GIDS voor
SUCCES
DE GEDRAGSCODE VAN PMI

BRIEF VAN ONZE CEO
Beste collega’s,
Wij bij PMI zetten ons in voor een gemeenschappelijk doel, namelijk het bereiken van een zakelijke
transformatie in onze branche. Dit is een spannende tijd voor PMI en ik ben er trots op dat ik leiding
mag geven aan ons bedrijf richting onze visie van een rookvrije toekomst.
Zoals je waarschijnlijk wel weet, gaan dit soort ambitieuze doelen vaak gepaard met uitdagingen.
Als je veranderingen teweeg wilt brengen, moet je risico’s nemen, krijg je met onzekerheid te maken
en moet je soms verliezen kunnen accepteren. Gelukkig staan we bij PMI zij aan zij tijdens onze
inspanningen voor compliance, ethiek en integriteit, die formeel hier zijn vastgelegd in de Gids voor
succes van PMI, onze gedragscode.
Tijdens de transformatie van PMI en de periode daarna is het essentieel dat als we met uitdagingen
te maken krijgen, blijven vertrouwen op onze kernwaarden van eerlijkheid, respect en redelijkheid.
Als we ons niet houden aan onze kernwaarden zullen we daar een hoge prijs voor betalen. We
lopen het risico dat we het vertrouwen kwijtraken dat we samen hebben opgebouwd met onze
consumenten, aandeelhouders en gemeenschappen. Daarom verwachten wij dat uitzonderlijke
resultaten enkel zullen worden behaald als die in overeenstemming zijn met de toepasselijke weten regelgeving, ons interne beleid en onze waarden.
Deze code is een uiteenzetting van onze principes, evenals de regels en richtlijnen die we allemaal
moeten volgen bij PMI. Neem contact op met je manager, P&C-afdeling of vertegenwoordiger voor
Ethiek- en Compliance voor vragen of als je zorgen wilt uiten over onze code.
Hartelijk dank voor je blijvende toewijding aan compliance, ethiek en integriteit bij PMI.
Met vriendelijke groet,

Jacek Olczak
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DE KERNCONCEPTEN

de kernconcepten

We pauzeren voordat we actie ondernemen. Onze beslissingen moeten de tand des tijds doorstaan. Voordat we
uiteindelijk handelen, moeten we ons afvragen of hetgeen wat we van plan zijn, past binnen
de ‘PMI-manier’ van zakendoen: komt het overeen met:
Ethisch gezond verstand;

Wat we doen

Deze Gids; en
De wet.
We leveren nooit in op deze fundamentele zaken. Sommige wetten zijn misschien niet logisch en we hoeven het er niet
mee eens te zijn, maar we houden ons er toch aan. Concurrenten houden misschien een lagere norm aan, maar wij
blijven onze standaarden respecteren. Het is net zo belangrijk dat we begrijpen dat regels alleen niet voldoende zijn; regels
kunnen niet in de plaats komen van ethisch gezond verstand.
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de kernconcepten

Ethisch gezond verstand vergt oprechtheid, respect en eerlijkheid. Deze gedeelde ethische waarden
maken deel uit van de ‘PMI-handelswijze’. Ze bieden sturing en verenigen ons als medewerkers van PMI, en ze staan
centraal in deze Gids.

Oprechtheid. Het komt neer op geloofwaardigheid: kunnen en moeten mensen binnen en buiten het bedrijf
ons geloven; doen we ook echt wat we zeggen? Het spreekt voor zich dat niemand wil samenwerken met,
advies wil krijgen van of producten wil kopen van iemand die een verkeerde voorstelling geeft van de feiten,
of op andere wijze mensen voor de gek houdt. Wij begrijpen dat vertrouwen voortkomt uit open en eerlijk
handelen.

Hoe we het doen

Respect. Alle mensen verdienen respect, en dit geldt ook voor ideeën. Respect draait om waardigheid,
aanvaarding, empathie en medeleven. Bevlogen onenigheid, uitdagingen of zelfs conflicten kunnen aanzetten
tot vooruitgang wanneer ze gepaard gaan met respect, maar deze dingen zijn destructief als dat niet het geval
is.
Eerlijkheid. Wat voor de ene persoon eerlijk lijkt, voelt misschien niet eerlijk voor anderen. Voor eerlijkheid
dient u rekening te houden met iedereen die betrokken is bij of beïnvloed wordt door een beslissing. Voor
eerlijkheid dient u alle omstandigheden waar mensen mee te maken hebben, in beschouwing te nemen.
In sommige gevallen vergt eerlijkheid veel denkwerk en grote inspanning. En er zal ook onzekerheid zijn.
Ongelijke toepassing van de regels is oneerlijk, en het is ook niet eerlijk om mensen of hun ideeën uit te sluiten
vanwege hun geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of andere dergelijke factoren.

Voor ethisch gezond verstand moet u uw perspectief kunnen bijstellen. Wat andere mensen vinden doet
er wel degelijk toe. Onze klanten, medewerkers en de bredere samenleving hebben belang bij wat wij doen. Ieder van
hen moet kunnen vertrouwen op wat we zeggen en wat we doen. Voordat we actie ondernemen, moeten we ons
afvragen of onze acties in strijd zijn met hun waarden. We accepteren dat niet iedereen het eens zal zijn met alles wat
we doen, maar we moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat onze acties oprecht, respectvol en eerlijk zijn.

de kernconcepten

In de praktijk kan het voorkomen dat we de meest voor de hand liggende zaken niet opmerken. Druk,
vermoeidheid en routine zorgen voor oogkleppen bij het maken van beslissingen. We raken allemaal wel eens afgeleid,
en ieder van ons heeft momenten waarop hij of zij de dingen door een roze bril ziet. Neem voordat u handelt even de
tijd om na te denken en te bepalen of u de dingen doet volgens de ‘PMI-manier’ van zakendoen: in overeenstemming
met deze Gids, de wet en met goed ethisch inzicht. Er is altijd tijd om na te denken voordat u de uiteindelijke stap zet.

Wat we moeten
onthouden

Regels kunnen niet in de plaats komen van gezond verstand. Regels kunnen hun beoogde doel tegenwerken.
Gezond verstand behoedt ons voor dergelijke vergissingen. Als een wet of bedrijfsregel onlogisch is, zeg hier dan iets van
zodat we hier verandering in kunnen brengen. Totdat de verandering wordt doorgevoerd, houden wij ons aan de regels,
zelfs als we het er niet mee eens zijn. Ons respect voor de wet is namelijk oprecht.
Niemand beschikt over alle antwoorden. Dat is prima, zolang we maar proberen om de best mogelijke
antwoorden te vinden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Bespreek moeilijke beslissingen met anderen. Gezond
verstand is een vaardigheid die kan worden verbeterd door anderen erbij te betrekken en andere ideeën in beschouwing
te nemen. Onthoud dat het niet alleen om individuele personen draait; wanneer u anderen erbij haalt, hebben we
allemaal de kans om iets te leren.

Fouten zijn iets waar we openlijk over spreken, waar we van leren en die we accepteren. Iedereen
maakt fouten. Fouten kunnen zelfs nuttig zijn als de juiste personen op de hoogte zijn van wat er gebeurd is, en als er
op basis hiervan aanpassingen worden gemaakt. Maar onthoud dat er verschil zit tussen het maken van een fout en
het in de wind slaan van onze handelswijze: het negeren van de wet, deze Gids en onze gedeelde ethische waarden.
Veronachtzaming brengt ons allemaal in gevaar en wordt niet getolereerd.
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Aan de bel trekken

aan de bel trekken
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

Wanneer iets verbeterd
kan worden of verkeerd is,
ondernemen we actie.

Deel uw ideeën en ervaring over hoe dingen
verbeterd kunnen worden. Als een vereiste of

We onderzoeken meldingen van vermoedelijk wangedrag. De Ethics

Als u ziet dat iets verkeerd gaat,
moet u aan de bel trekken. Het
bedrijf zal dan luisteren en actie
ondernemen. Aan de bel trekken
om dingen te verbeteren, is net zo
belangrijk. Wanneer u te goeder
trouw aan de bel trekt, zal PMI u
volledig steunen.

proces het moeilijk maakt voor u om effectief te
werken of te ingewikkeld voor het doel lijkt, zeg er
dan iets van. Regels en processen moeten zinnig
zijn en u helpen uw werk te doen. U moet ook iets
zeggen als u ziet dat er geen acties zijn ondernomen
om het bedrijf te beschermen tegen een potentieel
zakelijk, wettelijk of regelgevend risico.

Stel vragen wanneer dingen niet duidelijk
zijn. PMI biedt ons allemaal, op elk niveau van de
organisatie, toegang tot collega’s die vragen kunnen
beantwoorden, problemen kunnen oplossen en
advies kunnen geven. Als u niet zeker weet wat u
moet doen, vraag het dan en u zult hulp krijgen.

meer
informatie

Stop dingen die verkeerd gaan. Er worden

PMI 16-C: Aan de bel
trekken
PMI
Onderzoeksstandaarden

weleens fouten gemaakt. Wanneer dat gebeurt,
wordt van u verwacht dat u helpt ze recht te
zetten. Als iets niet juist lijkt, of als blijkt dat deze
gids, een Principe & Toepassing of de wet wordt
gecompromitteerd, bent u verplicht aan de
bel te trekken. Door een potentieel ethisch of
complianceprobleem te negeren, kan een relatief
klein probleem uitgroeien tot een groot probleem
en uw collega’s en het bedrijf enorm benadelen.

& Compliance-afdeling heeft medewerkers in verschillende functies getraind
om uw bezorgdheden te onderzoeken. PMI Onderzoeksstandaarden beheersen
alle Ethics & Compliance-onderzoeken, en na een onderzoek voeren we
een kwaliteitsgarantieprogramma uit om te verzekeren dat het proces eerlijk,
onbevooroordeeld en respectvol blijft.

Vraag het als u iets niet zeker weet. Als u zich zorgen maakt over wat er zal
gebeuren wanneer u aan de bel trekt, praat dan met uw lokale management of de
Ethics & Compliance-afdeling. Zij kunnen uw bezorgdheden wegnemen en eventuele
vragen over het proces beantwoorden.

Hoe u aan de bel kunt trekken
U kunt op vele manieren aan de bel trekken. Neem contact op met:
- uw leidinggevende of afdelingshoofd;
- Human Resources;
- de juridische afdeling;
- de afdeling Ethics & Compliance:
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		
+ Regional Ethics & Compliance Director
		
+ Ethics & Compliance Cluster Head
Er is ook 24 uur per dag, zeven dagen per week, een compliancehulplijn
van derden beschikbaar, in alle talen die bij PMI worden gesproken.
Neem online of telefonisch contact op met de hulplijn. Lokale inbelnummers
staan op uw intranet. U kunt ons op onze kosten bellen.
U kunt de hulplijn anoniem bellen, tenzij u vanuit een van de weinige landen
belt waar lokale wetten dergelijke praktijken beperken. Als u niet zeker weet of
er anonimiteitsbeperkingen op uw locatie zijn, vraag dit dan via de hulplijn of
raadpleeg de juridische afdeling.
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INTEGRITEIT
OP DE WERKVLOER

INTEGRITEIT OP DE WERKVLOER
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We handhaven een
werkomgeving die respectvol,
insluitend en veilig is.

We nemen alle werkgerelateerde
beslissingen op basis van verdiensten. De

Stop en luister. Gedrag kan oneerbiedig en uitsluitend zijn, zelfs als we dit niet

meer
informatie

We moeten allemaal gelijke
kansen hebben om bijdragen
te leveren en succes te boeken
op basis van de verdiensten van
ons werk. Wanneer dat het geval
is, profiteert iedereen daarvan.
Discriminatie, pesterij en onveilige
werkomstandigheden zijn oneerlijk
en in strijd met onze manier van
zakendoen.

PMI 2-C: Integriteit op de
werkvloer
PMI 8-C: Milieu,
Gezondheid, Veiligheid en
Beveiliging (EHS&S)

mogelijkheid voor mensen om bijdragen te leveren
of zich te ontwikkelen mag niet worden beperkt op
basis van leeftijd, kinderzorg, beperking, etniciteit,
geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid,
geloofsovertuiging, zwangerschap of andere
beschermde persoonlijke eigenschappen.

Voor pesterij is hier geen plek. Behandel
anderen met respect. Tolereer agressief,
vernederend of grof gedrag niet. Belediging,
treitering, ongewenste seksuele avances,
intimidatie en agressiviteit zijn voorbeelden van
ongepast gedrag. Geweld en dreigen met geweld
zijn uiteraard ook onacceptabel.

Stel veiligheid voorop. Bescherm uzelf en
de mensen om u heen tegen verwonding door
alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van
het bedrijf en de overheid na te leven. Stel uw
management op de hoogte van alle verwondingen
en bijna-ongevallen. Het is onveilig en verboden
te werken terwijl u onder invloed of bedwelmd
bent door legale of illegale substanties, waaronder
alcohol of voorgeschreven medicijnen en drugs.
Breng geen wapens naar het werk en draag ze
niet bij u terwijl u bedrijfswerkzaamheden uitvoert,
tenzij u daar specifieke toestemming voor hebt
gekregen onder de bedrijfspraktijken.

zo bedoelen. Mensen beledigen anderen soms onbewust en brengen het bedrijf in
verlegenheid, omdat ze simpelweg niet de tijd nemen om te luisteren of om te begrijpen
hoe anderen zich misschien voelen of reageren. Als u bijvoorbeeld denkt dat – en u zich
gedraagt alsof – u de slimste persoon in de kamer bent en dat anderen geen goede ideeën
hebben, demonstreert u misschien een gebrek aan respect voor en begrip van de mensen
om u heen. U kunt hen beledigen en inzichtelijke ideeën helemaal mislopen.

Soms zullen mensen niets zeggen uit angst of eerbied, maar zijn ze toch
beledigd. Leer het verschil kennen tussen iemand die het tolereert maar er wel onder lijdt,
en iemand die een bepaalde houding of toenadering daadwerkelijk op prijs stelt. Wees eerlijk
tegenover anderen door in gedachten te houden hoe uw reacties op hun gedrag kunnen
overkomen. Als u iets niet leuk vindt, of denkt dat iemand u verkeerd heeft begrepen, zeg
dan iets; verwacht niet dat anderen kunnen raden hoe u zich voelt of wat u bedoelde.

Mensen moeten zich met een gerust hart kunnen uiten op het werk. Ons
bedrijf profiteert van vele verschillende benaderingen en meningen. We koesteren een
uiteenlopende en geïntegreerde omgeving waarin alle medewerkers zich prettig voelen.
We hebben allemaal verschillende behoeften en stijlen, en we moeten op een eerlijke
manier inschikkelijk zijn wat betreft deze verschillen.

Onze normen gelden ook in niet-kantooromgevingen. Externe werklocaties,
vergaderingen buitenshuis, zakenreizen en sociale evenementen voor teams zijn allemaal
werkgerelateerde omgevingen. De regels tegen pesterij gelden bijvoorbeeld voor gedrag
dat plaatsvindt tijdens een feestje dat buiten het bedrijf plaatsvindt voor iemand die met
pensioen gaat. In alle situaties moet u bedenken hoe uw gedrag uw collega’s en de reputatie
van het bedrijf zou kunnen schaden.
Werknemersvertegenwoordiging. We respecteren het recht van medewerkers om al
dan niet lid te worden van vakbonden en representatieve organisaties die ze zelf uitkiezen.
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MARKETING
EN VERKOOP

MARKETING EN VERKOOP
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We brengen onze producten op
de markt en verkopen ze op een
verantwoordelijke manier, en
alleen aan volwassen rokers.

We brengen onze producten op de markt en
verkopen ze aan volwassenen die roken of
rookvrije producten gebruiken. Volwassenen zijn in

Alle marketing moet een consultatieproces doorlopen.

Onze merken behoren tot
de meest waardevolle ter
wereld. We steken onze
creativiteit en innovatie in de
ontwikkeling en handhaving
van merkwaarde. Tegelijkertijd
weten we dat tabaksproducten
gezondheidsrisico’s voor
consumenten vormen.
Daarom doen we alleen aan
verantwoordelijke verkoop en
marketing.

staat een geïnformeerde beslissing te nemen over roken
of het gebruik van rookvrije producten. Onze producten
en marketing- en verkoopactiviteiten zijn bedoeld voor
volwassenen die roken of zijn overgestapt op rookvrije
producten. Als toonaangevend tabaksbedrijf hebben
we een verantwoordelijkheid ons steentje bij te dragen
aan het voorkomen dat minderjarigen onze producten
gebruiken.

We informeren consumenten over de
gezondheidsgevolgen van onze producten. Alle
reclamematerialen en verpakkingen voor consumenten
moeten gezondheidswaarschuwingen bevatten, zelfs als
de wet deze waarschuwingen niet vereist.

meer informatie

Marketing moet eerlijk en nauwkeurig zijn.

PMI 4-C: Marketing en
verkoop van brandbare
tabaksproducten
PMI 7-C: Regulering,
ontwikkeling en productie
van PMI-producten
Good Conversion Practices
voor IQOS

Informatie of beweringen over onze producten in onze
marketing- en verkoopmaterialen moeten op feiten zijn
gebaseerd. Gezondheidsgerelateerde productbeweringen
moeten ondersteund zijn door wetenschappelijk bewijs,
dat we openbaar beschikbaar stellen.

Aangezien we aan een zeer hoge norm moeten voldoen, combineert
ons proces vertrouwen in en respect voor individuele beoordeling
en creativiteit met een toepasselijke controle. Bij de controle van
voorgestelde marketingmaterialen betrekken we mensen met
verschillende rollen en ervaringen.

Conventionele en rookvrije producten zijn fundamenteel
verschillend. Onze basisprincipes die worden uiteengezet in ‘hoe we
het doen’ zijn van toepassing op alle producten, maar deze principes
worden geïmplementeerd volgens specifieke regels en processen voor
conventionele en rookvrije producten. PMI 4-C geldt bijvoorbeeld voor
conventionele producten, terwijl onze Good Conversion Practices
bedoeld zijn voor onze elektronische producten die verwarmen in
plaats van verbranden.

We worden ook beoordeeld op de activiteiten van derden.
Bij marketing- en verkoopactiviteiten zijn vaak derden betrokken,
zoals bureaus, gastheren en coaches. Hun acties weerspiegelen ons
bedrijf net zoveel als onze eigen acties. Als u bij enige marketingen verkoopactiviteiten met derden samenwerkt, stel hen dan op de
hoogte van onze principes en wees alert op iets dat onze waarden in
gevaar lijkt te brengen of de regels lijkt te schenden.

We respecteren de wet. Marketing- en
verkoopvoorschriften zijn vaak ingewikkeld en moeten
worden uitgelegd. U moet aan de bel trekken als u zich
bewust bent van activiteiten die in strijd zijn met de wet
of bedrijfsbeleidsregels.
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CONCURRENTIE

concurrentie
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We gedijen op een eerlijke,
concurrerende markt.

We handelen onafhankelijk van onze
concurrenten. U mag absoluut niet praten

Om het juist te doen, moeten we om hulp vragen.

We concurreren sterk op
basis van productkwaliteit,
consumenteninzichten,
innovatie, prijs en andere
middelen die door
concurrentiewetten worden
aangemoedigd. We weten
dat een concurrerende markt
goed is voor zaken en onze
consumenten.

over of instemmen met een prijs of een ander
concurrentiegevoelig onderwerp met concurrenten.
Als uw werk vereist dat u met een concurrent
omgaat, vraag de juridische afdeling dan hoe u dit het
beste kunt doen. Vermijd conversaties over prijzen,
merklanceringen, handelsprogramma’s of andere
concurrentiegevoelige onderwerpen.

We werken niet samen met zakenpartners
om rivalen buiten te sluiten of concurrenten
te benadelen. Afspraken met klanten en
leveranciers kunnen een probleem zijn als ze rivalen
buitensluiten of het duurder maken voor rivalen
om te concurreren, of als ze de concurrentie onder
distributeurs, verkopers of leveranciers aantasten.
Waar we een aanzienlijk marktaandeel hebben,
moeten we extra voorzichtig zijn wanneer we met de
handels- en toeleveringsketen omgaan.

meer informatie

PMI 5-C: Concurrentie

Concurrentieregels zijn ingewikkeld en kunnen tegen de intuïtie
indruisen. De juridische afdeling en het management van een PMIvestiging begrijpen wat toepasselijk is voor uw markt en kunnen
hulp bieden. Voordat u actie onderneemt, moet u zich afvragen of
uw beslissing zou kunnen overkomen alsof u met concurrenten
samenwerkt, of alsof u rivalen buitensluit of het duurder maakt voor
hen om te concurreren. Als dit het geval is, moet u uw management
en collega’s van de juridische afdeling raadplegen.

Omgang met concurrenten kan voor wettelijke
problemen zorgen. Vaak is de beste manier van aanpak om
onnodig contact met concurrenten te vermijden, vooral als uw
werk of de omstandigheden zelfs maar de indruk zouden kunnen
wekken dat prijzen, handelsvoorwaarden en -programma’s of
andere concurrentiële onderwerpen worden besproken. Als
iemand over dergelijke onderwerpen begint te praten, maak dan
een einde aan de conversatie. Maak het duidelijk aan degenen
om u heen dat u niet bereid bent deel te nemen aan enige
anticoncurrentieovereenkomsten. Neem vervolgens onmiddellijk
contact op met de juridische afdeling.

De manier waarop we concurreren is net zo belangrijk als
de resultaten. Sommige manieren om het volume en de winst te
verhogen, zijn simpelweg niet overeenkomstig hoe we zaken doen.
Informatie verzamelen over de activiteiten van onze concurrenten is
ook niet per se de juiste aanpak. Het soort informatie en de manier
waarop we deze verzamelen, zijn vaak onderworpen aan wettelijke
beperkingen. Vraag uw plaatselijke juridische adviseurs wat de
toepasselijke lokale voorschriften zijn en leef deze na.
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ANTI-OMKOPING
EN CORRUPTIE

ANTI-OMKOPING EN CORRUPTIE
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We kopen nooit iemand om, op
geen enkele locatie en om geen
enkele reden.

Zorg dat u nooit een steekpenning aanbiedt
of geeft of anderen toestaat namens ons om
te kopen. We moeten erg voorzichtig zijn wanneer

Voordat u iets van waarde aan een overheidsfunctionaris aanbiedt
of geeft, moet u zowel de vereisten van PMI als uw lokale vereisten
begrijpen. Gedrag dat gepast kan zijn in één markt kan illegaal of onacceptabel

we iets van waarde aanbieden, zoals geld, geschenken,
gunsten, vermaak of amusement; dat kan worden
gezien als een poging om de professionele activiteiten
of beslissingen van een persoon op ongepaste
wijze te beïnvloeden. Gebruik uw gezond verstand
en raadpleeg bij twijfel de juridische afdeling om te
begrijpen wat u wel en niet mag doen.

zijn in een andere markt. Het aanbieden van een maaltijd aan een functionaris
is bijvoorbeeld illegaal in sommige landen, maar legaal en gebruikelijk in andere
landen.

Omkoperij ondermijnt de
rechtsgang en verzwakt het
welzijn van de maatschappij. We
erkennen dat onze weigering
om aan corrupte activiteiten
deel te nemen het zakendoen
in sommige markten kan
bemoeilijken, maar omkoperij is
simpelweg onacceptabel bij PMI.
Op dit gebied zijn we consequent
en resoluut; we hebben
bovendien keer op keer bewezen
dat we onze bedrijfsdoelen
uiteindelijk toch wel bereiken
zonder dergelijke onacceptabele
binnenwegen te zoeken.

Doe geen faciliterende betalingen – zelfs
niet als dit is toegestaan onder de lokale
wetgeving of ‘normaal’ is in de maatschappij.
Faciliterende betalingen zijn nominale betalingen of
kleine geschenken aan overheidsfunctionarissen in ruil
voor het versnellen van een routineprocedure of dienst.
Als u de noodzaak of zich onder druk gezet voelt om
een dergelijke betaling te doen, doe dit dan niet. In
plaats daarvan, vraag de juridische afdeling hoe u het
beste met de situatie kunt omgaan.

meer
informatie

Documenteer alles van waarde dat aan
overheidsfunctionarissen wordt gegeven.

PMI 14-C: Omgang met
overheidsfunctionarissen
en zakenpartners. Politieke
activiteit

U moet altijd documentatie bijhouden van
geschenken en vermaak of amusement die u aan
overheidsfunctionarissen aanbiedt. U voldoet dan
aan de wettelijke vereisten voor een nauwkeurige
boekhouding en archivering, en helpt eventuele
verkeerde indrukken te vermijden.

Wat als een steekpenning of faciliterende betaling de enige optie lijkt?
Als u denkt dat een steekpenning noodzakelijk is of iemand u onder druk zet een
omkoping te doen, moet u aan de bel trekken. Het bedrijf zet dan de juiste mensen
op het vinden van de beste aanpak. We kunnen problemen vaak oplossen door
contact op te nemen met hogere niveaus bij de overheid of zakelijke connecties.
In situaties waarin we het onmiddellijke probleem niet kunnen oplossen, laten we
bedrijfskansen schieten of veranderen we onze doelen.

De definitie van een overheidsfunctionaris zal u misschien verrassen.
U moet extra voorzichtig zijn wanneer u met overheidsfunctionarissen omgaat.
Wetten hebben namelijk zeer specifieke vereisten met betrekking tot de omgang
met overheidsfunctionarissen. Overheidsfunctionarissen omvatten nationale
en lokale overheidsmedewerkers en politieke kandidaten. De definitie kan ook
medewerkers van bedrijven in overheidsbezit omvatten, zoals journalisten die voor
een overheidskrant werken of zelfs de manager van een benzinestation waarvan de
overheid eigenaar is.

Derden moeten onze regels naleven. Derde partijen die namens ons met
overheidsfunctionarissen omgaan, moeten dezelfde regels naleven als wij en zich
onthouden van omkoping (rechtstreeks of via tussenpersonen).
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INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING
Wat we doen
We beschermen informatie
om concurrentiële, ethische
en wettelijke redenen.
Meestal is het delen van
informatie goed, maar soms
is het gewoon verkeerd.
Denk na over de gegevens
die u gebruikt en leer de
specifieke verplichtingen die
we stellen aan de verzameling,
verwerking, bewaring en
verspreiding ervan.

Hoe we het doen
Bescherm het concurrentiële voordeel dat
voortkomt uit ons harde werk. Als gegevens
voor een concurrentieel voordeel zorgen, of als
een concurrent de gegevens zou willen hebben,
dan zijn het waarschijnlijk commercieel gevoelige
gegevens die beschermd moeten worden. Enkele
voorbeelden van commercieel gevoelige gegevens
zijn onder meer specificaties van nieuwe producten
en technologieën, strategieën voor marketing en
corporate affairs, onderzoeksgegevens, budgetten en
andere financiële informatie.

verzamelt en gebruikt. Het is prima als PMI-vestigingen
gegevens van mensen verzamelen en deze gebruiken voor
normale zakelijke doelen (bijv. human resources, marketing
enz.), maar alleen als we de basisregels opvolgen ter
bescherming van privacy. De belangrijkste regels zijn:
1) Specificeer een duidelijk, geldig en normaal zakelijk
doeleinde voor het gebruik, waarbij de privacy van de
mensen achter de gegevens niet onbehoorlijk wordt
geschonden;
2) Informeer deze mensen over het doeleinde;

Bescherm onze intellectuele eigendomsrechten.
Een goed idee kan op vele manieren zijn waarde verliezen
als het niet wordt beschermd. Verzeker u ervan dat de
juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen voordat u
ons intellectuele eigendom deelt met iemand buiten
PMI, waaronder partners. Raadpleeg de juridische
afdeling om te begrijpen hoe auteursrechten, octrooien,
handelsmerken en andere vormen van intellectuele
eigendomsrechten de waarde van onze ideeën en ons
werkproduct beschermen.

3) Gebruik de gegevens op een eerlijke manier, gebruik niet
meer gegevens dan noodzakelijk om het doel te bereiken,
en verwijder de gegevens (of maak ze anoniem) zodra het
doel is bereikt;
4) Zorg voor passende veiligheidsmaatregelen om
onbevoegde toegang te voorkomen;
5) Houd de gegevens actueel en geef de mensen toegang
tot hun gegevens wanneer zij hierom vragen; en
6) Verzeker u ervan dat derde partijen zich ook verplichten
om de gegevens op dezelfde manier te beschermen.

Respecteer de mensen achter de gegevens die u

Doe niet aan handel met voorkennis en bevorder deze
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INFORMATIEBEVEILIGING
Hoe we het doen (vervolg)
niet. U beschikt mogelijk over informatie die niet openbaar is en die
een redelijke investeerder relevant acht bij een beslissing om effecten
te kopen of verkopen. Gezond verstand en wetgeving weerhouden
ons ervan om deze informatie te gebruiken bij het kopen of verkopen
van effecten, of om anderen (bijvoorbeeld uw partner, collega, vriend
of effectenmakelaar) hierover te tippen. De Corporate Secretary-groep
van de juridische afdeling kan u helpen met meer informatie over
handel met voorkennis en gerelateerde onderwerpen, en beantwoordt
graag uw vragen.
Respecteer de vertrouwelijkheid en intellectuele
eigendomsrechten van anderen. Steel geen geheimen of eigendommen,
intellectueel of anderszins, van andere mensen. Dit is van toepassing op grote
dingen, zoals een geheim proces van een ander bedrijf, en op kleine dingen,
zoals een auteursrechtelijk beschermde afbeelding die op het internet staat.

Wees voorzichtig met ongevraagde ideeën. Als iemand van buiten
het bedrijf naar u toekomt met een ongevraagd idee, neem dan onmiddellijk
contact op met de juridische afdeling voordat u het idee gebruikt of deelt. Zo
vermindert u het risico dat een derde partij met de eer gaat lopen voor een
idee dat wij al hebben, of beweert dat we een idee hebben gestolen.

INFORMATIEBEVEILIGING
Wat we moeten onthouden
Vertrouwelijk of niet, alles waar we aan werken moet de test
doorstaan van ethisch gezond verstand, de wet en deze Gids.
Hoewel het gênant kan zijn om vertrouwelijke informatie te verliezen,
moet deze informatie op zich geen reden tot verlegenheid vormen.
We beschermen informatie om commerciële, wettelijke en ethische
redenen; we houden geen zaken verborgen waarvan mensen het recht
hebben om deze te weten, ook als niet als deze informatie niet bepaald
vleiend is.

De methoden die worden gebruikt om informatie te stelen zijn
continu aan het veranderen. Onze technologie kan helpen om
informatie te beschermen, maar u bent onze echte verdediging.
Wees sceptisch. Weet met wie u te maken hebt en onthoud dat zich
voordoen als PMI-medewerkers een van de favoriete trucjes is die
criminelen gebruiken om onze eigendommen te stelen.

PMI 1-C: Het beheren van
bedrijfsinformatie

meer informatie

Onnadenkendheid is een van de belangrijkste oorzaken van
verlies van informatie. Soms kan dit heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld
een gestolen laptop of usb-stick die niet versleuteld is, of in de
trein een gesprek voeren over een vertrouwelijke zaak. In andere
gevallen kan het komen door een dringende wens om samen te
werken met externe partners, voordat de juiste maatregelen voor
informatiebeveiliging zijn getroffen.

PMI 3-C: Beveiligen van
persoonlijke gegevens
PMI 6-C: Intellectuele
Eigendomsrechten
PMI 17-C: Handel met
voorkennis
PMI 18-C: Het gebruik van
computertechnologie
PMI 18-CG2: Richtlijnen voor
sociale media

19

BEDRIJFSMEDEDELINGEN
EN -ARCHIEVEN

bedrijfsmededelingen en -archieven
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We communiceren oprecht,
eerlijk en met respect.

Onze jaarrekeningen zijn nauwkeurig en begrijpelijk.

Ieder van ons geeft PMI vorm. Slechts een aantal van

Investeerders nemen beslissingen op basis van wat wij zeggen. Onze
jaarrekeningen en andere financiële informatie die we met regelgevende
instanties en het publiek delen, moeten een begrijpelijk en compleet
beeld van ons bedrijf geven. Neem contact op met ons kantoor
voor investeerdersrelaties voordat u niet-openbare financiële of
bedrijfsinformatie aan een lid van de investeringsgemeenschap verstrekt.

ons is opgeleid en bevoegd om uitspraken te doen aan de
media, investeerders, de overheid of wetenschappelijke
instanties, maar we communiceren allemaal met het bredere
publiek. Onthoud dat we eerlijk communiceren en geen
productgerelateerde gezondheidsbeweringen doen zonder
wetenschappelijk bewijs, zelfs niet aan familieleden of
vrienden.

Het vertrouwen van het publiek
in PMI is belangrijk voor de
langetermijnduurzaamheid
van ons bedrijf. Om dit
vertrouwen te behouden moet
alle externe communicatie, in
formele of informele situaties,
waarheidsgetrouw, gepast en
niet misleidend zijn. In onze
interne communicatie en
archieven houden we dezelfde
praktijken in ere.

We maken onze steun openbaar. We zijn eerlijk over onze rol
in de ontwikkeling van materialen die beleidsbeslissingen proberen te
beïnvloeden die van belang zijn voor het bedrijf. Dit omvat de resultaten
van door ons gefinancierd werk over de gezondheidsimplicaties van
onze producten, alsmede wanneer derden namens ons gegevens of
meningen presenteren die we hebben gefinancierd, om beleidsbeslissingen
mede te delen. Wanneer kennis over onze financiële ondersteuning of
betrokkenheid bij een project of een relatie met iemand een materiële
factor kan zijn bij het nemen van beslissingen over onderwerpen
die relevant zijn voor het bedrijf, dan moeten we deze informatie
hoogstwaarschijnlijk openbaar maken.

We onderhouden een nauwkeurige boekhouding en archieven.

meer informatie

Het hebben van een nauwkeurige boekhouding en archieven is niet beperkt
tot onze jaarrekeningen. Alle bedrijfsinformatie moet nauwkeurig, compleet
en tijdig door medewerkers en het bedrijf worden gemeld.

PMI 1-C: Het beheren van
bedrijfsinformatie
PMI 18-CG2: Richtlijnen
voor sociale media
PMI 31-C: Externe
Communicatie en
Openbare mededelingen

Bewaar archieven die worden vereist door de wet en door het
bedrijf. Alle PMI-vestigingen hebben een bewaarbeleid waarin wordt
uiteengezet welke documenten u moet bewaren en voor hoelang. Deze
beleidsregels garanderen dat het bedrijf de benodigde informatie heeft
om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren, en dat we aan wettelijke
vereisten voldoen. Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt, moet u de
richtlijnen daarin opvolgen en alle beschreven documenten bewaren.

Dezelfde principes gelden voor hoe we intern
communiceren. Wees eerlijk, nauwkeurig en volledig in
uw dagelijkse communicatie. Neem de tijd om begrijpelijk
te zijn. Verwar feiten niet met meningen. Als u hypothetisch
moet zijn over een onderwerp, maak dan duidelijk dat u
dat doet. Geef geen wettelijke beoordelingen en bied geen
wettelijke meningen in wat u schrijft, tenzij dat uw werk is.

Uw persoonlijke gebruik van sociale media is
niet altijd privé. Gebruik uw sociale media niet om
onze traditionele of rookvrije merken aan te prijzen. Volg
de richtlijnen van het bedrijf voor het gebruik van sociale
media. Begrijp dat wat u zegt op sociale media geldt als
openbare communicatie en dat dit verkeerd kan worden
opgevat als een bedrijfsmededeling in plaats van als uiting
van uw persoonlijke mening. Ook kan hierdoor onbedoeld
vertrouwelijke bedrijfsinformatie worden vrijgegeven.
We mogen het publiek niet misleiden of investerings- en
vertrouwelijkheidswetten overtreden.
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WETENSCHAPPELIJKE
INTEGRITEIT

Wetenschappelijke integriteit
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We bezigen wetenschap die
mensen kunnen waarderen en
vertrouwen.

We ontwikkelen rookvrije producten volgens objectieve,
multidisciplinaire wetenschappelijke methoden. We volgen de

Ons onderzoek wordt uitgevoerd zonder de
druk om tot specifieke resultaten te komen. Onze

van toepassing zijnde standaarden en de principes van Good Laboratory
Practices en Good Clinical Practices bij onderzoeksontwerpen,
interpretatie van data, en regelgevende beoordelingen. We nemen
de leiding bij het ontwikkelen van nieuwe methoden als die nog niet
voorhanden zijn. We benutten de expertise van onze wetenschappers
uit verscheidene vakgebieden om te voldoen aan de eisen van
regelgevende autoriteiten, of deze eisen te overtreffen.

manier van werken moedigt al onze wetenschappers aan
om onafhankelijk te werk te gaan en zich eerlijk uit te
spreken over wetenschappelijke zaken. Iedereen die aan
een wetenschappelijk project werkt, heeft een verplichting
om zich uit te spreken over mogelijk wetenschappelijk
wangedrag.

Ons onderzoek draait erom onze
producten beter te begrijpen. Dit
geldt voor het hele spectrum van
onze wetenschappelijke activiteiten,
door ons en voor ons uitgevoerd.
Dit onderdeel is gericht op onze
rookvrije producten, maar al ons
wetenschappelijke werk moet
zorgvuldig, transparant en objectief
zijn.

meer
informatie

De geloofwaardigheid van onze
wetenschap is fundamenteel voor
de ontvangst van onze producten.
We weten dat als we niet voldoen
aan de beste praktijken of de
waarden van wetenschappelijke
integriteit verwaarlozen, we niet
zullen slagen.

Onze kwaliteitscontrole en andere processen zorgen
ervoor dat onze gegevens accuraat en betrouwbaar zijn.
We beschikken over een sterk kwaliteitskader voor het uitvoeren van
ons onderzoek naar rookvrije producten bij de fases van ontwikkeling,
beoordeling en toezicht na de lancering. We kiezen nooit voor
binnenwegen bij ons wetenschappelijke werk. We zorgen ervoor dat de
resultaten van ons onderzoek terug te voeren en opvraagbaar zijn.

Mensen maken belangrijke beslissingen op
basis van de wetenschappelijke gegevens die
wij verstrekken. Volg ons interne controleproces
voordat u wetenschappelijke resultaten communiceert,
bedrijfsuitspraken publiceert of klantgerichte uitspraken
doet. Begrijp de achterliggende wetenschap voordat u
communiceert over wetenschappelijke kwesties.

We moedigen aan tot externe verificatie van onze
bevindingen. Ons onderzoek naar rookvrije producten wordt
gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, en
we ondersteunen onze wetenschappelijke conclusies door onze
wetenschappelijke gegevens openbaar te delen. We werken actief
samen met externe onderzoekers en handelen op basis van hun
bevindingen.

PMI 7-C: Regulering,
ontwikkeling en productie
van PMI-producten
PMIScience.com
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FISCAAL EN HANDEL

Fiscaal en handel
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We helpen illegale verkoop van onze
producten en misbruik van onze
bedrijfsmiddelen te voorkomen.

We hebben bedrijfspraktijken die zijn ontworpen om criminele
exploitatie te voorkomen. Witwasserij is het proces waarbij individuen

“Ken uw klant” en andere fiscale en
handelsnormen helpen u uw werk sneller te
doen en houden ons allemaal uit de problemen.

meer informatie

Over de hele wereld heeft een groot
aantal rokers de voorkeur voor onze
merken ten opzichte van alle andere.
Dit is uiteraard een goede zaak, maar
het geeft criminelen wel meer reden
om onze producten te smokkelen, wat
douane- of belastingwetten schendt,
of om ons bedrijf te gebruiken voor
witwaspraktijken. De normen van PMI
zijn duidelijk: We zullen smokkelarij
of witwaspraktijken niet door de
vingers zien, negeren, faciliteren of
ondersteunen. We werken samen met
overheden om illegale verkoop van onze
producten een halt toe te roepen. Onze
geloofwaardigheid op dit vlak hangt
af van onze alertheid op activiteiten of
praktijken die onze normen in gevaar
kunnen brengen.

PMI 9-C: Ken uw leverancier
PMI 10-C: Ken uw klant en antiomleiding

of entiteiten proberen de bron van hun illegale fondsen geheim te
houden of legitiem te laten lijken. PMI leeft antiwitwaswetgeving na door
procedures te gebruiken waarmee wordt voorkomen dat contant geld
of equivalenten van contanten worden ontvangen die door criminele
activiteiten zijn verkregen. Om smokkelarij te voorkomen, controleren
onze PMI-vestigingen de klantenverkoopvolumes en ondernemen ze actie
als ze illegale verkoop van onze producten vermoeden.

We screenen potentiële nieuwe klanten, leveranciers en
derde partij fabrikanten. We doen alleen zaken met degenen die

Bedrijfspraktijken voor het controleren van klanten en
andere derden kunnen omslachtig lijken en tijd kosten,
maar ze helpen ons bedrijf efficiënter en rechtmatiger
te zijn. De VS en andere landen leggen beperkingen op
handelsbetrekkingen met een aantal landen en duizenden
individuen, en de lijst verandert elke dag. Onze systemen
helpen ons overtredingen te vermijden en de informatie
te verzamelen die we nodig zouden hebben om op een
overheidsverzoek te reageren.

onze compliance- en integriteitsnormen delen. De afdeling Internal
Controls heeft processen om potentiële problemen met zakenpartners
te identificeren. We dubbelchecken om er zeker van te zijn dat we
geen zaken doen met landen, regimes, organisaties of individuen die
onderworpen zijn aan handelssancties die we moeten naleven. Deze
screening moet plaatsvinden voordat we een nieuwe zakenrelatie aangaan.

We voldoen aan antiboycotbeperkingen. Onder de Amerikaanse
wetgeving is PMI verplicht om enig verzoek betreffende buitenlandse
boycotten dat het beleid van de Amerikaanse overheid schendt, aan
de Amerikaanse overheid te melden en er niet aan mee te werken.
Medewerkers mogen geen actie ondernemen, informatie verstrekken
of verklaring afgeven die zou kunnen worden beschouwd als deelname
aan een illegale buitenlandse boycot. Actuele informatie over verboden
internationale boycotten kunt u opvragen bij de juridische afdeling.

PMI 11-C: Acceptabele
betalingsvormen
PMI 15-C: Belastingen
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BELANGENVERSTRENGELING EN
GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT

Belangenverstrengeling en geschenken en entertainment
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We nemen eerlijke en objectieve
beslissingen.

Maak potentiële belangenverstrengeling openbaar. Uw
privéleven is privé. Het bedrijf respecteert dit, maar moet wel weten
of er situaties zijn waarin uw privébelangen misschien overlappen
met uw professionele verantwoordelijkheden. U moet uw potentiële
belangenverstrengeling bekend maken aan de Ethics & Complianceafdeling, zelfs als u denkt dat u het probleem zonder hulp aankunt.
De meeste mensen overschatten hun eigen vermogen om objectieve
beslissingen te nemen wanneer ze te maken hebben met concurrerende
persoonlijke belangen. De beste manier om uw objectiviteit te testen, is
anderen erbij te betrekken, die meestal manieren kunnen vinden om de
verstrengeling te mitigeren.

Het proces voor het bekendmaken van
belangenverstrengeling is eenvoudig, vertrouwelijk en
eerlijk. Het bedrijf biedt medewerkers eenvoudige hulpmiddelen

Belangenverstrengeling vindt plaats
wanneer persoonlijke, sociale, financiële
of politieke activiteiten overlappen met de
werkverantwoordelijkheden van een medewerker.
Bij de meeste belangenverstrengeling zijn
persoonlijke relaties betrokken, bijvoorbeeld
wanneer een naast familielid voor een bedrijf
werkt dat zaken wil doen met PMI. Onze
werkbeslissingen moeten altijd zijn gebaseerd
op wat het beste is voor PMI, en niet voor ons
persoonlijk. Een belangenverstrengeling is niet
noodzakelijkerwijs een probleem. Onze vereisten
voor belangenverstrengeling bevorderen
eerlijke besluitvorming door het bekendmaken
van verstrengelingen die onze professionele
objectiviteit kunnen beïnvloeden te verplichten,
op te volgen en waar mogelijk passende
maatregelen te nemen. Op dezelfde manier
verbieden onze regels betreffende geschenken
en entertainment het accepteren of aanbieden
van iets dat het professioneel oordelen kan
beïnvloeden. Dit betekent dat we op elkaar
kunnen vertrouwen om goede beslissingen
te nemen, en dat onze reputatie voor eerlijk
zakendoen wordt opgebouwd.

Zorg dat u geen geschenken of entertainment aanbiedt om
het professionele oordeel van anderen te compromitteren.
Het aanbieden van geschenken en entertainment is een legitieme
manier om zakenrelaties op te bouwen en blijk van waardering te geven.
Geschenken en entertainment moeten echter niet worden gebruikt om
de objectiviteit te beïnvloeden van de mensen met wie we zaken doen.
Meer informatie hierover vindt u in onze regels betreffende geschenken.
Gebruik altijd uw gezond verstand en vermijd iets dat buitensporig of
niet de gewoonte is of iets dat uw collega’s of het bedrijf in verlegenheid
zal brengen. Neem geen deel aan entertainment dat laag-bij-de-gronds
of seksueel georiënteerd is. Over het algemeen hebt u toestemming
nodig om in één kalenderjaar geschenken met een totaalwaarde van
meer dan US$ 250 te geven; PMI-vestigingen kunnen lagere drempels
hanteren.

meer
informatie

Zorg dat u geen geschenken of entertainment accepteert
die uw professionele objectiviteit kunnen beïnvloeden.
PMI 13-C:
Belangenverstrengeling
PMI 14-C: Omgang met
overheidsfunctionarissen en
zakenpartners. Politieke activiteit

Accepteer niets dat de bedrijfsregels betreffende geschenken schendt
of dat uw collega’s of het bedrijf in verlegenheid zou brengen. U hebt
mogelijk toestemming nodig voor het accepteren van geschenken of
entertainment boven een bepaalde waarde in één kalenderjaar, dus zorg
ervoor dat u de relevante PMI-praktijken of lokale drempels controleert.

om belangenverstrengeling te melden. De meeste potentiële
verstrengelingen worden feitelijk goedgekeurd, met toepasselijke
voorwaarden voor de betrokkenen. Alleen mensen die ervan op
de hoogte moeten zijn, controleren de bekendmaking van uw
belangenverstrengeling.

Wat is een naast familielid? Een “naast familielid” is een
levenspartner, ouders en stiefouders, kinderen en stiefkinderen, broers
en zussen, stiefbroers en stiefzussen, neefjes en nichtjes, tantes en
ooms, grootouders, kleinkinderen en schoonfamilie. De regels voor
“naaste familieleden” gelden ook voor de persoon met wie u een
nauwe persoonlijke relatie hebt. Neem contact op met de Ethics &
Compliance-afdeling voor hulp als u niet zeker weet of een persoon
een “naast familielid” is.

Pas de regels voor geschenken niet toe op situaties waarin
u geen geschenk geeft. Zorg ervoor dat u begrijpt wat er onder
geschenken valt. In onze samenwerking met beleidsvormers en
anderen in de context van ons werk met rookvrije producten, laten we
soms een apparaat of beperkte hoeveelheid product achter. Deze zijn
niet bedoeld voor persoonlijk gebruik, maar voor meer bewustzijn of
testdoeleinden. Zorg ervoor dat u de regels kent die van toepassing
zijn op de producten die worden achtergelaten.

Belangenverstrengeling openbaar maken
Gebruik ons online formulier of neem rechtstreeks
contact op met de Ethics & Compliance-afdeling. Stel uw
leidinggevende op de hoogte, tenzij u denkt dat de kwestie
privé moet blijven.
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VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR TOELEVERINGSKETENS

Verantwoordelijkheid voor toeleveringsketens
Wat we doen

Hoe we het doen

Wat we moeten onthouden

We zijn toegewijd aan
langetermijngroei.

We blijven onze ecologische voetafdruk
reduceren. We hebben jaarlijkse, vijfjaarlijkse en

We werken samen met leveranciers die onze toewijding
aan compliance en integriteit delen. Met wie we

twintigjaarlijkse doelen om de ecologische voetafdruk van
onze toeleveringsketen te reduceren. Onze initiatieven
dekken duurzaamheid in landbouwproductie, waaronder
ontbossing, energie- en waterverbruik, recycling en CO2emissies. We maken onze voortgang jaarlijks openbaar.

samenwerken in onze toeleveringsketen en hoe onze partners en
leveranciers werken, beïnvloedt onze reputatie en ons bedrijf. Als u
een nieuwe leverancier uitkiest of een huidige opnieuw evalueert,
zorg dan dat ze onze principes begrijpen en wees alert op iets dat
onze normen zou kunnen compromitteren.

Het realiseren van langetermijngroei
is afhankelijk van de duurzaamheid
van onze interne en externe
toeleveringsketens. We reduceren
de impact van onze activiteiten
op het milieu en bevorderen de
duurzaamheid van de natuurlijke
bronnen waarvan we afhankelijk zijn.
We zijn gevoelig voor bezorgdheden
over kinder- en dwangarbeid
en streven ernaar deze aan te
pakken. Deze acties verbeteren
onze bedrijfsresultaten en
verbeteren het leven van mensen
in de gemeenschappen waar we
werkzaam zijn.

We streven ernaar kinderarbeid, dwangarbeid en
ander arbeidsmisbruik in onze toeleveringsketen
te elimineren. We zien kinder- of dwangarbeid niet
door de vingers en hebben in ons bedrijf geen kinderen
of dwangarbeiders in dienst. We werken samen met
landbouwers aan goede landbouwpraktijken om
de duurzaamheid van hun oogst te verbeteren. We
verwachten dat landbouwers de vereisten van onze Code
betreffende landbouwarbeidspraktijken implementeren.
Ons liefdadigheidsprogramma helpt mogelijkheden voor
plattelandsgemeenschappen te creëren.

meer informatie

We verwachten van onze leveranciers dat ze onze
principes van Responsible Sourcing op ijverige
en transparante wijze implementeren. Bij PMI zijn
PMI Code betreffende
landbouwarbeidspraktijken
PMI 8-C: Milieu, Gezondheid,
Veiligheid en Beveiliging
(EHS&S)
PMI 12-C: Charitatieve
Donaties

we toegewijd om zaken te doen op een manier die in lijn is
met internationaal erkende principes voor mensenrechten,
milieubeheer, zakelijke integriteit en anticorruptie. We
geloven dat de gezamenlijke inspanningen met onze
leveranciers om tot een duurzamere toeleveringsketen
te komen, veel mogelijkheden zullen bieden om onze
zakelijke relaties te versterken en waarde te creëren voor
onze respectievelijke bedrijven.

PMI-principes voor
Responsible Sourcing
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Verantwoordelijkheden
van de leidinggevende

Verantwoordelijkheden van de leidinggevende
De cultuur van onze organisatie beïnvloedt onze acties.
Een bedrijfscultuur wordt door vele factoren gecreëerd. Bijvoorbeeld de manier waarop we samenwerken als teams, onze
reputatie voor oprechtheid, de eerlijkheid van de organisatie, het respect dat we tonen aan elkaar en onze consumenten, percepties
van bedrijfsbeleidsregels, concurrentiedruk en zelfs geruchten dragen allemaal bij, zowel op positieve als negatieve wijze, aan onze
bedrijfscultuur. Degenen die het bedrijf vertrouwt als leidinggevenden van anderen, hebben een speciale verantwoordelijkheid om onze
bedrijfscultuur en de werkomgeving van hun teams vorm te geven.

Deze gids en de voor hun werk relevante PMI Principes & Toepassingen kennen en begrijpen.
Alle
leidinggevenden
moeten ervoor
zorgen dat hun
teams:

Begrijpen dat deze gids en de PMI Principes & Toepassingen eerlijk en consistent worden toegepast.
Met een gerust hart aan de bel trekken wanneer er ethische en complianceproblemen zijn, en
verwachten dat het bedrijf naar hun bezorgdheden luistert.
Erop toezien dat we zaken doen met integriteit, en blijk geven van oprechtheid, eerlijkheid en respect.

De juiste cultuur handhaven is veel moeilijker dan medewerkers alleen maar vertellen dat ze de regels moeten volgen.
Er is vooral authentiek leiderschap nodig. Toon aan wat het betekent om met integriteit te handelen. Win het vertrouwen van uw team door over
de onderwerpen in deze gids te praten. Stel vragen, luister, en reageer op wat ze zeggen.

Anderen leiden vergt moed. Consequent zijn en geloofwaardigheid gaan hand in hand. Onthoud dat leiderschap er niet om draait de meerderheid
tevreden te stellen of een bijzonder lastig teamlid zoet te houden; het draait erom anderen te inspireren, een gevoel van gemeenschap te creëren en op
constructieve wijze uit te dagen.
Als iemand aan de bel trekt over vermoedelijk wangedrag, vergeet dan niet dat diegene zijn/haar plicht als medewerker
nakomt en met respect moet worden behandeld. Voer het onderzoek niet zelf uit. Meld dergelijke kwesties onmiddellijk bij de Ethics &
Compliance-afdeling, zodat het bedrijf de bezorgdheid objectief kan aanpakken.

Vertrouwen moet wederzijds zijn. Als u vindt dat uw leidinggevende meer moet doen om onze cultuur van ethiek en compliance op te bouwen,
zeg dat dan tegen uw leidinggevende of anderen binnen het bedrijf.
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Toepasselijkheid en
afstandsverklaringen
Deze gids bevat verplichte voorwaarden die van toepassing zijn op alle PMI-medewerkers, -functionarissen
en -commissarissen en op iedereen die namens ons zaken doet. Overtredingen van deze gids of Principes &
Toepassingen betreffende compliance kunnen resulteren in tuchtmaatregelen, waaronder ontslag.
Afstandsverklaringen voor enige voorwaarden in deze Gids zijn niet toegestaan zonder goedkeuring van de
Raad van Bestuur.
Deze gids is van toepassing op Philip Morris International Inc. en zijn directe en indirecte dochterondernemingen,
waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als Philip Morris International, PMI of het bedrijf.
© Philip Morris International Management SA
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