Vise veien

Retningslinjer for etikk og
forretningsatferd

Våre verdier
I L-3 opptrer vi med integritet, dyktighet, ansvarlighet og respekt i
alt vi gjør. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å utvise den ypperste
grad av etisk atferd, og denne forpliktelsen tar vi svært alvorlig.

INTEGRITET

ANSVARLIGHET

Vi viser integritet ved å opptre på en ærlig og rettskaffen

Å utvise ansvarlighet er et signal om evnen vi har til å

måte. Vi anvender våre verdier og prinsipper på de daglige

inngå og overholde forpliktelser. Vårt omdømme avhenger

forretningsaktivitetene, og sørger for å opptre på måter

av at vi evner å innfri løfter på en pålitelig og konsekvent

som alltid gjenspeiler den ypperste grad av etisk atferd.

måte, og at vi opparbeider og beholder tilliten fra kunder,

Hver enkelt av oss har ansvar for å kjenne lover og

aksjonærer, kolleger og samfunnet som helhet.

forskrifter som gjelder for L-3, og for å opprettholde
selskapets etiske standard.

RESPEKT
Å opptre med respekt er fundamentalt for vår styrke

FREMRAGENDE DYKTIGHET
Vi er et selskap som fremhever fremragende dyktighet.
Våre kunder, kolleger, lokalsamfunn og aksjonærer
forventer og fortjener førsteklasses utførelse når det
gjelder våre produkter og tjenester, og i måten vi utøver
vårt daglige virke. Evnen til å opprettholde et
dyktighetsnivå som sømmer seg for vår posisjon som
global markedsleder, avhenger av at hver enkelt av oss
forplikter seg til enhver tid å opptre med integritet,
ansvarlighet og respekt når vi representerer selskapet.
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som organisasjon. Vi behandler kunder, leverandører,
tredjeparter og hverandre med verdighet, rettferdighet
og høflighet. Vi støtter en inkluderende kultur der det er
rom for et mangfold av personer og synspunkter. Vi
samarbeider på tvers av organisatoriske skillelinjer og
fokuserer på å skape verdier og gjøre oss fortjent til tilliten
vi møter hos dem vi samarbeider med.

Melding fra styreleder, president
og administrerende direktør
Kjære kollega
Etikk er en av L-3s kjerneverdier. Det er grunnlaget for selskapet vårt og bestemmer hvordan vi
driver virksomheten. Vi har forpliktet oss til integritet, ansvarlighet, respekt og dyktighet, og dette
har gjort oss til en av de beste luftfarts- og forsvarsleverandørene i verden.
L-3 arbeider for å kunne tilby en etisk, trygg og produktiv arbeidsplass som er fri for diskriminering
og trakassering. For å oppnå dette har vi alle ansvar for å oppføre oss på en etisk forsvarlig måte
når vi samhandler med kolleger, kunder, leverandører og konkurrenter, samt i lokalsamfunnene der
vi jobber og bor. Overordnede og ledere i L-3 har et spesielt ansvar for å gå foran med god etisk
atferd og fremme et miljø som samsvarer med våre standarder.
Disse retningslinjene for etikk og forretningsatferd inneholder prinsipper og veiledning som gjelder
for alle hos L-3, uavhengig av stilling eller ansvarsnivå, samt alle som handler på våre vegne. Jeg
oppfordrer deg til å lese dette dokumentet nøye og gjøre deg godt kjent med innholdet. Vi har også
andre nyttige ressurser hvis du trenger hjelp – deriblant etikkansvarlige og en hjelpetelefon for
medarbeidere som du kan henvende deg til hvis du har spørsmål eller bekymringer.
L-3 er kjent for sine engasjerte medarbeidere, sin enestående ytelse og sin etiske forretningsatferd.
Ditt kontinuerlige engasjement for verdibasert etisk atferd vil sikre at vi opprettholder vårt omdømme
som et selskap med integritet og en førsteklasses leverandør av tjenester og løsninger for kundene.
Vennlig hilsen

Michael T. Strianese
Melding fra styreleder, president og administrerende direktør
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Innledning til retningslinjer for
etikk og forretningsatferd
Formål
L-3 leverer ytelser av førsteklasses kvalitet. Dette gjør vi fordi vi har forpliktet oss til en etisk
forretningsatferd som til syvende og sist danner grunnlaget for selskapets suksess. Vi forventer at
alle som arbeider for oss eller på vegne av selskapet, til enhver tid opptrer med integritet,
fremragende dyktighet, ansvarlighet og respekt.
Disse retningslinjene for etikk og forretningsatferd (retningslinjene) beskriver vår forpliktelse til å
opprettholde disse verdiene, og er en rettesnor for etiske beslutninger. Etiske beslutninger har
avgjørende betydning for å skape et tillitsforhold mellom oss og våre kunder, aksjonærer, kolleger,
leverandører og samfunnet som helhet.
Selv om disse retningslinjer er utformet som en veiledning, kan de ikke gi svar på ethvert problem
som måtte oppstå. Hvis du står overfor et dilemma eller en beslutning du er i tvil om, kan du
kontakte selskapets etikkorganisasjon.

BRUKE RETNINGSLINJENE FOR ETIKK OG FORRETNINGSATFERD
I denne veiledningen finner du en oppsummering av de viktigste retningslinjer og prosedyrer. Mer
detaljert veiledning finner du i Corporate Policies, som er tilgjengelig på selskapets intranettsted eller
kan fås ved å kontakte din nærmeste overordnede.
L-3 opererer innenfor et strengt regulert forretningsmiljø både i USA og i andre land rundt om i
verden. Selskapets internasjonale forretningsaktiviteter kan være underlagt så vel amerikansk
lovgiving som lover og forskrifter i vertslandet. Det finnes tillegg til disse retningslinjer, som
informerer om lover og forskrifter for de forskjellige land som vi opererer i. Vær oppmerksom på at
retningslinjene og tilleggene ikke dekker samtlige lover og forskrifter som måtte gjelde i land der L-3
har sitt virke. Det er viktig at du rådfører deg med etikkontoret eller juridisk avdeling i L-3 hvis du er
usikker på hvordan nasjonale lover kan påvirke arbeidet du skal utføre.
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FØLGE RETNINGSLINJENE FOR ETIKK OG FORRETNINGSATFERD
Retningslinjene gjelder for alle som driver forretningsvirksomhet på vegne av L-3, inklusiv medarbeidere,
ledere og medlemmer av selskapets styre. Selskapet forventer også at alle tredjeparter som vi
inngår kontrakter med, inklusiv agenter, leverandører og kontrahenter, opptrer i samsvar med
prinsippene som beskrives i disse retningslinjene når de gjør forretninger på vegne av L-3.
Det er obligatorisk å følge retningslinjene fordi de er av avgjørende betydning for selskapets suksess
og omdømme. Enkeltpersoner som unnlater å følge retningslinjene, må påregne disiplinærtiltak i
henhold til personalhåndboken og lover. Disiplinærtiltak kan iverksettes ikke bare overfor dem som
godkjente eller deltok direkte i bruddet, men også overfor enhver person som med vitende og vilje
unnlot å melde fra om bruddet.
I enkelte unntaksvise situasjoner kan selskapet fravike anvendelse av retningslinjene. Slike fravikelser
må godkjennes på forhånd av selskapets etikkansvarlige. Fravikelser som gjelder toppledere eller
styremedlemmer, krever uttrykkelig godkjenning fra styret (eller eventuelle styrekomiteer som består
utelukkende av uavhengige styremedlemmer). Selskapet vil umiddelbart informere aksjonærene om
eventuelle fravikelser som innvilges for noen av våre toppledere eller styremedlemmer.

Hjelpetelefon
•H
 vis du ringer fra USA:
Ring 1-877-L3-CODE-9
•H
 vis du ringer fra andre
steder i verden:
Finn AT&Ts respektive
landkoder på
http://www.usa.att.com/
traveler/index.jsp,
og ring deretter
1-877-L3-CODE-9.
• Nettsted: www.L-3code.com
• E -post: Ethics@L-3com.com
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Ditt ansvar
Som medarbeider ...
``
Rådfør deg med din nærmeste overordnede og eventuelt andre av selskapets
avdelinger dersom du har spørsmål som gjelder disse retningslinjer, selskapets
retningslinjer eller noen av de lover og forskrifter som gjelder ditt ansvarsområde.
``
Diskuter eventuelle bekymringer angående mulige brudd på disse retningslinjene,
selskapets retningslinjer eller andre lover og forskrifter med din nærmeste
overordnede eller en annen av selskapets rapporteringsinstanser, som du finner
under "Bekymringsmeldinger".
``
Gjør deg kjent med standardene som gjelder for ditt arbeidsområde, og ta ansvar
sammen med din nærmeste overordnede for å kartlegge behov for opplæring.
``
Ta ansvar for din egen atferd. Det er ingen som har myndighet til å få andre til
å bryte retningslinjene. Ethvert forsøk på å lede eller på annen måte påvirke
en medarbeider til å begå kritikkverdige forhold, er i seg selv et brudd på
retningslinjene.

Som leder ...
``
Understrek retningslinjenes betydning overfor alle medarbeidere, og oppmuntre
konsekvent til åpen dialog.
``
Innta en proaktiv rolle i å lære opp medarbeiderne i retningslinjene og beslektede
emner, spesielt ved å oppmuntre medarbeiderne til å delta i opplæringstilbud og å
identifisere potensielle muligheter for opplæring.
``
Forstå når forretningsmessige bekymringer må bringes videre, og når det er
nødvendig å innhente støtte fra andre instanser.
``
Formidle selskapets forpliktelse til å gjøre forretninger på en etisk måte og i
samsvar med alle lover og forskrifter til alle tredjeparter som du er leder for, og
kontroller at deres handlinger og atferd er i samsvar med verdigrunnlaget for L-3
og disse retningslinjene.
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Produsere kvalitetsprodukter
Det er helt avgjørende å kunne levere kvalitetsprodukter og -tjenester som oppfyller kundenes krav.
Vi er en anerkjent bransjeleder: for innovasjon, kvalitet, verdi og evne til å reagere. Langsiktige
kundeforhold bygges gjennom førsteklasses ytelse. L-3 overholder til punkt og prikke en ufravikelig
standard for kvalitet og bestreber seg til enhver tid på å overgå kundens forventninger.
For å sikre at vi overholder våre forpliktelser til kvalitet overfor kundene, sørger vi for
`` å gjøre førsteklasses kvalitet til personlige målsettinger
`` å bestrebe oss på å utføre enhver oppgave riktig på første forsøk
`` å utarbeide all nødvendig dokumentasjon nøyaktig og fullstendig
`` å oppfylle kontraktskrav, inkludert krav til design, inspeksjoner og testing
`` å kun anvende materialer og prosesser som er i samsvar med kvalitetsnivået spesifisert i hver

enkelt kontrakt
`` å bruke erstatningsmaterialer eller -prosesser bare hvis det er skriftlig godkjent på forhånd av

en autorisert representant for kunden.
`` ikke med overlegg på noen måte å gi en feilaktig fremstilling av tilstand eller status for tjenester

eller produkter som legges frem for kontroll, testing eller levering

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning

SPESIELLE KRAV FOR STATLIGE KONTRAKTER
Som en statlig kontrahent må vi forvente at det følges spesielt nøye med på at vi overholder lover og
forskrifter som gjelder selskaper som påtar seg statlige oppdrag. Derfor må vi sørge for at våre
produkter og tjenester leveres og håndteres på en måte som fullt og helt er i henhold til kontraktene
vi har inngått, samt lover og forskrifter. Lovene og forskriftene som gjelder for statlige kontrahenter,
gjelder både når L-3 opptrer som hovedkontrahent og som underkontrahent på et hvilket som helst
nivå. Konsulenter og underkontrahenter som leies inn av selskapet for å utføre arbeid som inngår i
en statlig kontrakt eller underkontrakt, må også følge statens regler for kontrakter.

Levere krav til statlige myndigheter
Loven åpner for betydelige erstatningskrav og sanksjoner overfor enhver statlig kontrahent som
"bevisst" leverer falske krav til staten. Med "bevisst" menes krav som man vet er uriktige, samt krav
som sendes inn uaktsomt uten at det er kontrollert at arbeidet er utført i samsvar med kontrakt eller
uten at det er kontrollert at kravet er riktig. Lover og forskrifter som gjelder statlig forretningsvirksomhet
er mange og kompliserte. Vi må under enhver omstendighet sørge for å overholde alle gjeldende
bestemmelser, og vi må gjennomgå omhyggelig ethvert krav om betaling.

Nøyaktig dokumentasjon av regnskapsførsel og forretningsdrift
Vi må opprette og vedlikeholde all relevant dokumentasjon for regnskapsførsel og forretningsdrift.
Unøyaktig eller ufullstendig dokumentasjon kan føre til at lover og forskrifter ikke overholdes, og i
tillegg medføre en rekke negative konsekvenser for virksomheten. Prosedyrene for regnskapsførsel
er dessuten avgjørende for å sikre at alle utgifter belastes og rapporteres slik de skal. Det er helt
avgjørende for L-3s omdømme at økonomiske data og forretningsarkiver er oppdaterte, nøyaktige
og fullstendige.
`` Økonomisk integritet. Sannferdig, nøyaktig og punktlig registrering og rapportering av

økonomiske transaksjoner er helt avgjørende for selskapets omdømme. Alle transaksjoner
mellom selskapet og utenforstående skal dokumenteres og regnskapsføres i samsvar med de
aktuelle nasjonale regnskapslover, og tilpasses amerikanske allment aksepterte
regnskapsprinsipper. Alle våre regnskapsposteringer må vise enhver transaksjon fullstendig,
nøyaktig og til rett tid. Hvis du har noen som helst grunn til å tro at en registrering er unøyaktig,
feilaktig eller misvisende, må du kontakte en av selskapets ressurser, for eksempel din
nærmeste overordnede eller etikkontoret.
`` Dokumenthåndtering. Forretningsarkiver omfatter formelle dokumenter av typen økonomisk

informasjon og statlige arkiver, og eventuell annen dokumentasjon som er opprettet under
virksomheten til L-3. Amerikanske myndigheter pålegger oss å opprette og oppbevare visse
former for dokumentasjon. Kontakt juridisk avdeling hvis du har spørsmål om hvorvidt et
dokument skal beholdes eller ikke.
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`` Overholde juridiske pålegg. Enkelte ganger er du nødt til å ta ytterligere forholdsregler når

det gjelder dokumentasjon, for eksempel i forbindelse med offentlige granskninger eller
rettstvister. Du må ta vare på relevant dokumentasjon hvis du får vite at slike saker pågår eller
skal begynne. Kontakt juridisk avdeling hvis du har spørsmål om hva som er ditt ansvar når det
gjelder å arkivere dokumentasjon.
`` Nøyaktig rapportering av utgifter. Det er helt avgjørende at alle skjemaer for rapportering

av utgifter blir riktig utfylt. Dette omfatter følgende hovedpunkter:
Før utgifter nøyaktig med riktig belastningsnummer.
Før opp alle materielle kostnader på riktig måte.
Følg firmaets prosedyrer for rapportering av utgifter.
Påse at alle utgifter er akseptable ifølge betingelsene i kontrakten.

Nøyaktig føring av arbeidstimer
Arbeidstimer skal føres på en sannferdig og nøyaktig måte. Alle L-3-medarbeidere er pålagt å sette
seg inn i krav til timeføring, og sørge for at alle relevante arbeidstimer rapporteres nøyaktig. Dette
innebærer for eksempel at du må føre arbeidstimene nøyaktig i henhold til kontrakten eller
kontraktene du arbeider under. Hvis du har spørsmål om prosesser eller prosedyrer for timeføring,
kan du avklare dem med din nærmeste overordnede eller L-3s etikkontor.

Unngå bestikkelser
Å be om eller ta imot noe av verdi for å påvirke tildeling av arbeid, eller arbeid som utføres, under en
kontrakt eller underkontrakt for den amerikanske staten, er et brudd på loven som forbyr
bestikkelser. En "bestikkelse" er å tilby noe av verdi som en påskjønnelse, eller for å oppnå positiv
særbehandling i forbindelse med en statlig kontrakt. Det kan få alvorlige følger hvis du unnlater å
avdekke en potensiell bestikkelse. Derfor må du melde fra umiddelbart til juridisk avdeling eller
etikkontoret i L-3 hvis du har grunn til å mistenke at en bestikkelse er blitt tilbudt eller tatt imot.

Byrd-loven
Ifølge denne amerikanske loven er det forbudt å betale ut kontraktsmidler til en person som har
påvirket eller forsøkt å påvirke tjenestemenn innenfor utøvende eller lovgivende organer (inkludert
kongressmedlemmer og deres medarbeidere), i forbindelse med tildeling eller endring av amerikanske
statlige kontrakter. Eventuelle spørsmål om hvorvidt betalinger er akseptable eller ikke, kan rettes til
L-3s juridiske avdeling.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning

Konkurrere om statlige oppdrag
Den amerikanske loven Procurement Integrity Act angir en rekke forbud som har til formål å ivareta
integriteten i anskaffelsesprosessen, ved å sikre at deltakerne i konkurransen om statlige kontrakter
konkurrerer på like vilkår. De grunnleggende prinsippene gjenspeiler at verken tilbydere eller
offentlige tjenestemenn i anskaffelsesprosessen kan oppfordre til, skaffe seg eller avdekke bud og
forslag eller annen intern eller konfidensiell informasjon, for eksempel informasjon om valg av kilder,
mens en konkurranse pågår. Forbudene omfatter også samtaler om ansettelse av nåværende eller
tidligere amerikanske statsansatte som er involvert i konkurranser der L-3 er en av interessentene.
Hvis du mottar informasjon om forhold som kan tolkes som å være i konflikt med disse lovene, eller
hvis du har spørsmål om disse lovene og forskriftene, må du kontakte L-3s juridiske avdeling eller
etikkontoret.

Loven Truth in Negotiations Act (TINA)
All informasjon om kostnader og prissetting i våre kontraktsforslag må være nøyaktig, fullstendig
og oppdatert den datoen endelig avtale om pris inngås. Enten du er kontraktsforhandler,
kostnadsansvarlig eller ansvarlig for å innhente dataene som den kostnadsansvarlige legger til
grunn, må du påse at dataene er i samsvar med den amerikanske loven Federal Acquisition
Regulation (FAR).
Hvis du har spørsmål om hvorvidt informasjon skal regnes som data om kostnader og prissetting og
oppgis til amerikanske myndigheter, må du rådføre deg med finans- eller kontraktsorganisasjonen
eller med L-3s juridiske avdeling. Oppgi informasjonen hvis du er i tvil.

Begrensninger som gjelder ansettelse av nåværende og tidligere statsansatte
Det er en rekke lover og forskrifter som begrenser anledningen til å diskutere muligheter for
ansettelse eller konsulentvirksomhet med personer som arbeider for amerikanske myndigheter.
Før en medarbeider kan diskutere ansettelsesmuligheter med en nåværende statsansatt, må L-3s
retningslinjer for ansettelser av nåværende og forhenværende militært personell og sivile
statsansatte konsulteres. De gjeldende lover og forskrifter har et generelt forbud for alle statlige
kontrahenter mot å skaffe seg konkurransefortrinn eller "innsideinformasjon" fra statsansatte
gjennom samtaler om ansettelse.
Det er lagt tilsvarende strenge begrensninger på arbeidet som visse tidligere statsansatte kan utføre
for selskapet. Fordi dette regelverket er komplisert, er det helt avgjørende at du konsulterer de
gjeldende retningslinjene for L-3 og eventuelt innhenter nødvendig avklaring fra juridisk avdeling eller
etikkontoret i L-3, før du inngår i samtaler om ansettelse med nåværende statsansatte eller setter ut
arbeid til tidligere statsansatte.
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Tilgang til konkurrenters informasjon
Det er tilsvarende upassende å innhente eller forsøke å innhente konfidensiell og fortrolig
informasjon om konkurrentene til L-3. Ingen må under noen omstendighet ta inn konfidensiell eller
fortrolig informasjon fra et annet selskap i L-3s virksomhet eller systemer.

Bruk av suspenderte/utestengte kontrahenter
L-3 kan ikke ta del i statsrelaterte forretninger med noe individ eller selskap som er blitt suspendert
eller utestengt. Før det utstedes kontrakter eller ansettes medarbeidere, må derfor L-3s retningslinjer
for å ansette eller bruke utestengte eller suspenderte individer eller enheter konsulteres, og
dokumentet til General Services Administration, List of Parties Excluded from Federal Procurement
and Non-Procurement Programs, må gjennomgås.

Bestikkelser og korrupsjon
Det er aldri akseptabelt å tilby noe av verdi til korrupte formål, som å skaffe seg fordeler hos en
kunde. L-3 overholder alle lover som forbyr bestikkelser og korrupsjon verden over, og forbyr alle å
tilby, be om eller ta imot enhver form for bestikkelse. Dette gjelder overfor statstjenestemenn,
politiske partier eller representanter for kommersielle foretak. "Bestikkelser" er ikke bare penger,
men alt av verdi, inkludert gaver, underholdning eller andre tjenester som man ber om eller mottar i
utilbørlig hensikt. Vi forventer den samme integriteten fra alle tredjeparter, agenter og andre som vi
samarbeider med på vegne av selskapet.
`` Loven Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Uansett om du er en USA-basert

medarbeider i L-3 eller arbeider et annet sted i verden, forbyr den amerikanske loven Foreign
Corrupt Practices Act deg å tilby, be om eller gi noe av verdi til en utenlandsk statstjenestemann
eller å ta imot noe av verdi fra en utenlandsk statstjenestemann i den hensikt å påvirke
beslutningsprosesser på en utilbørlig måte. Loven forbyr også ulovlige bidrag til politikere for å
skaffe seg eller beholde forretninger utenfor USA. Til slutt forbyr loven å bruke falsk dokumentasjon
eller falske regnskap i L-3s forretningsvirksomhet. Vi må være forsiktige når vi engasjerer
tredjeparter som skal representere selskapets interesser utenfor USA, idet selskapet kan stilles
til ansvar for ulovlige handlinger slike tredjeparter måtte utføre. Selskapets forbud mot
bestikkelser og retningslinjer i forbindelse med loven Foreign Corrupt Practices Act
må overholdes til punkt og prikke. Hvis du har spørsmål, må du kontakte L-3s juridiske avdeling.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning
Scenario
En av USAs føderale
kontraktsforhandlere og jeg skal ut
til flyplassen samtidig etter et møte.
Kan jeg tilby kontraktsforhandleren
skyss og spare henne for utgiftene
til drosje?
Veiledning
Nei. Å tilby transport til en
medarbeider i det amerikanske
embetsverket er generelt forbudt
med mindre denne personen betaler
det som er markedsverdien av
transporten.

Gaver og underholdning
Våre forretningstransaksjoner skal alltid være hevet over enhver mistanke om at positiv
forskjellsbehandling ble forsøkt oppnådd, mottatt eller tilbudt gjennom gaver, tjenester, gjestfrihet,
underholdning eller lignende. Vi har en vid definisjon av oppmerksomheter, gaver og gjestfrihet i
forretningssammenheng. Den omfatter billetter, inngangspenger eller adgangskort til
idrettsarrangementer og kulturelle arrangementer, overnatting, måltider, billettgevinster og annet av
verdi. Kontakt selskapets etikkansvarlige hvis du noen gang har spørsmål angående gaver eller
underholdning.
`` Gaver og underholdning til representanter for amerikanske myndigheter.

Amerikanske myndigheter er vår største kunde, og vi må respektere de spesielle lovene som
gjelder for kontraktsinngåelse med amerikanske myndigheter. Med få unntak har amerikanske
offentlige etater et strengt forbud mot at deres medarbeidere kan ta imot noen form for
oppmerksomhet i forretningssammenheng.
Vi kan derfor ikke tilby eller frembringe noen form for oppmerksomhet i forretningssammenheng

Scenario
Vi er midt i forhandlingene om en
kontrakt. Jeg vet at den amerikanske
statlige kontraktsforhandleren er en
vinkjenner, og jeg vil gjerne sende
henne en liten gavepakke med noen
utsøkte viner. Er dette akseptabelt?
Veiledning
Nei. Det ville utgjøre både et
brudd på L-3s forbud mot gaver
til statsansatte og et brudd
på statlige forskrifter dersom
kontraktsforhandleren tok imot gaven.
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med mindre det er åpnet for dette gjennom lover eller forskrifter. Forbudet omfatter måltider,
underholdning samt dekning av utgifter til reise og opphold for alle amerikanske statsansatte
eller representanter for myndighetene. Beskjedne forfriskninger som leskedrikker, te, kaffe og
frukt som tilbys sporadisk og i forbindelse med forretningsaktiviteter, kan godtas. Hvis du
forholder deg til representanter for en bestemt føderal etat, har du ansvar for å overholde denne
etatens standarder for atferd. Hvis du har spørsmål angående en bestemt etats standarder for
atferd, må du kontakte etikkontoret på forhånd for å få veiledning.
På samme måte har de som forholder seg til amerikanske statstjenestemenn eller
representanter for lokale myndigheter, ansvar for å sette seg inn i og følge reglene som måtte
gjelde for slike offentlige ansatte. Generelt er slike tjenestemenn underlagt lignende forbud som
dem som gjelder amerikanske føderalt ansatte.

L - 3 s r e t n i n g s linj er fo r etik k o g fo rre tnin gsatferd

`` Gaver og underholdning overfor statsansatte og statstjenestemenn utenfor USA.

Representanter for nasjonale og lokale myndigheter er underlagt en rekke forskjellige lover og
forskrifter. Sett deg inn i landets retningslinjer samt gjeldende lover og forskrifter før du tilbyr
noe som helst av verdi til slike representanter. Kontakt etikkontoret eller juridisk avdeling hvis du
har spørsmål.
I de tilfeller der skikk og bruk i visse land krever utveksling av gaver, vil selskapet i den grad det
er tillatt, fremskaffe gaven. Alle gaver som mottas fra representanter for disse landene, blir
selskapets eiendom hvis de er av mer enn bare symbolsk verdi.
Uansett om du er en USA-basert medarbeider i L-3 eller arbeider et annet sted i verden, må du
sette deg inn i og overholde den amerikanske loven Foreign Corrupt Practices Act, som er
beskrevet i disse retningslinjene. Du må innhente tillatelse fra juridisk avdeling før du tilbyr noe
av verdi til utenlandske offentlige tjenestemenn.
Du må også være forsiktig når du vurderer å engasjere agenter som skal representere
selskapets interesser utenfor USA. L-3 stiller strenge krav til godkjenning av slike konsulenter.
`` Gaver og underholdning overfor ikke-embetsmenn. Vi kan tilby måltider, forfriskninger

eller underholdning av rimelig verdi til andre enn statsansatte i forbindelse med
forretningsaktiviteter, forutsatt at:
Oppmerksomheten ikke tilbys som "quid pro quo" (med forventning om noe til gjengjeld)
Oppmerksomheten ikke utgjør et brudd på noen lov, forskrift eller standarden for atferd i
mottakerens organisasjon. Det er vårt ansvar å undersøke om det foreligger forbud eller
begrensninger for mottakerens organisasjon før vi tilbyr oppmerksomheter i forbindelse med
forretninger.
Oppmerksomheten er i henhold til vanlig markedspraksis, forekommer ikke hyppig og er ikke
påkostet eller råflott. Den kan ikke virke pinlig eller ha negativ innvirkning på vårt omdømme.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning
Scenario
Ved utgangen av året vil jeg gjerne
gi en privat kunde en kalender
med selskapets logo. Er dette
akseptabelt?
Veiledning
Under forutsetning av at det
ikke utgjør et brudd på kundens
regelverk eller standard for atferd, er
dette akseptabelt.

`` Be om eller motta gaver og underholdning. Våre forretningstransaksjoner skal alltid

være hevet over enhver mistanke om at positiv forskjellsbehandling ble forsøkt oppnådd,
mottatt eller tilbudt gjennom gaver, tjenester, gjestfrihet, underholdning eller lignende. Selv om
det finnes visse omstendigheter som gjør det akseptabelt å ta imot slike oppmerksomheter,
forventes det at vi handler på en måte som overholder følgende retningslinjer:
Be om oppmerksomheter: Vi må ikke be om, verken direkte eller indirekte, for vår egen del
eller på vegne av andre, noen form for gave, tjeneste eller annen type oppmerksomhet fra en
person eller organisasjon som selskapet gjør forretninger med, eller som ønsker å gjøre
forretninger med L-3. Det er strengt forbudt å be om en gave, tjeneste eller annen form for
oppmerksomhet, uansett hvilken form eller verdi gjenstanden eller tjenesten har.
Gi og motta oppmerksomheter: Vi har ikke lov til å ta imot oppmerksomheter i
forretningssammenheng hvis de utgjør, eller på noen rimelig måte kunne anses for å utgjøre,
urettferdig påvirkning i forretningene, eller som kunne utgjøre et brudd på lover, forskrifter eller
retningslinjene til L-3 eller våre kunder, eller som kunne virke pinlig eller ha negativ innvirkning
på omdømmet til L-3.
Kontakt din nærmeste overordnede eller etikkontoret hvis du har spørsmål angående gaver og
underholdning.
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Antiboikottlover
Som et USA- basert selskap må alle i L-3, også i datterselskaper andre steder i verden, overholde
amerikanske lover som gjelder boikott av andre land. Med henvisning til den amerikanske
antiboikottloven er det ulovlig
`` å fremlegge informasjon om selskapets (eller enkeltpersoners) tidligere, nåværende eller

fremtidige forhold til land som boikottes, eller selskaper som er svartelistet
`` å betale, innløse eller bekrefte remburs som inneholder klausuler om boikott

Hvis du mottar en forespørsel om å delta i eller støtte en utenlandsk boikott, må du melde fra til
juridisk avdeling umiddelbart, idet alle forespørsler om boikottinformasjon må rapporteres til
amerikanske myndigheter.

Offentlige granskninger og forespørsler
Sett i lys av den strengt regulerte status til vår forretningsvirksomhet og den typen arbeid vi utfører,
er det mulig at representanter for myndighetene og politiet vil kunne kontakte medarbeidere i
selskapet. Det er et absolutt krav at våre medarbeidere forholder seg til representanter for myndighetene
og politiet på en samarbeidsvillig og sannferdig måte. Det er også viktig at vi responderer på
granskninger og forespørsler på en organisert og grundig måte, for å sikre at selskapets interesser
blir ivaretatt. Av den grunn skal du varsle juridisk avdeling og sikkerhetsavdelingen i L-3 hvis du blir
kontaktet av en representant for myndighetene eller politiet.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Interessekonflikter
Våre aksjonærer har tillit til at vi alltid handler i selskapets beste interesse. En interessekonflikt kan
oppstå hvis en personlig interesse står i motsetning til, eller tilsynelatende står i motsetning til,
selskapets beste interesse. Personlige interesser omfatter betydelige eierandeler som du, din
ektefelle, dine barn, foreldre eller svigerforeldre har i et annet selskap. Alle som tror de kan være
involvert i en potensiell interessekonflikt, må fylle ut skjemaet Disclosure of Personal Conflict of
Interest, som finnes i våre retningslinjer for personlige interessekonflikter. Etikkontoret eller din
nærmeste overordnede kan hjelpe deg med å løse eventuelle problemer så snart du har avdekket
den potensielle interessekonflikten.
Selv om L-3 oppmuntrer sine medarbeidere til å engasjere seg i aktiviteter som ikke står i motsetning
til virksomheten til L-3, må du alltid unngå selv tilsynelatende interessekonflikter. Mulige interessekonflikter
omfatter blant annet:
`` Økonomiske interesser. Økonomiske interesser kan bli til interessekonflikter hvis du har

betydelige økonomiske interesser i en nåværende eller potensiell leverandør, kunde eller
konkurrent.
`` Personlige forhold. Personlige forhold kan skape interessekonflikter hvis du har et nært

forhold til noen som jobber for en leverandør, kunde eller konkurrent. Personlige forhold kan
også skape konflikter hvis du er leder for, eller underordnet, en person du har et nært forhold
eller et kjæresteforhold til. Selv om du tror at du oppfører deg slik du skal, kan andre oppfatte
det som om forholdet har en upassende innflytelse på din evne til å fatte beslutninger. Dette kan
skade moralen og virke negativt inn på produktiviteten på arbeidsplassen.
`` Forretningsmuligheter. Å skaffe seg personlige fordeler fra forretningsmuligheter som

oppdages gjennom bruk av selskapets eiendom, informasjon eller stilling, regnes som
"forretningsmuligheter" og fører til interessekonflikter.
`` Annet arbeid hos en leverandør eller kunde. Vi har ikke lov til å være ansatt hos eller

være medlem av styret for en leverandør eller kunde, med mindre selskapets etikkansvarlige har
godkjent dette i samråd med bedriftsforsamlingen, eller med styret eller revisjonsutvalget hvis
det dreier seg om et styremedlem eller en toppleder.
`` Annet arbeid hos en konkurrent. Vi har ikke lov til å konkurrere med selskapet, konferere

med eller ha noen form for arbeidsforhold hos en konkurrent, med mindre selskapets
etikkansvarlige har godkjent dette i samråd med bedriftsforsamlingen, eller med styret eller
revisjonsutvalget hvis det dreier seg om et styremedlem eller en toppleder.
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Overholde handelsrestriksjoner

Scenario og veiledning

Overholde regler for eksport og import
Alle L-3s produkter, tjenester eller teknologier som skapes i ett land og deretter sendes ut av landet,
kan betraktes som eksport. Eksport innebærer mer enn bare å flytte en fysisk gjenstand fra ett sted
til et annet. Eksport kan også omfatte overføring av informasjon via e-post eller samtaler ansikt til
ansikt. Lover og forskrifter for eksport begrenser ofte salget av tekniske data, maskinvare og/eller
tjenester. I tillegg til at de overvåker eksportaktiviteter, har de fleste land også forskrifter som gjelder
innføring eller import av produkter, tjenester og teknologier innenfor landets grenser.
Det er strenge sanksjoner knyttet til brudd på disse lovene, blant annet tap av eksportrettigheter
samt sivile eller strafferettslige sanksjoner. Hvis du har spørsmål som gjelder overholdelse av regler
for eksport eller import, kan du konsultere selskapets retningslinjer for eksport-/importkontroll
og overholdelse av regler og retningslinjer. De beskriver betingelsene som må oppfylles for å
følge lover og forskrifter for eksport og import. Du kan også kontakte koordinatoren for overholdelse
av eksportregler ved din avdeling, L-3s juridiske avdeling eller gruppen for internasjonal lisensiering.

Scenario
Et L-3-selskap har nylig solgt
kommunikasjonsutstyr til en
utenlandsk militær kunde i
Midtøsten. Utstyret ble eksportert
til den utenlandske militære
sluttbrukeren under en eksportlisens
som var utstedt av det amerikanske
utenriksdepartementet (DOS).
I egenskap av å være prosjektleder/
ingeniør får du en telefon fra den
utenlandske militære kunden,
som ber om informasjon om
design og interne funksjoner
i kommunikasjonsutstyret. Er
det akseptabelt å levere ut den
forespurte informasjonen siden
eksporten av utstyret var lovlig i
utgangspunktet?
Veiledning
Det må utvises behørig aktsomhet
før denne henvendelsen kan
besvares. Søk øyeblikkelig hjelp hos
selskapets eksportansvarlige, som
kan gi deg råd om rekkevidden av
den allerede eksisterende lisensen
fra DOS og fortelle deg om det
kreves ytterligere DOS-godkjenning
for å kunne imøtekomme kundens
forespørsel.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning
Scenario
Jeg har planer om å delta på en
forestående bransjekonferanse.
Jeg fikk nettopp vite at en tidligere
kollega, som nå arbeider for en
konkurrent, også skal delta på
konferansen. Jeg er redd for å havne
i en ubehagelig samtalesituasjon.
Hvordan skal jeg forholde meg hvis
det skjer?
Veiledning
Hvis din tidligere kollega begynner å
snakke om priser, kunder, markeder
eller et hvilket som helst annet
tema som du vet dere ikke bør
snakke om, må du avbryte samtalen
umiddelbart. Hvis din tidligere
kollega foreslår eller legger opp til
atferd som strider mot prinsippet
om fri konkurranse, bør du notere
det og kontakte din nærmeste
overordnede og juridisk avdeling så
snart som mulig.
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Rettferdig konkurranse og innhenting av informasjon
Rettferdig konkurranse
Vi tror at våre kunder og samfunnet som helhet tjener på å ha rettferdige, frie og åpne markeder.
Derfor tar vi ikke del i noen praksis som kan betraktes som manipulering av priser, urettferdige
handelsbegrensninger eller utestenging av konkurrenter fra markedet.
Vi skal ikke
`` kommunisere med konkurrenter for å diskutere priser, fordele markeder, boikotte kunder eller

leverandører, eller begrense produksjonen av tjenester for å hindre konkurranse
`` komme med falske utsagn om våre konkurrenter, eller
`` motta eller bruke konkurrenters fortrolige informasjon, inkludert informasjon om prissetting, på

en utilbørlig måte
Rettferdig konkurranse er ikke bare en sak som berører standardene for vårt eget selskap. De fleste
av landene der L-3 har sin virksomhet, har lover som har til formål å fremme fri og åpen konkurranse
og forby aktiviteter som er utformet for å legge begrensninger på handelen. Kontakt juridisk avdeling
hvis du vil ha mer informasjon om rettferdig konkurranse.

L - 3 s r e t n i n g s linj er fo r etik k o g fo rre tnin gsatferd

Innhenting av informasjon
Markedsforholdene krever at det innhentes et bredt spekter av informasjon på en systematisk (og
lovlig) måte. Denne informasjonen gir innsikt både i bransjen og i kundenes krav til eksisterende og
potensielle produkter og tjenester. Vi skal imidlertid ikke skaffe oss tilgang til informasjon fra kunder
eller konkurrenter på upassende måter.
Vi har forpliktet oss til å unngå alt som så mye som ligner upassende innhenting av informasjon, og
kan følgelig verken skaffe oss, akseptere eller motta følgende:
`` Informasjon fra noen kunde, konkurrent eller annen kilde, som det ikke er åpenbart at L-3 har

rett til å skaffe seg på en legitim måte.
`` Informasjon som dreier seg om pristilbud, konkurrenters prissetting eller tekniske data, interne

statlige beregninger eller annen informasjon som er merket av amerikanske myndigheter som
"Source Selection Information". Sørg for å unngå all informasjon fra enhver kilde dersom den er
merket som "Source Selection Sensitive", "fortrolig" eller "konfidensiell".

Scenario og veiledning
Scenario
Hvilke metoder er legitime for
å innhente informasjon om
konkurrenter?
Veiledning
Det er akseptabelt og lovlig å
innhente informasjon på en hederlig
måte. Lovlige kilder til informasjon
om konkurrenter kan være aviser,
pressemeldinger, informasjon
publisert på Internett eller gjort
tilgjengelig på fagmesser, og annen
offentlig tilgjengelig informasjon. Det
er også akseptabelt å snakke med
kunder.

`` Konfidensiell eller fortrolig informasjon av noe slag som nyansatte bringer med seg fra en

tidligere arbeidsgiver.
`` Et selskaps fortrolige eller konfidensielle informasjon som er gjort tilgjengelig via konsulenter

eller andre som tidligere har hatt et forretningsforhold til selskapet.
Det er også strenge regler mot å skaffe seg tilgang til informasjon om amerikanske offentlige
anskaffelser. Disse omtales i avsnittet "Konkurrere om statlige oppdrag".
Hvis du på noe tidspunkt har grunn til å tro at informasjon frigis eller mottas uten tillatelse, eller du er
usikker på om du har rett til å bruke informasjon som du besitter, må du ikke kopiere, distribuere
eller bruke den før situasjonen er gjennomgått og avklart med L-3s juridiske avdeling.

Scenario
Jeg mottok nylig en e-post fra en
kunde, som jeg vet faktisk var ment
for en konkurrent som også legger
inn bud på en forestående kontrakt.
E-posten inneholdt informasjon om
konkurrentens strategi for prissetting
av tilbudet. Jeg vet at jeg ikke skal
innhente denne typen informasjon,
så hvordan skal jeg forholde meg?
Veiledning
Du må ikke åpne eller videresende
e-posten hvis du ikke allerede har
gjort det. Søk råd hos L-3s juridiske
avdeling umiddelbart. Siden denne
informasjonen ikke var ment for
deg, vil det å ta imot og bruke
den i konkurransesammenheng
utgjøre en risiko for selskapet,
selv om det ikke dreier seg om
informasjon du forsøkte å skaffe
deg på en upassende måte. L-3 skal
verken søke å innhente eller motta
informasjon som kan inngå i, eller
være relevant for innholdet i et annet
selskaps tilbud i noen fase av en
konkurranse. Hvis du har mottatt
en fil eller et dokument som du har
mistanke om at inneholder sensitiv
informasjon, må du ikke ta kopier
eller dele dette med noen verken
muntlig eller via e-post, og du må
ikke benytte deg av informasjonen
før du har kontaktet L-3s juridiske
avdeling og innhentet uttrykkelig
skriftlig tillatelse.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning
Scenario
Jeg arbeider i økonomiavdelingen,
og det er ikke så uvanlig at kolleger
spør i forbifarten: "Hvordan ligger vi
an dette kvartalet?" Jeg opplever
det som litt uhøflig å svare: "Det får
du vite hvis du har behov for det."
Hvordan skal jeg forholde meg?
Veiledning
Du må ikke avsløre (selv ikke innen
familien) eller ta i bruk sensitiv
informasjon uten at du har behov
for det i L-3-sammenheng. Og
tilsvarende må du heller ikke forsøke
å innhente eller skaffe rede på
sensitiv informasjon som du ikke
"har behov for" i arbeidet du utfører
for L-3. Denne forpliktelsen har
ubegrenset varighet.

Innsideinformasjon
At vi beskytter informasjon som er unntatt offentlighet, er av helt avgjørende betydning for å bevare
vårt omdømme som en pålitelig forretningspartner. Det er forbudt å selge aksjer eller verdipapirer
på basis av innsideinformasjon (presise opplysninger) som er innhentet i den tiden man har vært
ansatt i L-3. Presise opplysninger er all informasjon som er unntatt fra offentlighet, og som en
investor ville anse som viktig for å fatte beslutninger om investeringer. Eksempler omfatter, men er
ikke begrenset til
`` samtaler om oppkjøp eller avhendelser
`` endringer i ledelsesstrukturen eller endringer på toppsjefnivå
`` tildelinger eller kanselleringer av større kontrakter før dette offentliggjøres
`` utvikling av nye produkter, tjenester eller prosesser
`` økonomisk informasjon (for eksempel selskapets inntekter før offentliggjøring)

Det er aldri akseptabelt å dele informasjon som er unndratt offentlighet med andre, verken
familiemedlemmer, venner, leverandører, kunder eller sågar kolleger, uten at det foreligger en legitim
begrunnelse med utgangspunkt i virksomheten, og som er godkjent av ledelsen. Det er også viktig å
huske at disse begrensningene ikke bare gjelder informasjon om L-3, men også informasjon som er
unntatt fra offentlighet om våre leverandører eller kunder, og som du kan få tilgang til gjennom
arbeidet i L-3. Se selskapets retningslinjer Compliance with United States Securities Laws
and Security Trading: Insider Trading Policy hvis du vil ha mer informasjon. Brudd på reglene
for innsidehandel er svært alvorlig og kan få store konsekvenser for selskapet.
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Respekt på arbeidsplassen

Scenario og veiledning

Vi behandler folk på en verdig, rettferdig og høflig måte. Vi skaper et inkluderende miljø med fokus
på felles mål, der det er rom for et mangfold av personer og synspunkter. Vi samarbeider på tvers av
organisatoriske skillelinjer og fokuserer på å skape verdier og gjøre oss fortjent til tilliten vi møter hos
dem vi samarbeider med. Vi oppnår suksess gjennom felles anstrengelser og forplikter oss til å
jobbe for felles, definerte mål.
Vi søker å tilby et arbeidsmiljø der alle kan yte sitt beste og utnytte sitt fulle potensial. Hver og én av
oss har ansvar for å skape et klima som er preget av tillit og respekt, og for å bidra til et produktivt
arbeidsmiljø.

Unngå trakassering
Selskapet tolererer ingen former for trakassering, verken fysisk, følelsesmessig eller seksuell. Dette
gjelder ikke bare kolleger imellom, men omfatter også leverandører, kunder og enhver annen person
som gjør forretninger med selskapet. Trakassering kan frata en person verdighet, skape et ubehagelig
eller på andre måter lite vennlig arbeidsmiljø, og det kan gå ut over arbeidet som utføres. Noen
eksempler på trakassering omfatter, men er ikke begrenset til:
`` mobbing
`` seksuelle kommentarer, trusler, gester eller forespørsler om seksuelle tjenester
`` spørsmål eller samtaler om seksuelle aktiviteter
`` uønsket eller upassende berøring

Scenario
En kunde mobber våre
medarbeidere verbalt. Skal vi gjøre
noe med dette?
Veiledning
Ja. Mobbing kan defineres bredt
som krenkende, skremmende,
ondsinnet eller fornærmende
atferd som forekommer gjentatte
ganger (er noe mer enn en
engangshendelse). Medarbeiderne
i L-3 har ansvar for å skape og
opprettholde en atmosfære
av gjensidig respekt. Hvis
medarbeidere utsettes for eller
er vitne til manglende respekt på
arbeidsplassen, har de ansvar
for umiddelbart å rapportere
slike kritikkverdige forhold til
sin nærmeste overordnede,
HR-avdelingen eller den
etikkansvarlige. De kan også
benytte seg av mulighetene til
å melde fra om kritikkverdige
eller mulige kritikkverdige
forhold, som er beskrevet under
"Bekymringsmeldinger".

`` visning av bilder eller gjenstander av seksuell karakter
`` verbale eller fysiske trusler i enhver form
`` krenkende uttalelser, blant annet om etnisitet, nasjonalt opphav eller seksuell legning

Meld fra umiddelbart hvis du utsettes for, eller er vitne til, noen form for trakassering. Hvis du har
ytterligere spørsmål om trakassering, kan du lese selskapets retningslinjer angående trakassering
eller kontakte HR-avdelingen.

UNNGÅ DISKRIMINERING
Vi er en arbeidsgiver som ønsker å tilby alle like muligheter. Vi har forpliktet oss til å behandle alle
medarbeidere og jobbsøkere med respekt og verdighet, og til å opprettholde et arbeidssted som er
fritt for ulovlig diskriminering. Vi rekrutterer, ansetter, utvikler, promoterer, irettesetter og ivaretar
andre aspekter ved et ansettelsesforhold uten hensyn til etnisitet, hudfarge, religion, nasjonalt
opphav, kjønn, alder, funksjonshemning, ekteskapelig status eller partnerskapsstatus, seniorstatus,
seksuell legning, kjønnsidentitet eller andre kategorier som omfattes av lovverket.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning

MANGFOLD OG INKLUDERING
Vi ser at enhver medarbeider i selskapet har brakt med seg en unik bakgrunn og et unikt perspektiv

Scenario
En av kollegene mine er sint for den
siste evalueringen han fikk, og truer
stadig med å rasere kontoret til vår
nærmeste overordnede. Jeg synes
dette er ubehagelig, men vil helst
ikke bli for involvert. Hvordan skal
jeg forholde meg?

i tillegg til en unik kompetanse. Ved å utnytte dette mangfoldet skaper vi innovative løsninger som

Veiledning
Du bør melde fra om trusselen til
din nærmeste overordnede eller
sikkerhetsavdelingen. Meldinger
om trusler eller voldshandlinger
blir gransket nøye. Det blir ingen
represalier eller andre negative
konsekvenser hvis du rapporterer
en sak i god tro.

forpliktelsen ved å ha som retningslinje at ingen av våre medarbeidere skal foreta seg noe som

gjør oss bedre rustet til å levere kundeservice av verdensklasse.

IVARETA HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
L-3 har forpliktet seg til å utføre sine operasjoner og aktiviteter på en måte som skaper og ivaretar
trygge og sunne arbeidsforhold og tar vare på miljø og naturressurser. L-3 søker å overholde denne
utgjør et brudd på lover som gjelder miljø, helse eller sikkerhet, eller som på andre måter er uforenlig
med bedriftsansvar på høyeste nivå for medarbeidernes helse og sikkerhet, og hensynet til miljøet i
lokalsamfunnet der vi har vår virksomhet.
Det er alltid viktig å være oppmerksom på følgende sikkerhetsrisikoer:
`` ikke sperre for nødutganger, brannslokkingsapparater eller elektriske skap
`` ikke ignorere regler for sikkerhet eller miljø, som er fastsatt i prosedyrer eller gjennom opplæring
`` å bruke personlig verneutstyr
`` å melde fra umiddelbart hvis det forekommer arbeidsulykker, brudd på forskrifter eller

kritikkverdige arbeidsforhold
Meld straks fra til verneombudet og din nærmeste overordnede dersom du oppdager kritikkverdige
arbeidsforhold.
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Vold på arbeidsplassen
Det inngår i vår forpliktelse til å opprettholde sikre arbeidsforhold at voldshandlinger ikke må
forekomme på arbeidsplassen. Vold på arbeidsplassen kan anta mange former, for eksempel:
`` trusler om voldsbruk overfor personer eller selskapets lokaler
`` forfølgelse
`` selvmordstrusler
`` vold i hjemmet som påvirker arbeidsplassen
`` våpen eller trusler som har med våpen å gjøre
`` sabotasje på eiendeler
`` all atferd som skaper frykt for vold, eller innebærer risiko for andre

L-3 forbyr våpen på arbeidsplassen. Selskapet tar trusler svært alvorlig. Kontakt den lokale
sikkerhetsansvarlige umiddelbart hvis du er vitne til eller blir oppmerksom på mulige voldstrusler.

Misbruk av rusmidler
L-3 har forpliktet seg til å opprettholde en sunn og sikker arbeidsplass for alle. Bruk av ulovlige
narkotiske stoffer eller misbruk av alkohol kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Besittelse, salg
eller bruk av narkotiske stoffer, eller å være påvirket av slike stoffer i arbeidstiden, på selskapets
eiendom eller ved arrangementer som selskapet støtter, er forbudt.
Det er også forbudt å nyte alkohol på selskapets eiendom, i arbeidstiden, i forbindelse med
selskapets forretningsvirksomhet eller på andre måter som kan påvirke måten oppgaver og
ansvarsområder ivaretas på. Ved enkelte anledninger kan imidlertid medarbeidere innta alkoholholdig
drikke på arrangementer som selskapet støtter, hvis dette er godkjent av ledelsen og skjer i kontrollerte
former. Selskapet kan ut fra eget skjønn ta i betraktning hva som er vanlig praksis i land der et
moderat inntak av alkohol til måltider er utbredt. Alle medarbeidere må under enhver omstendighet
ta ansvar for at deres prestasjoner og vurderingsevne ikke er påvirket av alkohol i arbeidstiden.

Hjelpetelefon
•H
 vis du ringer fra USA:
Ring 1-877-L3-CODE-9
•H
 vis du ringer fra andre
steder i verden:
Finn AT&Ts respektive
landkoder på
http://www.usa.att.com/
traveler/index.jsp,
og ring deretter
1-877-L3-CODE-9.
• Nettsted: www.L-3code.com
• E -post: Ethics@L-3com.com

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning

Beskytte konfidensiell informasjon
I vårt daglige virke i L-3 eier, skaper eller har vi tilgang til en betydelig mengde "sensitiv informasjon"

Scenario
Har min nærmeste overordnede eller
selskapet adgang til e-posten min,
som også kan inneholde personlige
meldinger?

(f.eks. konfidensiell eller fortrolig informasjon). Vi må sørge for at all sensitiv informasjon behandles

Veiledning
Selv om L-3 ikke ønsker innsyn
i dine personlige forhold uten
at det er nødvendig, finnes det
flere gode forretningsmessige
grunner til at selskapet kan ha
behov for å lese medarbeideres
e-post. Selskapet forbeholder
seg retten til å overvåke e-post og
andre informasjonssystemer etter
behov, og i henhold til lov. Ledere
må imidlertid ha en gyldig grunn
til å gå inn på en medarbeiders
e-postkonto, og det må innhentes
lovmessig tillatelse på forhånd.

ansettelsesforholdet og for all ettertid.

konfidensielt, uansett om den er innhentet fra eller berører L-3 og/eller leverandører, kunder eller
andre tredjeparter. Du må ikke avsløre (selv ikke innen familien) eller ta i bruk sensitiv informasjon
uten at du har behov for det i L-3 sammenheng. Denne forpliktelsen gjelder gjennom hele

Fordi vi driver en ekstremt sensitiv type virksomhet, må du kontakte den lokale kontraktsavdelingen
eller juridisk avdeling dersom du blir nødt til å fremlegge informasjon til utenforstående parter (av
forretningshensyn eller til juridiske formål). De kan hjelpe deg ved å diskutere og iverksette egnede
sikkerhetstiltak før informasjonen fremlegges eller tas i bruk. Kontakt den lokale kontraktsavdelingen
eller juridisk avdeling dersom du er i tvil eller usikker på hvilke opplysninger som er sensitive.
Når L-3 inngår avtaler om taushetsplikt med en tredjepart, med hensyn til sensitiv informasjon som
vil bli stilt til disposisjon for L-3, må du overholde klausulene i slike avtaler.
Vi er alle forpliktet til å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til våre informasjonssystemer. Vi må:
`` Beskytte informasjon som gir tilgang til selskapets informasjonssystemer. Dette omfatter

brukernavn, passord og adgangskort til bygninger.
`` Ivareta konfidensialiteten og sikkerheten til våre informasjonssystemer.
`` Beskytte informasjonssystemer mot skader, også fysiske ødeleggelser og skader som skyldes

datavirus.

Beskytte personvernet til våre medarbeidere
Vi har forpliktet oss til å beskytte personvernet til alle våre medarbeidere. Det er bare medarbeidere
med tillatelse, og som har en arbeidsrelatert grunn til det, som får tilgang til selskapets
personalopplysninger og medisinske opplysninger. Personalopplysninger og medisinske
opplysninger skal bare inneholde informasjon som har betydning for ansettelsesforholdet.
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Beskytte selskapets verdier og eiendeler

Scenario og veiledning

Det er et viktig ansvarsområde til enhver tid å beskytte alle selskapets eiendeler. Selskapets
eiendeler kan omfatte:
`` fysiske eiendeler (f.eks. telefoner, utstyr og lokaler)
`` finansielle eiendeler (f.eks. kapital)
`` informasjonseiendeler (f.eks. produktdesign, tekniske data, programvare og selskapets

fortrolige informasjon)
Dersom du arbeider med selskapets data, design eller fortrolig informasjon, må du passe godt på
så du ikke avslører slik informasjon i vanvare eller uten tillatelse. Dette innebærer å overholde alle
avtaler om taushetsplikt, respektere og opprettholde selskapets merking av fortrolige informasjon,
og ikke å sende informasjon per e-post med mindre e-posten er behørig kryptert eller beskyttet på
andre måter.
Tenk alltid etter hvorvidt du handler i selskapets beste interesse når du bruker selskapets midler.
Hovedregelen er at selskapets midler bare skal brukes i forretningsøyemed. Det kan forekomme
situasjoner der sporadisk bruk av selskapets midler er nødvendig, for eksempel for å ringe og

Scenario
Jeg vil gjerne kopiere noe av
programvaren jeg bruker på jobb,
til hjemmedatamaskinen slik at jeg
kan arbeide hjemmefra. Kan jeg
gjøre det så lenge jeg bare bruker
programvaren til arbeidsoppgaver
for selskapet?
Veiledning
Noen av L-3s eiendeler kan være
underlagt spesielle retningslinjer for
tilgang og bruk. Selskapets bruk
av programvare som er anskaffet
fra leverandører, er underlagt
lisensavtaler. Disse lisensavtalene
er verdifulle eiendeler for selskapet.
Det er et absolutt krav at du gjør deg
kjent med og overholder kravene i
slike lisenser.

bestille lunsj eller bruke Internett for å finne togtider. Slik bruk er akseptabel så lenge den ikke
foregår i stort omfang eller går ut over arbeidet.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Åndsverk
På samme måte som vi har ansvar for å beskytte selskapets fysiske og finansielle eiendeler, er det
også viktig å beskytte selskapets åndsverk. Åndsverk omfatter konfidensiell informasjon og
forretningshemmeligheter samt opphavsrett, patenter og varemerker. Hver og én av oss har ansvar
for å beskytte L-3s åndsverk i henhold til åndsverkloven og dens forskrifter. Du har heller ikke rett til
å misbruke andres åndsverk. Lovgivningen på dette området er komplisert, så derfor må du
kontakte juridisk avdeling hvis det oppstår tvilstilfeller. Det finnes også retningslinjer for overholdelse
av avtaler om opphavsrett som du kan lese hvis du har spørsmål som spesifikt gjelder
opphavsretten.

Bruk av informasjonssystemer
Våre informasjonssystemer er av avgjørende betydning for den daglige virksomheten, og vi må bruke
dem på en ansvarsbevisst måte. Det innebærer alltid å la selskapets interesser komme i første rekke
for å sikre at systemene fungerer slik de skal. Slik beskytter vi selskapets informasjonssystemer:
`` Bruk alltid sterke passord, brukernavn og nøkkelkort til bygninger for å unngå brudd på

sikkerheten
`` Oppbevar aldri mobiltelefoner eller bærbare datamaskiner uten tilsyn på steder som ikke er sikret
`` Beskytt alltid datamaskiner og arbeidsstasjoner

Det er visse aktiviteter som kan utgjøre en trussel mot integriteten til selskapets informasjonssystemer,
og som aldri kan aksepteres verken i arbeidstiden eller på fritiden. Disse omfatter:
`` å bruke selskapets informasjonssystemer til upassende former for kommunikasjon
`` å bruke selskapets informasjonssystemer til å besøke upassende steder på Internett
`` å bruke selskapets informasjonssystemer til å distribuere konfidensiell informasjon uten tillatelse
`` å installere ikke godkjent maskin- eller programvare på selskapets informasjonssystemer
`` å bruke selskapets informasjonssystemer til eksterne formål som ikke har noe med arbeidet i

L-3 å gjøre
Det er også viktig å være oppmerksom på at kommunikasjon som finner sted via selskapets
informasjonssystemer ikke nødvendigvis er privat, og at selskapet ikke kan garantere konfidensialitet.
L-3 forbeholder seg retten til (innenfor lovens grenser) å overvåke eller registrere all slik kommunikasjon
for å bekrefte at den er i samsvar med retningslinjene, eller av andre legitime forretningshensyn.
Og sist, men ikke minst: Hvis du arbeider for en offentlig etat eller har autorisert tilgang til et statlig
informasjonssystem, må du sette deg inn i og til punkt og prikke overholde alle prosedyrer og krav
som gjelder for bruken av dette systemet.

26

L - 3 s r e t n i n g s linj er fo r etik k o g fo rre tnin gsatferd

Forhold til leverandører
Samarbeidet med våre forretningspartnere er grunnlaget for vår suksess. Vi respekterer alle
kontraktsfestede forpliktelser. Vi formidler vår standard for forretningsatferd til våre leverandører og
forventer at de vil følge den samme standarden når de gjør forretninger på våre vegne.

Rettferdig behandling av leverandører
Vi behandler våre leverandører og forretningspartnere rettferdig, høflig og med respekt. Vi oppfyller
betingelsene i avtaler vi inngår med leverandørene, og overholder våre forpliktelser. Vi er omhyggelig
med å beskytte all konfidensiell og fortrolig informasjon som våre leverandører og partnere gir oss
adgang til. Vi vil aldri urettmessig utnytte noen ved å manipulere, skjule eller misbruke fortrolig
informasjon, eller på annen måte opptre urettferdig.

Valg av leverandører
Vi legger til rette for konkurranse om anskaffelser så langt det er praktisk mulig. Når vi skal anskaffe
materiell, forsyninger, utstyr, konsulenttjenester eller andre tjenester, er det vår policy å invitere et
tilstrekkelig antall kvalifiserte underleverandører, slik at vi oppnår konkurransedyktige priser og
nødvendig nivå på kvalitet og støtte. Valg av underkontrahenter, leverandører og salgsorganisasjoner
skjer på grunnlag av objektive kriterier. Disse er for eksempel kvalitet, teknisk dyktighet, pris,
levering, overholdelse av tidsfrister, service og opprettholdelse av tilstrekkelig antall leveringskilder,
samt at det foreligger en etisk standard for atferd.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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GJENNOMTENKT KOMMUNIKASJON
Korrekt kommunikasjon og markedsføringsaktiviteter
Etter vårt syn bygges langsiktige kundeforhold på integritet og tillit. Vi ønsker å oppnå fordeler
overfor våre konkurrenter gjennom å være best på forskning, service, produksjon og markedsføring.
Vi må aldri forsøke å skaffe oss oppdrag gjennom upassende eller tvilsom forretningsatferd.
Sannferdig og korrekt informasjon om produkter og tjenester er av avgjørende betydning for å kunne
oppfylle forpliktelsene overfor kundene. Vi må være ærlige i markedsføring, når vi utarbeider anbud
og kontraktsforslag basert på oppdaterte, nøyaktige og fullstendige data for kostnader og prissetting,
og når vi forhandler om kontrakter på et sannferdig grunnlag.

Kommunikasjon med media
L-3 har egne medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen, som har til oppgave å svare på alle
henvendelser fra media. Med mindre du er ansatt som talsperson for L-3, skal du ikke svare på
henvendelser fra media. Dersom du får en henvendelse fra media skal firmaets administrerende
direktør kontaktes umiddelbart.

Sosiale medier
"Sosiale medier" er vidt definert som ethvert medium som publiserer, velger ut eller utveksler
brukergenerert innhold med allmennheten. Dette omfatter nettsteder for sosiale nettverk, blogger,
multimedia og andre verktøy for informasjonsformidling. Ansvarlig bruk av sosiale medier har
avgjørende betydning for å sikre selskapets konfidensielle informasjon. Selv om det i enkelte tilfeller
kan gis tillatelse til å bruke sosiale medier, innebærer ansvarlig bruk av sosiale medier at følgende
prinsipper følges:
`` Røp aldri konfidensiell eller fortrolig informasjon om L-3
`` Røp aldri konfidensiell eller fortrolig informasjon om kunder eller leverandører
`` Fremstill det aldri som om du uttaler deg på vegne av L-3, med mindre du er autorisert til å

gjøre det
Hvis du har spørsmål om passende bruk av sosiale medier, kan du kontakte din nærmeste
overordnede eller etikkontoret.
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SELSKAPETS SOSIALE ANSVAR
L-3 tar forpliktelsen til å utvise sosialt ansvar svært alvorlig. Dette fremgår av selskapets positive og
konstruktive engasjement i veldedige organisasjoner og aktiviteter i lokalsamfunnet. L-3 overholder
alle gjeldende lover og forskrifter, respekterer menneskerettighetene, tilbyr gode arbeidsforhold og
forbyr all bruk av tvangsarbeid eller barnearbeid.

Politisk deltakelse og aktivitet
L-3 støtter personlig engasjement i politiske prosesser og oppmuntrer alle medarbeidere til å støtte
politiske partier og politikere som de selv velger. Vi må imidlertid være innforstått med at politisk
engasjement og deltakelse i politisk arbeid skjer på individuell basis, på fritiden og for egen regning i
henhold til personalhåndboken. Mange land forbyr selskaper å donere midler, varer eller tjenester
(inklusiv medarbeidernes arbeidstid), direkte eller indirekte, til kandidater til politiske verv.
Fordi lovverket på dette området er komplisert, er det ikke tillatt å bruke penger, eiendeler eller
lokaler som tilhører L-3, til å støtte politiske partier eller kandidater noe sted i verden, med mindre
dette er godkjent på forhånd av bedriftsforsamlingen til L-3.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Scenario og veiledning

Lobbyvirksomhet
Lobbyvirksomhet er underlagt spesielle regler som dekker et bredt spekter av aktiviteter.
"Lobbyvirksomhet" omfatter kommunikasjon med lovgivere eller deres medarbeidere i den hensikt å
påvirke vedtak av lover eller visse andre administrative handlinger. Av den grunn er det viktig at all
kontakt med statstjenestemenn angående offisiell politikk koordineres gjennom kontoret for statlige
anliggender og juridisk avdeling i L-3. All lobbyvirksomhet må være åpen og foregå i kontrollerte
former.

Respektere miljøet og ha en bærekraftig forretningsatferd
L-3 har forpliktet seg til å utføre sine operasjoner og aktiviteter på en måte som verner om miljøet og
tar vare på naturressursene. Det er L-3s policy at ingen medarbeider skal foreta seg noe som er i
strid med miljølovgivningen. Vi har også forpliktet oss til kontinuerlig å forbedre våre rutiner for
bevaring av miljøet og for å hindre forurensning. Du finner mer informasjon om selskapets retningslinjer
for helse, miljø og sikkerhet på intranettstedet til L-3.

Bekymringsmeldinger
Dersom du har spørsmål til retningslinjene, eller er bekymret for at de muligens brytes, er det et
absolutt krav at du varsler om dette. Du må aldri føle det ubehagelig å ta opp bekymringer som
gjelder forretningsatferd, og jo snarere du tar dem opp, desto raskere kan selskapet hjelpe deg med
å finne løsninger.

Obligatorisk rapportering
Den amerikanske forskriften Federal Acquisition Regulation (FAR) krever at vi legger frem sannsynlige
bevis for brudd på straffeloven i forbindelse med svindel, interessekonflikter, korrupsjon eller
bestikkelser. Når vi arbeider under statlige kontrakter, kommer flere ting i tillegg. Som et ledd i å
overholde disse forpliktelsene, må medarbeidere i L-3 umiddelbart melde fra til etikkontoret om alle
saker som kan utgjøre potensielt brudd på straffeloven eller sivil lovgivning, eller om betydelig
overbetaling i forbindelse med en statlig kontrakt eller underkontrakt. Du kan også melde fra om
disse sakene gjennom de forskjellige hjelpetelefonene for etiske spørsmål hvis du helst vil være
anonym. Det er obligatorisk å melde fra om slike saker.

Slik legger du inn en bekymringsmelding
Avhengig av hva bekymringen gjelder, kan det være aktuelt å begynne med å diskutere saken med
personen det gjelder. Hvis dette ikke ser ut til å være en god løsning, må alle medarbeidere føle seg
fri til å kontakte sin nærmeste overordnede eller den instansen som har størst kjennskap til saken
det gjelder, for eksempel HR-avdelingen, kontraktavdelingen, juridisk avdeling, finansavdelingen eller
sikkerhetsavdelingen. Hvis du ikke føler at det er greit å gjøre det, har selskapet avsatt betydelige
ressurser til å opprettholde en etikkorganisasjon i toppklasse, som du kan kontakte når som helst.
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Selskapets rapporteringsinstanser
Kontakte L-3s hjelpetelefon
`` Hvis du ringer fra USA: 1-877-L3-CODE-9 (1-877-532-6339)
`` Hvis du ringer fra andre steder i verden, kan du finne AT&Ts respektive landkoder på

http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp
`` Nettsted: L-3 har et nettsted på mange språk, som er tilgjengelig for våre medarbeidere. Du

finner nettstedet på www.L3code.com
`` E-post: ethics@l-3com.com

Du kan også kontakte styrets revisjonsutvalg, spesielt hvis det gjelder bekymringer om brudd på
selskapets standard for regnskap, internkontroll eller revisjon.
L-3 Corporate Headquarters
Attention: Audit Committee
600 Third Avenue
New York, NY 10016

Når du har lagt inn en bekymringsmelding
Vi tar alle bekymringsmeldinger svært alvorlig. Alle saker som rapporteres til etikkontoret blir vurdert.
Hvis du ber om det, gjør vi alt vi kan for å holde identiteten din skjult mens vi gjennomfører en
grundig og rettferdig gransking av saken. Du hjelper oss med å behandle saken konfidensielt hvis du
lar være å diskutere den med kolleger eller andre. Hvis du har valgt å være anonym, får du et
identifikasjonsnummer som gjør at du kan følge opp saken og få statusoppdateringer når du måtte
ønske det.

Hjelpetelefon

Hvis du har tatt opp en sak med din nærmeste overordnede eller en annen instans, kan du forvente

•H
 vis du ringer fra USA:
Ring 1-877-L3-CODE-9

at de følger den opp og holder deg orientert innen rimelig tid. Selv om de kanskje ikke kan røpe
spesifikke detaljer, kan de sannsynligvis gi deg en oppsummering på overordnet nivå.

EN KULTUR UTEN REPRESALIER
Alle i L-3 som melder fra om bekymringer, spiller en viktig rolle i å opprettholde et sunt, respektfullt
og produktivt arbeidsmiljø til beste våre kunder, aksjonærer, kolleger, leverandører og samfunnet
som helhet. Når noen legger inn en bekymringsmelding, hjelper det oss til å ta tak i problemer på et
tidlig stadium – før de kan utvikle seg til å bli store saker med alvorlige konsekvenser. Det er et
alvorlig brudd både på retningslinjene og på lovgivningen å iverksette noen form for represalier
overfor en person som i god tro melder fra om, eller bidrar til å avdekke et brudd på retningslinjene

•H
 vis du ringer fra andre
steder i verden:
Finn AT&Ts respektive
landkoder på
http://www.usa.att.com/
traveler/index.jsp,
og ring deretter
1-877-L3-CODE-9.
• Nettsted: www.L-3code.com
• E -post: Ethics@L-3com.com

eller lovgivningen. Dette gjelder også i de tilfeller der meldingen er feilaktig. Alle L-3-medarbeidere er
forpliktet til å skape et miljø der represalier ikke har noen plass. L-3 har derfor som policy å forby på
det strengeste alle former for represalier overfor personer som varsler om mulige bekymringsverdige
forhold.

L -3s retn in gslin jer for etikk og forretn in gs at f e r d
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Retningslinjer for atferd – bekreftelse
Retningslinjer for etikk og forretningsatferd

Jeg har lest L-3s retningslinjer for etikk og forretningsatferd
og, hvis aktuelt, tillegget (retningslinjene). Jeg forstår og
samtykker i å overholde retningslinjene. Jeg innser at
brudd på retningslinjene kan føre til disiplinærtiltak.

Navn (bruk blokkbokstaver)

Identifikasjonsnummer for medarbeider

Signatur

Dato

L-3-firma eller ekstern organisasjon

Utstedt – januar 2012

Utstedt – januar 2012

AVGIFTSFRI HJELPETELEFON FOR ETISKE SPØRSMÅL l 877-L3-CODE-9 l ETISK
RAPPORTERING www.L3code.com
(Hvis du ringer fra andre steder enn USA, må du bruke AT&Ts respektive avgiftsfrie landkoder.
Finn denne koden på http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp
før du ringer 1-877-L3CODE-9.)

CORPORATE ETHICS OFFICE l 212-805-5656 l ETHICS@ L-3COM.COM
600 THIRD AVENUE l NEW YORK, NY 10016

Norwegian

