення було точним, ясним і 
послідовним� Лише певні співробітники мають право 
публічно висловлюватися від імені компанії перед 
різними аудиторіями, наприклад новинними ЗМІ або 
інвесторами�

Ви не повинні публічно висловлюватися від імені 
компанії Alcon, якщо це не входить у ваші посадові 
обов'язки� Будь-які зовнішні запити слід надсилати 
відповідній контактній особі компанії�

Незважаючи на те, що ми підтримуємо 
використання соціальних мереж, ви повинні 
використовувати їх відповідально та відповідно до 
політики компанії під час обговорення пов'язаних з 
компанією Alcon питань�

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Публічний виступ 
від імені Alcon

З:  Я щойно прочитала запис у блозі, який
несправедливо критикує продукт Alcon, 
і я знаю, що це неправда� 
Чи слід мені залишити коментар?

В:  Вам не слід відповідати на будь-яку 
опубліковану інформацію, якщо ви не є 
уповноваженим представником компанії� 
Однак, важливо поінформувати відділ 
корпоративних комунікацій, співробітники 
якого можуть розглянути необхідність 
вжиття відповідних заходів�
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Протидія хабарництву

Ми не допускаємо хабарництва і будь-яких інших 
дій, які можуть бути сприйняті як хабарництво, в 
будь-якій формі� Хабарництво може зруйнувати 
довіру, і воно суперечить нашому прагненню до 
сумлінності і поваги щодо зацікавлених осіб�

Ви не повинні пропонувати, обіцяти, затверджувати 
або надавати будь-які цінності (наприклад, виплату 
коштів, подарунки, харчування, поїздки, розваги, 
кредити, послуги або пожертви) з метою 
неналежного заохочення або винагороди за 
прийняття комерційних рішень, пов'язаних з 
продуктами або послугами Alcon� Ви можете 
пропонувати і надавати ділові знаки уваги, такі як 
скромні ділові обіди і символічні подарунки, лише 
якщо вони відповідають застосовним політикам 
компанії, а також законодавчим вимогам, галузевим 
кодексам та етичним стандартам, що стосуються 
ймовірного одержувача� Ви також повинні 
дотримуватися процесу перевірки третіх осіб Alcon, 
якщо цього вимагають корпоративні процедури�

Торгівля цінними паперами

Час від часу під час виконання своєї роботи ви 
можете отримувати певні конфіденційні дані, що 
стосуються компанії Alcon або іншої компанії�
Якщо ця інформація може вплинути на прийняття 
інвестором обґрунтованого рішення про торгівлю 
цінними паперами Alcon або іншої компанії, 
включно з акціями та облігаціями, вона вважається 
суттєвою непублічною інформацією�

Придбання, продаж, торгівля або пожертвування 
цінних паперів будь-якої компанії, істотна 
непублічна інформація якої вам відома, а також 
рекомендації іншим особам, які можуть прийняти 

інвестиційне рішення на основі цієї інформації, є 
неетичними і незаконними діями. Дотримуйтесь 
усіх політик компанії, які застосовуються під час 
торгівлі цінними паперами�

Міжнародні торговельні обмеження

Ми є глобальною компанією, яка щодня бере участь 
у міжнародній торгівлі� Якщо ви берете участь у 
міжнародних торговельних угодах або перевозите 
будь-які продукти Alcon між країнами в ділових 
цілях, ви повинні дотримуватися всіх законів і вимог 
компанії, включно з докладними політиками, 
пов'язаними з правилами торгівлі та застосовними 
до таких сфер:

• Контроль імпорту та експорту� 
Всі експортні (як матеріальні, так і нематеріальні)
та імпортні товари Alcon повинні бути належним 
чином класифіковані та оцінені, а також повинні 
відповідати всім застосовним вимогам і 
обмеженням щодо імпорту та експорту� Вимоги 
можуть відрізнятися залежно від місцевого 
законодавства і застосовуватися до 
транспортування товарів як між афілійованими 
компаніями Alcon, так і між компанією Alcon і 
зовнішніми сторонами� Якщо ви плануєте особисто 
перевозити комерційні товари, професійне 
обладнання чи інші товари, пов'язані з Alcon, під 
час відрядження, ви можете зробити це лише 
відповідно до вимог законодавства� Отримайте 
консультацію та попереднє затвердження у 
співробітників відділу експортного контролю та 
дотримання санкцій, а також менеджера з 
дотримання правил торгівлі афілійованої компанії в 
пункті призначення�

Ми зміцнюємо довіру, демонструючи 
етичність операцій
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• Бойкоти� Ви повинні виконати вимоги компанії 
до звітності та затвердження перед тим, як 
зробити будь-які дії щодо запиту, що стосується 
бойкоту країни� Це необхідно навіть у тому разі, 
якщо компанія Alcon не відповідає на запит про 
бойкот або не виконує його� Надсилайте 
запитання співробітникам глобального відділу з 
дотримання правил торгівлі�

• Торговельні санкції� Різні уряди встановлюють 
торговельні обмеження для певних країн, 
територій, організацій та фізичних осіб� Ви 
повинні переконатися в допустимості виконання 
операцій, перш ніж ініціювати або вести ділову 

діяльність з організаціями або фізичними 
особами, які, як вам відомо, є або можуть бути 
об'єктами урядових санкцій, обмежень чи 
заборон� Це стосується всіх типів операцій 
Alcon (наприклад, дослідження, виробництво, 
закупівлі у постачальників, продаж продуктів 
компанії, гранти або пожертви, ділові поїздки, 
фінансові операції тощо)� Всі дії та операції, 
пов'язані з територіями або сторонами, на які 
поширюються санкції, повинні бути попередньо 
погоджені зі співробітниками глобального 
відділу з дотримання правил торгівлі Alcon� 
За потреби дотримуйтесь відповідних процедур 
перевірки третіх осіб�

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Інсайдерська інформація
З:  Я працюю на виробничому підприємстві Alcon, і нині ми значно розширюємо нашу виробничу 

лінію для конкретного продукту� Моя приятелька почула про те, що ведеться будівництво, і 
запитала мене, для чого призначена нова лінія� Чи можу я розповісти їй?

В:  Якщо ця інформація ще не опублікована, ви не можете відповідати на такі запитання� Якщо ви 
не впевнені в тому, чи була ця інформація опублікована, зверніться до юриста компанії�

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Дотримання правил торгівлі
З:  Я вирушаю у відрядження в іншу країну, щоб відремонтувати хірургічну систему, встановлену у 

нашого клієнта, але я забув надіслати клієнту необхідну деталь� Я не знаю, чи потрібна мені експортна 
ліцензія, а її отримання може тривати кілька тижнів� Клієнту необхідно швидко відремонтувати обладнання 
для проведення хірургічних операцій� Якщо я просто візьму деталь із собою, а потім розберуся з 
документами, це заощадить час і гроші� Це допустимо? 

В:  Ми завжди повинні дотримуватися вимог законодавства щодо імпорту та експорту, оскільки
порушення цих законів може наразити компанію на серйозні ризики, зокрема можливі штрафи� 
Зверніться до співробітників глобального відділу з дотримання правил торгівлі, щоб визначити 
найефективніший спосіб вирішення цієї ситуації�
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Наше прагнення до зміцнення довіри завдяки сумлінності охоплює 
дотримання міжнародних етичних норм� Ми прагнемо до взаємодії з 
суспільством та окремими спільнотами, на благо яких ми працюємо, 
щоб відповідати їхнім очікуванням і діяти в їхніх інтересах�

Ми зміцнюємо довіру за допомогою таких чинників, як…
• Дотримання міжнародних етичних норм
• Відповідальний підхід до виконання Кодексу

Зміцнення довіри в 
суспільстві
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Ми працюємо на благо суспільства і робимо свій 
внесок у його розвиток�

Благодійні пожертвування і соціальна 
підтримка

Ми пишаємося нашим незмінним прагненням до 
задоволення потреб медичних і громадських 
організацій� За допомогою благодійних фондів та 
інших каналів ми передаємо кошти і продукти Alcon 
в законні організації для благодійних цілей, 
узгоджених з нашою стратегією пожертвувань, і 
підтримуємо законну громадську діяльність у 
країнах, де ми ведемо бізнес� За потреби ми також 
надаємо гуманітарну допомогу в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій або стихійних лих і надаємо 
співробітникам можливість виступати як волонтери, 
допомагаючи громадським організаціям� Визнання 
нашої соціальної відповідальності через розумне 
надання допомоги та активну участь у громадському 
житті відображає наше незмінне прагнення 
підтримувати людей і спільноти�

Екологічна стійкість

Компанія Alcon прагне мінімізувати вплив нашої 
діяльності на довкілля, впроваджуючи політики, 
процедури та практики, які сприяють ефективному 
використанню ресурсів і захисту довкілля� 

Ми впроваджуємо, підтримуємо і контролюємо 
заходи з охорони довкілля, щоб забезпечити 
відповідність рівня викидів на наших підприємствах 
вимогам законодавства� Ми також постійно 
оцінюємо екологічні ризики і вплив існуючої та нової 
комерційної діяльності, зокрема розробку нових 
продуктів, вихід на нові ринки, переоснащення 
підприємств, створення нових процесів або 
придбання бізнесу�

Впродовж усього життєвого циклу продукту, від 
розробки і проектування до виробництва і 
поширення, ми прагнемо:
• охороняти природні ресурси;
• скорочувати, повторно використовувати 

і переробляти відходи й матеріали;
• скорочувати викиди парникових газів;
• використовувати екологічно безпечні 

матеріали;
• підтримувати сталий розвиток під час 

будівництва нових споруд і модифікації 
підприємств;

• дотримуватися всіх законодавчих вимог, що 
стосуються довкілля�

Як зазначено в Кодексі ділової етики третіх осіб 
Alcon, ми очікуємо, що наші постачальники 
будуть дотримуватися таких самих зобов'язань 
щодо дотримання нормативних вимог і 
забезпечення екологічної стійкості�

Ми зміцнюємо довіру, дотримуючись 
міжнародних етичних норм

Щороку тисячі співробітників Alcon 
виступають як волонтери, допомагаючи 

нашим сусідам і розвиваючи міста, 
в яких ми живемо і працюємо.
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Справедливі стандарти праці
Ми вважаємо, що всі люди заслуговують шанобливого 
ставлення, і тому визнаємо важливість підтримки та 
захисту фундаментальних прав людини� 
Ми зобов'язуємося поважати права працівників, 
дотримуватися законів про працевлаштування і права 
людини, а також запобігати будь-яким випадкам 
дитячої праці, сучасного рабства або торгівлі людьми в 
будь-якій сфері нашої комерційної діяльності або 
ланцюжка поставок�

Фінансова підтримка та участь у політичній 
діяльності від імені компанії Alcon
Ми вважаємо, що дотримання міжнародних етичних 
норм передбачає участь у політичних процесах� Ми 
беремо участь у політичному процесі лише за 
допомогою спеціально навчених співробітників, які 
дотримуються встановлених корпоративних процедур� 
Політичні внески суворо контролюються законом і 
заборонені в деяких державах� Ви не повинні 
пропонувати, надавати, дозволяти або організовувати 
використання коштів, власності або супутніх послуг 
Alcon для підтримки будь-якого кандидата на 
політичну посаду або будь-якої політичної партії, 
посадової особи або комітету, якщо це не дозволено 
чинним законодавством і не супроводжується 
попереднім письмовим дозволом юриста компанії�

Індивідуальна участь співробітників у 
політичній діяльності
Ми закликаємо вас брати участь у законному 
політичному процесі вашої країни, області чи іншої 
адміністративно-територіальної одиниці лише 
персонально� Будь-яка індивідуальна підтримка, яку 
ви надаєте політичним партіям, кандидатам, рухам 

або ініціативам, повинна бути винятково 
добровільною� Ви не маєте права здійснювати 
політичну діяльність у робочий час або на території 
компанії, і ви повинні використовувати свої власні  

ресурси для підтримки такої діяльності� Компанія Alcon 
заохочує вашу взаємодію з представниками 
державних органів як приватної особи, проте під час 
такої взаємодії ви не повинні висловлюватися від імені 
компанії Alcon, якщо це не входить у ваші обов'язки, 
передбачені компанією Alcon�

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Участь у політичній діяльності
З:  Я хочу особисто підтримати місцевого політичного кандидата, організувавши обід в компанії 

Alcon� Чи можу я це зробити?
В:  Ні, ви не повинні використовувати кошти, приміщення та інші ресурси компанії для забезпечення 

особистої підтримки політичної партії або кандидата� Якщо компанія вирішить організувати такий 
захід у ділових цілях, це може бути зроблено лише в тому випадку, якщо це дозволено місцевим 
законодавством і попередньо дозволено юристом компанії в письмовій формі�
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Ми прагнемо вести бізнес сумлінно, і наш Кодекс є 
важливим документом, який допомагає нашим 
співробітникам виконувати цю вимогу� Наш Кодекс є 
основою глобальної програми Alcon із дотримання 
принципів ділової етики та нормативних вимог� 
Він не є контрактом і не надає жодних спеціальних 
трудових прав чи гарантій працевлаштування 
упродовж певного часу� Ми можемо час від часу 
вносити зміни до цього Кодексу за умови 
попереднього схвалення ради директорів компанії 
Alcon� Останню версію Кодексу можна знайти на 
внутрішньому веб-сайті відділу з дотримання політик 
і процедур або на веб-сайті Alcon�com�

Пов'язані політики

Кодекс підтримується конкретнішими глобальними, 
регіональними і локальними політиками і 
процедурами компанії, які допомагають нам 
дотримуватися відповідних юридичних вимог і 
суспільних очікувань щодо етичного ведення 
бізнесу� Суворіші локальні вимоги, що грунтуються 
на місцевих законах, галузевих кодексах або 
локальних вимогах компанії, мають пріоритет над 
вимогами цього Кодексу та політик компанії� Крім 
того, будь-які вимоги цього Кодексу та політик

компанії, які є суворішими, ніж локальні вимоги, 
мають пріоритет над місцевими вимогами�

Коригувальні дії та 
дисциплінарні заходи

Ми пишаємося своєю діяльністю і прагнемо 
виправдовувати очікування, які ми поставили перед 
собою в цьому Кодексі та пов'язаних з ним політиках� 
Ми дуже серйозно ставимося до порушень цих 
вимог� Тому, залежно від характеру і серйозності 
ситуації, компанія Alcon вживає відповідні 
коригувальні або дисциплінарні заходи, аж до 
звільнення, у таких випадках:

• Порушення цього Кодексу, політики або 
процедури компанії чи закону

• Ненадання інформації про відомий або 
передбачуваний інцидент

• Свідомо неправдиве повідомлення про порушення
• Відмова від співробітництва під час розслідування
• Навмисне ігнорування менеджером можливої 

проблеми або нездатність діяти у належний 
спосіб для вирішення проблеми

Крім того, в разі порушення законодавства 
державна організація або суд може накладати 
цивільну та / або кримінальну відповідальність на 
компанію Alcon та / або на фізичних осіб�

Необхідне підтвердження

Ви повинні періодично проходити навчання за 
Кодексом, і під час навчання вам буде 
запропоновано підтвердити, що ви отримали, 
прочитали, зрозуміли і будете дотримуватися вимог 
Кодексу� Вам також буде запропоновано 
підтвердити, що ви повідомили компанії Alcon про 
будь-які фактичні, потенційні або передбачувані 
конфлікти, які існують між вашими особистими 
інтересами та інтересами компанії Alcon�

Ми зміцнюємо довіру, відповідально 
контролюючи виконання Кодексу

СУМЛІННІСТЬ У ДІЇ — Вимоги Кодексу

З:  Чи застосовуються вимоги щодо дотримання 
Кодексу та проходження навчання за 
Кодексом до всіх співробітників Alcon 
незалежно від їхньої посади?

В:  Так, ці вимоги поширюються однаковою
мірою на кожного з нас�
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Пам'ятайте, що довіра — 
це важливий аспект… і 
вона починається з вас!




