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Roche Group Кодекс за поведение

Поведение в бизнеса
Защо всичко има значение

Уважаеми Колеги,
Рош е всепризнат лидер в създаването, производството и маркетинга на иновативни висококачествени решения в областта на здравеопазването за незадоволени медицински
нужди. Ние провеждаме търговската си дейност отговорно и етично, като сме поели задължение да спазваме принципите на устойчивото развитие, да уважаваме нуждите на
отделния индивид, обществото и околната среда.
Репутацията на Рош е един от най-ценните му активи. Нашите партньори или заинтересовани лица очакват от нас да постъпваме правилно. Ние всички сме отговорни да гарантираме и запазим репутацията на Рош. Ценностите на Рош – Етичност, Кураж и Ентусиазъм – и Корпоративните принципи на Рош дават ясни насоки за бизнес поведението
ни.
Кодексът за поведение на Roche Group ясно определя очакванията на Рош като ваш работодател и ви дава практически насоки, примери и референции към допълнителна полезна информация.
Рош полага всички усилия да внедри култура на взаимно доверие, която стимулира свободната обмяна на мнения във всички нива на организацията. Свободната работна среда е от съществено значение за нашия успех. Чрез подпомагане на двустранния диалог
и активното си участие, всеки служител на Рош може да изиграе важна роля за развитието ни.
Рош е убеден, че етичността е и ще остане в основата на нашата устойчива и успешна
дейност и на културата ни. Всяко нарушение на принципа на етичност може да доведе
до отнемане на лиценза, с който осъществяваме дейността си, в резултат на което няма
да можем да доставяме продуктите си на пациентите, които се нуждаят от тях.
Търсете помощ и подкрепа винаги, когато имате съмнения относно правилното бизнес
поведение. Ако имате съмнение за нарушение на бизнес етиката, не се колебайте да
споделите това с нас. Кодексът за поведение на Roche Group ви дава информация къде
може да намерите помощ и подкрепа и към кого трябва да се обърнете в случай на проблеми с бизнес етиката.
Корпоративният изпълнителен комитет и Съветът на директорите на Рош Холдинг Лимитид официално са одобрили Кодекса за поведение на Roche Group и напълно подкрепят инициативите, разработени за целите на неговото приложение.
Моля, запознайте се с Кодекса за поведение на Roche Group и лично го прилагайте във
всичките си ежедневни дейности.

Северин Шван
Главен изпълнителен директор
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Стратегическа рамка на Рош
Определяне на основните характеристики на Рош

Нашата цел

Да правим сега това, от което
пациентите ще се нуждаят по-късно
Нашата стратегическа рамка
Какво правим ние

Нашият фокус

Нашата отличителна черта

Нашият резултат

Лечение, съобразено с
индивидуалните нужди на
пациентите

Отлични постижения в
областта на науката

Стойност за всички
заинтересовани страни

Нашeто вземане на
решения

Нашата структура

Как се справяме

Нашите хора

Оставят своя отпечатък

Отговорно и прозрачно

Изградена за иновации

Нашите ценности

Етичност. Кураж. Ентусиазъм.
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Деклариране на целта на Рош
Описва кои сме ние, към какво се стремим и как искаме
да работим

Да правим сега това, от което
пациентите ще се нуждаят покъсно
Ние вярваме, че бързото предлагане на медицински решения е важно точно сега – дори
и когато разработваме иновации за бъдещето. Всичките ни усилия имат за цел да променят живота на пациентите. Ние смело вземаме решения и действаме, защото вярваме,
че нашата успешна дейност ще направи света по-добър.
Ето защо идваме на работа всеки ден. Ние се задължаваме да гарантираме научна прецизност, безкомпромисна етика и достъп до медицинските иновации за всички. Правим
това днес, за да изградим едно по-добро бъдеще.
Ние сме горди с това, което сме, което правим, и с начина, по който го правим. Ние сме
много, но действаме като един на всичките си позиции, във всичките си дружества, в целия свят.
Ние сме Рош.
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Корпоративни принципи
на Рош
Те определят нашите задължения
Задължения
Служба в името на пациентите и клиентите
Основната цел на Рош е да отговаря на нуждите на пациентите и клиентите от висококачествени продукти и услуги. Това означава, че ние трябва да откриваме и решаваме техните проблеми и да предвиждаме бъдещите им нужди, като поддържаме тесен контакт
с тях и внимателно слушаме това, което те ни казват. Нашето задължение включва пълно
спазване на личните права на пациентите.
Уважение към личността
Ние вярваме, че успехът на дружеството ни зависи от комбинацията на таланта и изпълнението на нашите високо специализирани служители. Поради тази причина, ние искаме:
– да изградим уважение към отделната личност в нашата работа, като гарантираме, че
всички членове на организацията ни разбират отговорността си да уважават правата и
достойнството на останалите служители;
– нашите служители да развият талантите си и оптимално да използват възможностите
и потенциала си, за да стимулират обмена на информация и отворения диалог;
– да гарантираме признание, базирано на резултатите и приноса за успеха на Рош;
– да осигурим разнообразие и еднакви възможности;
– всички в организацията да работят при оптимални условия на здравеопазване и безопасност.
Задължение към отговорността
Ние искаме да отговорим на високите стандарти на работа и корпоративна отговорност
във всичките си дейности, затова прилагаме нашите Корпоративни принципи в отношенията с бизнес партньорите ни. Ние сме ангажирани с подбора, развитието и насърчаването на служители и мениджъри със самоинициативност и съпричастност, които :
– комбинират професионалната компетентност с лидерски стил, който мотивира служителите за постигането на високи резултати;
– имат отворено съзнание и чувство на неотложност, разбират нуждите на компанията и
имат смелостта да поставят под въпрос общоприетото мнение;
– притежават гъвкавостта, необходима за разширяване на опита им;
– прилагат тези Корпоративни принципи в решенията и действията си.
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Задължение към изпълнението
Ние се стремим непрекъснато да създаваме стойност за нашите заинтересовани лица и
да постигнем устойчива, висока доходност. Правим това, за да поддържаме нашето задължение за провеждане на научна дейност, да гарантираме нашия растеж и независимост, да предоставим възможности за трудова заетост, да покрием рисковете и да гарантираме атрактивна възвращаемост върху инвестирания капитал.
Задължение към обществото
Ние се стремим да поддържаме високи етични и социални стандарти в нашите търговски взаимоотношения; в нашия подход към медицинската наука; в нашите усилия за защита на околната среда; и в гарантирането на отговорно гражданско поведение. Ние
поддържаме тези стандарти като спазваме местните, националните и международните
закони, сътрудничим на органите и проактивно комуникираме с обществеността. Ние
признаваме необходимостта да работим в сътрудничество с нашите партньори или заинтересовани лица, редовно да искаме мнението им и да се съобразяваме с него. Ние
подкрепяме и спазваме човешките права, като сме внедрили подхода “Защитавай, спазвай, компенсирай” от Ruggi Framework на Съвета на ООН по правата на човека. Ние сме
се задължили еднакво да спазваме 10-те принципа на Глобалния договор на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека и Основните трудови права, определени в Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права
на работното място.
Задължение към околната среда
Като част от нашето задължение за устойчиво развитие, ние се стремим проактивно да
използваме нови, по-устойчиви технологии и процеси, и да минимизираме нашето влияние върху околната среда.
Задължение към иновациите
Иновациите във всички сфери на дейността ни са ключът към нашия успех. Тъй като сме
активни в областта на високите технологии, ние трябва да откриваме новите тенденции
на много ранна фаза и да бъдем отворени към нетрадиционните идеи. Ние виждаме
промяната като възможност, а самодоволството като заплаха. Затова в цялата компания
ние окуражаваме любопитството, което ни е необходимо да бъдем отворени към света и
към новите идеи.
Устойчиво усъвършенстване
Ние се стремим да сравняваме нашите принципи и постиженията с тези на бранша и
най-добрите практики; това включва и прозрачното отчитане. Ние ще продължим да въвеждаме директиви и процеси, които ни дават възможност да изпълним всеки един от
корпоративните ни принципи.
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Кодекс за поведение
на Roche Group
Как осъществяваме нашия бизнес – всеки ден, на всяко място
Добрата репутация на Рош зависи от неговата етика в бизнеса.
Ние сме поели задължение да постъпваме правилно във всичките си взаимоотношения с нашите партньори и заинтересовани лица.
Кодексът за поведение на Roche Group изразява очакванията, които Рош като работодател има към служителите си. Всички дружества на Рош са длъжни да предприемат всички мерки, необходими за местното внедряване на Кодекса за поведение на
Roche Group.
Всички служители и други лица, действащи от името на Рош, трябва да спазват Кодекса за поведение на Roche Group , независимо от тяхното местоположение и естеството на работата им. Съгласно принципа на “Единния подход на Рош”, определените
стандарти са еднакво задължителни за Глобалните функции, Фармацевтичния отдел
и Диагностичния отдел.
Кодексът за поведение на Roche Group е разработен с цел да ръководи нашето бизнес
поведение и да ни даде практически насоки, принципи и референции към допълнителна полезна информация. Допълнително приетите документи и средства за съответствие с бизнес етиката са неделима част от цялостната Система за управление на
съответствието (СУС). Но тези материали не съдържат отговори на всички въпроси,
които може да имаме, и не заместват нашата индивидуална отговорност да правим
правилна преценка и да мислим разумно.
Ако се съмняваме какво трябва да бъде правилното поведение, трябва да търсим помощ и съвет.
Разработени са интерактивни компютърни програми за електронно обучение, като
“Бизнес поведение на Рош” (RoBiB), и други лесни за потребителите инструменти за
обучение, като кратки видеоклипове, касаещи етичното бизнес поведение, с които се
обяснява колко важна е етичността в търговската дейност. Те отразяват основните
послания на нашия Кодекс за поведение на Roche Group.
Спазването на Кодекса за поведение на Roche Group е условие за наемането на работа. Всеки служител трябва да го прочете, разбере и спазва. Рош не толерира нарушения на Кодекса за поведение на Roche Group и е твърдо решен адекватно да санкционира случаите на нарушение. Служителите трябва да знаят, че тези нарушения могат
да имат сериозни последици за компанията и за тях, и за това, че ще им се търси отговорност.

От всички нас се очаква да:

В Защо се нуждаем от Кодекс за
поведение на Roche Group?
О Кодексът за поведение на Roche
Group определя очакванията,
които Рош като работодател има
към служителите си, и стандартите
за бизнес поведение, които се
прилагат в цялата Roche Group.
В Кодексът за поведение на Roche
Group отнася ли се до всички в
Групата Рош?
О Да. Всички служители и други
лица, действащи от името на Рош,
трябва да спазват Кодекса за
поведение на Групата Рош,
независимо от тяхното местоположение и естеството на работата им.
Определените стандарти са
еднакво задължителни за
Глобалните функции, Фармацевтичния отдел и Диагностичния
отдел.
В Трябва ли да завърша програмата за електронно обучение RoBiB?
Поради други спешни служебни
задължения нямам време да завърша програмата за електронно
обучение. Определих приоритетите
си и реших да не я завършвам.
Правилно решение ли съм взел?
О Не. Тъй като програмите за
електронно обучение, като RoBiB,
са предназначени да ви помогнат в
усилията ви да спазвате Кодекса
за поведение на Roche Group, вие
трябва старателно да ги завършите.

– Действаме етично и да поддържаме добрата репутация на Рош.
– Старателно да завършим програмите за електронно обучение.
– Съзнаваме, че нарушенията на Кодекса за поведение на Roche Group не се
толерират и може да имат последици за Рош и за нас
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Получаване на помощ и съвет
Задаването на въпроси е част от предотвратяването на
грешките

Във всекидневната си работа ние може да се сблъскаме със ситуации, които не са отразени точно в Кодекса за поведение на Roche Group или в документите, към които той се
отнася (напр. директиви, политики, ръководства). Ако не сме сигурни какво трябва да
бъде правилното ни поведение, трябва да си зададем следните въпроси:
– Законно ли е поведението ми?
– Съответства ли то на Ценностите и Корпоративните принципи на Рош?
– Съответства ли то на Кодекса за поведение на Roche Group?
– Може ли то да има негативни последици за Рош или за мен?
– Ще се чувствам ли добре, ако то е отразено в някой вестник?
Често отговорите на тези въпроси ще ви дадат всички насоки, от които имате нужда. Но
в случай на съмнение или несигурност относно правилното поведение, потърсете помощ или съвет за това как е редно да постъпите.
Чрез поддържане на култура на открито задаване на въпроси, Рош преди всичко цели да
предотврати несъответстващото поведение.
Прекият мениджър, местният Compliance Officer и Главният Compliance Officer са подходящи лица за контакт, към които може да се обърнете в случай на несигурност. В допълнение към местните и регионални средства за помощ и съвет, служителите на Рош могат да използват и Roche Group Code of Conduct Help & Advice Line (RoCoCHAL).
Преките мениджъри на Рош са отговорни да гарантират, че всички служители, които им
докладват, получават помощта и съветите, от които се нуждаят, за да спазват Кодекса
за поведение на Roche Group.

О Задайте си специфични въпроси,
като “Ще се чувствам ли добре, ако
поведението ми е отразено в някой
вестник?“ В случай на съмнение,
потърсете помощ и съвет.
В Къде мога да намеря помощ и
съвет?
О Може да се свържете с вашия
пряк мениджър, местния
Compliance Officer или Главния
Compliance Officer. В допълнение
към местните и регионални
средства за помощ и съвет, може
да изпратите запитване и до Roche
Group Code of Conduct Help &
Advice Line (RoCoCHAL).
В Като мениджър, какво трябва да
гарантирам като част от моята
лидерска отговорност?
О Като мениджър вие трябва да
гарантирате, че служителите, които
ви докладват, получават помощта
и съветите, от които се нуждаят, за
да спазват Кодекса за поведение
на Групата Рош.

От всички нас се очаква да:
– Се свържем с нашия пряк мениджър, местния Compliance Officer или Главния
Compliance Officer, или с RoCoCHAL, за да потърсим помощ и съвет, ако имаме
съмнения относно правилното бизнес поведение.
– Оказваме помощи и съвет на служителите, които ни докладват.

Допълнителна информация и насоки: Програмата за електронно обучение “Поведение в бизнеса” (RoBiB);
Програмата за електронно обучение “Поведение в бизнеса - Приложение I” (RoBiB Add I); Директивата на Рош
за използване на Линията за помощ и съвет на Кодекса за поведение на Групата Рош. Тези материали могат да
се намерят в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата).
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Съобщавайте случаите на
несъответствие
Правилното поведение е да съобщавате за случаите на
несъответствие с бизнес етиката
Служителите на Рош, които съобщават случаите на несъответствие с бизнес етиката, постъпват правилно и действат съгласно нашите Ценности и Корпоративни принципи на
Рош.
Мениджмънтът на Рош трябва да знае за проблемите с етичността, за да може да ги решава бързо и надеждно. Като повдигат въпроси, свързани със съответствието с бизнес
етиката, служителите на Рош защитават себе си, своите колеги и интересите и правата
на Рош.
Ако имаме проблем със съответствието с бизнес етиката, най-добре е директно да говорим с нашия пряк мениджър. Ако сме притеснени да обсъждаме този проблем с нашия
пряк мениджър, трябва да се свържем с нашия Местен Compliance Officer, Главния
Compliance Officer, Юридическия отдел, Отдел „Човешки ресурси“ или с наличните speak
up линии на функциите на филиала или групата.
В допълнение към това и съгласно приложимото местно законодателство, Линията
SpeakUp на Групата Рош дава възможност на служителите на Рош да докладват за проблеми със съответствието с бизнес етиката навсякъде и по всяко време на техния роден
език, по интернет и/или по телефона. Системата се обслужва от външен доставчик и
дава възможност за оставяне на анонимно съобщение.
Всеки служител, който на добра воля докладва за проблем със съответствието, действа
в интерес на Рош и заслужава признание. Рош не толерира никакви репресивни мерки
срещу служител, който на добра воля е повдигнал въпрос във връзка със съответствието.
Ако служителят реши, че този принцип не е спазен, той може и трябва да подаде оплакване или до Главния изпълнителен директор, Главния Compliance Officer, Ръководителя
на Отдел „Личен състав“ на Групата, или до някой член на Групата по одит, Ръководството на Групата или Sustainability Committee of the Board.
По същия начин, Рош не толерира никаква злоупотреба със своите speak up канали.
От мениджърите на Рош се очаква да създадат среда на доверие и да окуражават служителите да докладват проблемите със съответствието с бизнес етиката.

От всички нас се очаква да:
– Съобщим, ако на добра воля вярваме, че някой е извършил, извършва или може
да извърши нещо, което нарушава Кодекса за поведение на Групата Рош.
– Повдигнем въпроси във връзка със съответствието с бизнес етиката пред нашия
пряк мениджър.
– Използваме другите налични speak up канали, ако чувстваме неудобство да
повдигнем въпрос във връзка със съответствието пред нашия пряк мениджър.
– Съобщим, ако разберем, че някой е обект не репресивни мерки заради това, че
е докладвал проблем със съответствието на добра воля.

Допълнителна информация и насоки: Програмата за електронно обучение “Поведение в бизнеса” (RoBiB);
Програмата за електронно обучение “Поведение в бизнеса - Приложение I” (RoBiB Add I); Директивата на Рош
за използване на Линията SpeakUp на Групата Рош. Тези материали могат да се намерят на Интранет на Рош
(уебсайта на Юридическия отдел на Групата).

В Действам ли в интерес на Рош,
ако съобщя за случай на несъответствие с бизнес етиката?
О Да. Мениджмънтът на Рош
трябва да знае за проблемите с
етичността, за да може да ги
решава бързо и надеждно. Ако
съобщите случаите на проблеми
със съответствието с бизнес
етиката, вие постъпвате правилно и
действате съгласно нашите
Ценности и Корпоративни
принципи на Рош.
В Кога трябва да съобщя за
несъответствие?
О Ако вярвате на добра воля, че
някой е извършил, извършва или
може да извърши нещо, което
нарушава Кодекса за поведение на
Групата Рош, от вас се очаква да
съобщите това.
В Кои са наличните speak up
канали?
О По принцип, вашият пряк
мениджър е вашата първа точка за
контакт. Ако сте притеснени да
обсъждате този проблем с него/
нея, може да се свържете с вашия
Местен Compliance Officer, Главния
Compliance Officer, Юридическия
отдел, Отдел „Човешки ресурси“
или с наличните speak up линии на
функциите на филиала или групата,
или с Линията SpeakUp на Групата
Рош.
В Мога ли да остана анонимен,
като използвам Линията SpeakUp
на Групата Рош?
О Да. Тъй като Линията SpeakUp на
Групата Рош се обслужва от
външен доставчик, системата
гарантира анонимност.
В Каква е разликата между
Линията SpeakUp на Групата Рош и
Линията за помощ и съвет на
Кодекса за поведение на Групата
Рош?
О Линията за помощ и съвет на
Кодекса за поведение на Групата
Рош помага за предотвратяването
на ситуации на несъответствие. Линията SpeakUp на Групата Рош е
предназначена за докладване на
потенциално нарушение на
съответствието, след като то вече е
извършено.
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Нашите продукти и услуги
Иновации и качество
Ние създаваме иновативни висококачествени
продукти и услуги

Нашите продукти и услуги помагат да предотвратим, диагностицираме и лекуваме редица заболявания, което води до подобряване на здравето и качеството на живот на хората.
Повече от един век името на Рош означава иновативни, висококачествени продукти и
услуги. Иновацията и качеството са основните стълбове на нашата стратегия и култура,
които ни дават изключително конкурентно предимство.
Ние се стремим да постигнем високи стандартни на качество във всичко, което правим.
За да бъде успешен, Рош трябва да се съобразява с променящите се ситуации на пазара
и да предлага отличаващи се и изключителни продукти чрез ефикасни бизнес процеси.
Това е целта на управлението на качеството, като една от основните му цели е непрекъснато подобряване на бизнес процесите и продуктите. Иновацията е от съществено значение, тъй като тя води до усъвършенстване и повишаване на качеството.
Основен елемент на нашата иновативна стратегия е персонализираното здравеопазване.
Персонализирано здравеопазване означава правилната терапия за правилната група
пациенти в правилното време. За редица заболявания ние имаме медикаменти с придружаващи диагностични тестове, които могат да идентифицират подгрупите на пациентите, и това ни позволява да предложим по-прецизно лечение.

В Какви са двете отличителни
характеристики на продуктите и
услугите на Рош?
О Продуктите и услугите на Рош се
отличават с иновация и качество.
В Какво означава персонализирано
здравеопазване?
О Персонализирано здравеопазване означава адаптиране на
видовете лечение към различните
групи пациенти.

От всички нас се очаква да:
– Гарантираме, че високите очаквания на нашите заинтересовани лица за
качеството на продуктите и услугите ни са напълно задоволени.
– Се стремим към непрекъснато подобряване на бизнес процесите и продуктите.
– Подкрепяме персонализираното здравеопазване.

Допълнителна информация и насоки: Документ за позицията на Рош относно оценката на стойността на
продуктите и услугите на Рош; Документ за позицията на Рош относно персонализираното здравеопазване;
Брошура на Рош “Да правим сега това, от което пациентите ще се нуждаят по-късно”; Брошура на Рош
“Персонализирано здравеопазване на Рош”. Тези документи могат да се намерят в Интернет и Интранет на Рош
(уебсайта на Юридическия отдел на Групата).
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Стандарти за качество и добри
практики
Спазването на стандартите за качество и добрите практики е
предпоставка за лиценза, с който осъществяваме дейността си
Поддържането на високи стандарти за качество е важна част от регулаторното съответствие и предпоставка за провеждането на дейността ни. Рош се задължава да спазва юридическите и регулаторните изисквания, международно признатите добри практики, напр.
Добрата клинична практика (ДКП), Добрата практика за фармакологична бдителност
(ДПФБ), Добрата лабораторна практика (ДЛП) и Добрата производствена практика (ДПП),
и да отговаря на високите очаквания на неговите партньори и заинтересовани лица във
връзка с качеството, безопасността и ефикасността на продуктите и услугите си.
Рош очаква, че бизнес партньорите му също ще се придържат към неговите високи стандарти за качество.
За да засили контрола и управлението на Добрата клинична практика/Добрата практика
за фармакологична бдителност, Рош е основал Medical Compliance Office като управителен орган за медицинското съответствие в целия Фармацевтичен отдел. Той се поддържа
от Отговорника по медицинско съответствие, който гарантира интегрирана, синхронизирана и координирана стратегия на медицинско съответствие.
Безопасността на пациентите и своевременното докладване на всички нежелани събития
и оплаквания от клиенти са от изключителна важност. Служителите на Рош са обучени
веднага след узнаването да докладват всички нежелани събития на местното си звено по
безопасността, а всички оплаквания от клиенти – на местната функция по регулаторните
въпроси и качеството, без значение дали служителите са разбрали за тях по време на работа или извън нея, и без значение какъв е каналът на информацията (напр. лично, чрез
социалните медии).
Нежелано събитие се определя като всяка неблагоприятна лекарствена проява при пациент или обект на клинично изследване, който е приел някакъв фармацевтичен продукт на
Рош, която проява не е задължително да има причинно-следствена връзка с това лечение.
Нежеланите събития могат да включват, но не се ограничават до свръхдоза на лекарство
(случайна или преднамерена), смърт, злоупотреба с лекарство, бременност, липса на
ефективност или симптоми, водещи до прекратяване на лечението.
Докладването на някакво медицинско изделие изисква докладването на оплакване от
клиент. Оплакването от клиент се определя като всяка писмена, електронна или устна комуникация, която твърди дефекти във връзка с идентичността, качеството, трайността, надеждността, безопасността, ефективността или работата на някое медицинско изделие на
Рош, след като то е било пуснато за продажба.

От всички нас се очаква да:
– Спазваме юридическите и регулаторни изисквания, както и международно
признатите добри практики.
– Гарантираме, че нашите бизнес партньори спазват нашите стандарти за високо
качество.
– Незабавно да докладваме нежеланите събития във връзка с фармакологичните
продукти на Рош на местното звено по безопасност.
– Незабавно да докладваме оплакванията от клиенти във връзка с медицинските
изделия на Рош на местната регулаторна функция или функцията по качеството.
Допълнителна информация и насоки: Програми за електронно обучение, напр. “Докладване на нежелани
събития”. Помощ и съвет: В случай на въпроси относно регулаторното съответствие, включително задължението
ви да докладвате нежеланите събития и оплакванията от клиенти във връзка с продуктите на Рош, моля, свържете
се с отговорните експерти, напр. местното звено по безопасност или регулаторната функция или функцията по
качеството. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с
дейността на Рош някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава стандартите за
качеството и добрите практики, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Работя на производствена линия.
Какво трябва да направя, ако
забележа, че някои крайни
продукти, излизащи от линията, не
отговарят на стандартите за
качество на Рош?
О Марката Рош означава продукти
с високо качество. Ако забележите
продукти, които не отговарят на
стандартите на Рош, следвайте
процесите, определени в приложимата документация, и ако е
необходимо, информирайте вашия
пряк мениджър и експертите от
отделите по гарантиране на
качеството. Убедете се, че са
предприети необходимите мерки.
В Един здравен експерт, с когото
редовно контактувам по време на
работа, ми се обажда и споменава,
че неин пациент, който приема
лекарството Х на Рош, неотдавна е
бил хоспитализиран поради
пневмония и е починал. Трябва ли
да докладвам това?
О Да. Това неблагоприятно събитие
трябва веднага да бъде докладвано
на местното звено по безопасност.
В Докато сърфирах в интернет,
попаднах на сайт на социална
медия, в който един пациент
споменава, че е имал замъглено
виждане след като е приел
лекарството Y на Рош. Трябва ли да
докладвам това?
О Да. Ако разберете за такава
информация, трябва да я съобщите
на вашето местно звено по
безопасност. Това включва и
информация от уебсайтове, които
не са собственост на Рош.
В Какво трябва да докладвам в
случай на нежелано събитие?
О В случай на нежелано събитие
трябва да докладвате най-малко
следните четири елемента:
Пациент, Докладващо лице,
Събитие и Продукт (PREP).
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Достъп до здравеопазване
Нашето задължение за устойчиво здравеопазване

Значителните постижения в диагностицирането и лечението на редица сериозни заболявания, както и подобренията в областта на здравеопазването, съществено са повишили резултатите за здравето на пациентите и са увеличили продължителността на живота.
Въпреки това, общият достъп до медицински иновации и висококачествено здравеопазване остава глобално предизвикателство и етичен проблем.
Намирането на справедливи и устойчиви решения за глобалните бариери пред здравеопазването може да се постигне само чрез постоянна ангажираност и действие от страна на много заинтересовани лица. За тази цел се налага всички участници в процеса –
обществени органи, неправителствени заинтересовани лица, местни общности и
секторът на здравеопазването – да работят в тясно сътрудничество. За да успеем, ние
трябва да разработваме иновативни и устойчиви методи за предоставяне на ефективни
и достъпни здравни услуги за потребителите с цел да получим по-добри резултати.
Като глобална компания в областта на здравеопазването, Рош е поел отговорност да поеме предизвикателствата за подобрен достъп, като преодолее бариерите. Ние се стремим към устойчиви и цялостни решения, които са съобразени с нуждите на местното
здравеопазване. В допълнение към основния ни принос като иноватор на нови медикаменти и диагностични услуги, ние предлагаме на пациентите достъп до програми, включително, но без ограничение до подобрена достъпност, инвестиране в здравната инфраструктура, повишена обществена информираност,
както и напредък в
предотвратяването, ранното откриване и мониторинга на заболяванията.
Ние се стремим да поддържаме бизнес модел, който е финансово устойчив, балансирайки нуждите на всички заинтересовани лица с нашето задължение за подобряване на
достъпа. Като основно правило ние вярваме, че поддържането на подобренията в системата на здравеопазването има много по-голямо влияние, отколкото даренията на продукти. Поради тази причина, даренията на лекарства и диагностични услуги не са основен елемент от нашата политика или практика за повишаване на устойчивия достъп до
нашите стоки и услуги в глобален мащаб.
Всички програми за достъп трябва да бъдат в съответствие с всички приложими закони,
разпоредби и браншови кодекси, включително, но без ограничение до теми като фармакологична бдителност, политика на ценообразуване, защита на пациентските данни,
анти-тръстови изисквания и стандарти за почтено поведение във връзка с взаимоотношенията с бизнес партньорите и другите заинтересовани лица.

В Какво се има предвид под
достъп до здравеопазване?
О Ресурсите в здравеопазването и
търсенето на тези ресурси се
различава значително в отделните
страни и дори в рамките на една и
съща страна поради увеличаването
на хроничните заболявания в
комбинация със
застаряващо население, повишена
безработица и икономически
натиск, които допълнително
усложняват неравенството в
достъпа до здравеопазване.
Нашата цел е всеки, който се
нуждае от продуктите ни, да може
да получи достъп и да се възползва от тях. Така ние се стремим към
устойчиви и цялостни решения,
които са съобразени с нуждите на
местното здравеопазване,
вземайки предвид нивото на
доходите, моделите и причината на
заболяванията, политическата
ангажираност със здравеопазването и структурата на здравеопазването.
В Какво да правя, ако получа
запитване за безплатни продукти?
О Запитванията, които Рош
получава от организации, искащи
дарения с лекарства и диагностични продукти, се оценяват по изключение в случай на спешност и
трябва да се изпратят до Отдел
„Корпоративни дарения и благотворителност“ на Рош.

От всички нас се очаква да:
– Гарантираме, че всички програми за достъп са напълно в съответствие с
приложимото законодателство, разпоредби и браншови кодекси.
– Изпращаме запитванията за безплатни продукти до Отдел „Корпоративни
дарения и благотворителност“ на Рош.
Допълнителна информация и насоки: Брошура на Рош “Подобряване на достъпа: преодоляване на бариерите”;
Директива на Roche Pharma за Грантове, Спонсорства и Дарения на лица, свързани със здравеопазването; Наръчник
за докладване на Групата Рош. Тези документи могат да се намерят в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия
отдел на Групата). В допълнение към това, книгата “Животоспасяващи средства за милиони“ е била публикувана от
Editiones Roche. Помощ и съвет: В случай на въпроси относно дсстъпа до здравеопазване, моля, свържете се с вашия
пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer, или Линията за помощ и съвет на Кодекса за
поведение на Групата. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с
достъпа до здравеопазване някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията за
достъп до здравеопазването съобщете това, като използвате наличните speak up канали.
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Нашите продукти и услуги

Информация и маркетинг
Ние отговаряме на законните интереси от получаване на
информация за нашите иновативни продукти и услуги

Като компания в областта на здравеопазването, която е ориентирана към научно-изследователската дейност, Рош създава, произвежда и пуска на пазара иновативни и диагностични
продукти и услуги, които гарантират значителни ползи. Нашите партньори и заинтересовани
лица имат законен интерес да бъдат информирани за нашите продукти и услуги, включително
и за резултатите от изследователската и развойната ни дейност.
Ние предоставяме тази информация прозрачно, точно и своевременно, за да може заинтересованите страни да се възползват от всеки прогрес, който сме постигнали в медицинската наука. Например, ние публикуваме информация за резултатите от нашите клинични изпитвания
в интернет сайта на Рош. Ние подкрепяме медицинското образование на здравните професионалисти, като например предоставяме грантове за независимо медицинско образование.
Получаването на информация за постиженията в медицинската наука е в интерес на здравните професионалисти и техните пациенти.
Взаимоотношенията на Рош със здравните професионалисти и здравните организации имат
за цел обмен на научна информация, която може да оптимизира използването на продуктите
и услугите на Рош. Тези взаимоотношения се базират на етични стандарти, почтеност и справедливо заплащане за услугите. Продажбата на фармацевтични и диагностични продукти и
всички взаимоотношения със здравните професионалисти и здравните организации са
стриктно регулирани. Рош се е задължил да спазва всички приложими закони, разпоредби,
браншови кодекси и вътрешни процеси и стандарти на Рош във връзка с добрите маркетингови практики и всякакви взаимоотношения със здравните професионалисти и здравните организации. За да поддържаме съответствието с бизнес етиката, ние сме учредили специални
функции по съответствието (напр. Group Healthcare Compliance Council, Pharma Healthcare
Compliance Office).
Рош уважава законните дейности на своите конкуренти, включително на производителите на
генерични и биоподобни продукти. Но от тях се очаква също да спазват приложимите закони,
разпоредби и браншови кодекси. Рош не толерира подвеждащите твърдения, които подценяват неговите продукти и защитава продуктите и интересите от нечестна конкуренция.
Ние сме прозрачни по отношение на нашия принос за здравните професионалисти и здравните организации и напълно спазваме всички закони, разпоредби и браншови кодекси, които
изискват разкриване (напр. Закона за прозрачност на плащанията на лекарите /US Sunshine
Act/, Кодекса за разкриване предоставянето на стойност на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации /EFPIA Disclosure Code/). Ние доброволно публикуваме
някои данни в глобален мащаб като част от нашето устойчиво докладване, напр. целият ни
принос за здравните организации.

От всички нас се очаква да:

В Работя по една маркетингова
кампания за няколко продукта.
Притеснен съм, че предложеното
послание не е напълно точно. Трябва ли да повдигна този въпрос?
О Да. Съобщете за това и се
обърнете към вашия пряк
мениджър.
Ние сме отговорни да гарантираме,
че всяко послание във връзка с
нашите продукти и услуги се
базира на научни доказателства и
не е подвеждащо.
В Един приятел ме пита какви
принципи определят взаимоотношението на Рош със здравните
професионалисти. Какво трябва да
отговоря?
О Взаимоотношението на Рош със
здравните професионалисти се
базира на два основни принципа:
(i) Рош се задължава да предоставя информация за иновативните си
продукти и услуги открито,
прозрачно, честно, своевременно и
в съответствие с приложимото
законодателство. (ii) Рош не дава
никакви неправомерни предимства
за предписването на продуктите си.
В Какво трябва да направя, ако
забележа, че някой конкурент
прави подвеждащо твърдение за
продукт на Рош?
О Говорете с вашия пряк мениджър, за да се предприемат
съответните дейности за защита на
продуктите и интересите на Рош.

– Спазваме приложимите закони, разпоредби, браншови кодекси и вътрешни
процеси и стандарти на Рош.
– Съобщим и вземем незабавни коригиращи мерки в случай на нарушение на тези условия.
Допълнителна информация и насоки: Браншови кодекси (напр. IFPMA, PhRMA, EFPIA, Eucomed, AdvaMed, EDMA);
Директива на Рош Pharma за взаимодействията със здравните професионалисти и здравните организации; Стандарт на
Отдела Diagnostics на Рош за взаимодействията със здравните професионалисти и здравните организации; Директива
на Рош Pharma за грантовете, спонсорствата и даренията за лица в областта здравеопазването. Тези документи могат да
се намерят на интранета на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата). Помощ и съвет: В случай на въпроси
относно спазването на добрите маркетингови практики и взаимодействията със здравните професионалисти и
здравните организации, моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer, Pharma Healthcare Compliance Office или Линията за помощ и съвет на Кодекса за поведение на Групата Докладвайте
проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е извършил,
извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка с добрите маркетингови практики или
някакви взаимодействия със здравните професионалисти и здравните организации, съобщете това, като използвате
наличните speak up канали.
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Лична етика
Конфликт на интереси
Личните ни интереси не може неправомерно да оказват
влияние върху професионалната ни преценка

Като служители на Рош, ние трябва да избягваме ситуации, в които личните ни интереси са в конфликт, или дори изглежда, че са в конфликт с интересите на Рош. Конфликт на интереси има, когато личните интереси на служителя противоречат на тези
на Рош и създават конфликтна лоялност.
Дейности на роднините и близките сътрудници може да доведат до конфликт на интереси. Не трябва да участваме, да създаваме впечатление че участваме, или да
оказваме влияние върху някакво решение, което може да постави нашите интереси в
конфликт с най-добрите интереси на Рош.
Не трябва неправомерно да използваме позицията си в Рош за лично облагодетелстване или за облагодетелстване на нашите роднините и близки сътрудници.
Преди да започнем работа на второ място, трябва внимателно да проверим дали
няма да възникне някакъв конфликт на интереси.
Професионалните ангажименти извън Рош, включително членството в съвети на дружества - трети страни, може да доведат до конфликт на интереси. Следователно,
служителите трябва да приемат членство в съветите на дружество - трета страна,
търговско лице или научен консултативен съвет само след като получат предварителното одобрение от съответния изпълнителен служител на Рош в организацията,
както е определено в Директивата на Рош за членство на служителите в съвети. Не
се изисква предварително одобрение за членство в съвети на благотворителни, нетърговски организации и организации с идеална цел (напр. спортни клубове, благотворителни организации).
Много действителни или потенциални конфликти на интереси може да се решат по
приемлив начин както от отделните лица, така и от компанията. В случай на конфликт на интереси, засегнатият служител трябва незабавно да информира своя пряк
мениджър, с цел да се намери подходящо решение.

От всички нас се очаква да:
– Да избягваме ситуации, в които личните ни интереси са в конфликт с тези на
Рош.
– Не използваме неправомерно позицията си в Рош за лично облагодетелстване
или за облагодетелстване на нашите роднините и близки сътрудници.
– Незабавно да информираме нашия пряк мениджър веднага щом решим да
станем член на съвети на дружество - трета страна, търговско лице или научен
консултативен съвет.
– Незабавно да информираме нашия пряк мениджър за всеки действителен или
потенциален конфликт на интереси, за да се намери правилно решение.
Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за поведение в бизнеса – Директива на Рош за
почтеност в бизнеса; Директива на Рош за членство на служителите в съвети; Програма за електронно обучение
“Поведение в бизнеса - Приложение I” (RoBiB Add I). Тези материали могат да се намерят в Интранет на Рош
(уебсайта на Юридическия отдел на Групата). Помощ и съвет: В случай на въпроси относно правилното
решение на някакъв конфликт на интереси, моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния Compliance
Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и съвет на Кодекса за поведение на Roche Group.
Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош
някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка с конфликта на
интереси, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Съпругата ми работи като
мениджър на доставчик, който се
конкурира за договор с Рош. Аз
мога да повлияя върху процеса на
избора. Какво трябва да направя?
О Това е очевиден конфликт на
интереси, поради позицията на
съпругата ви. Трябва да съобщите
този конфликт на интереси на
вашия пряк мениджър и да се
въздържате от вземане на
решение. Той/тя ще реши
дали доставчикът, за когото
работи съпругата ви, е в най-добрите интереси на Рош. Ако този
доставчик отговаря най-добре на
интересите на Рош, вашият пряк
мениджър може да го избере,
въпреки факта, че интересите ви
са свързани.
В Един приятел току-що е учредил
биотехнологично дружество и
иска аз да се включа в съвета на
директорите. Какво трябва да
направя?
О Тъй като може да има конфликт
на интереси, вие трябва да
информирате вашия пряк
мениджър. Служител на Рош,
който иска да стане член на
съвета на дружество – трета
страна, трябва да получи
предварителното одобрение от
съответния изпълнителен
служител на Рош в организацията
(в зависимост от позицията, или
Председателят на Съвета,
Главният изпълнителен директор
или Член на Главния изпълнителен комитет).
В Не съм сигурен дали определена позиция поражда конфликт на
интереси. Какво трябва да
направя?
О В случай на съмнение, трябва
незабавно да информирате вашия
пряк мениджър, с цел да се
намери подходящо решение.
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Подаръци и забавления
Ние никога не даваме и не приемаме подаръци и
забавления, които могат да поставят под съмнение
нашата лична етика
Дори и когато подаръците и забавленията се дават само с най-чисти намерения поради
лично или професионално приятелство, те могат да бъдат разбрани погрешно и да се
възприемат като неправомерно предимство с цел оказване на влияние.
Не трябва да даваме или да получаваме никакви подаръци и забавления, които могат да
поставят под съмнение личната ни етичност или етичността и независимостта на Рош.
За да се избегнат както действителните, така и възприеманите като такива неправомерни отношения със съществуващите или потенциалните бизнес партньори, обществени
или частни, служителите на Рош трябва да спазват следните принципи:
Предоставяне на подаръци и забавления
– Подаръците или забавленията може да се предоставят само ако са подходящи и няма
риск да се създаде впечатление за оказване на влияние върху решението на получателя.
– Подаръците трябва да са с минимална стойност, а забавленията не трябва да надхвърлят приетите ограничения. Разходите за много щедри или неподходящи подаръци и забавления са строго забранени.
Получаване на подаръци и забавления
– Изискващите или подкупващите подаръци и забавления от какъвто и да е вид са строго
забранени. Това включва не само предмети, но и всякакъв вид предимства.
– Непоисканите подаръци и забавления може да се приемат само ако не минават границите на обикновената учтивост и са приета местна бизнес практика.
– Предложенията за забавления може да се приемат само ако са свързани с нормалното
провеждане на дейността, не се възприемат като много щедри и се провеждат в подходяща среда.
Ако имате съмнение дали е подходящо да приемете някакъв непоискан подарък или забавление, трябва да се консултирате с нашия пряк мениджър и да действате съгласно
неговото решение.

От всички нас се очаква да:
– Се убедим, че даването и получаването на някакви подаръци и забавления не
поставя под съмнение личната ни етичност или етичността и независимостта на
Рош.
– Никога да не искаме подаръци или забавления от съществуващите или
потенциалните бизнес партньори на Рош.
– Се свържем с нашия пряк мениджър и да действаме съгласно решението му,
ако имаме съмнения дали е подходящо да приемем някакъв непоискан подарък
или забавление.
Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за поведение в бизнеса – Директива на Рош за
почтеност в бизнеса; Директива на Рош за членство на служителите в съвети; Програма за електронно обучение
“Поведение в бизнеса - Приложение I” (RoBiB Add I). Тези материали могат да се намерят в Интранет на Рош
(уебсайта на Юридическия отдел на Групата). Помощ и съвет: В случай на въпроси относно приемането на
подаръци и забавления, моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и съвет на Кодекса за поведение на Групата Рош Докладвайте проблемите
със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е извършил, извършва
или може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка с подаръците и забавленията, съобщете това,
като използвате наличните speak up канали.

В Основен клиент на Рош дава
официален обяд по случай 50
годишнината на дружеството му. На
него ще присъстват и други важни
бизнес личности и държавни
служители. Аз съм поканен. Мога
ли да приема поканата?
О Да, при условие, че сте поканен
като представител на Рош и имате
съгласието на вашия пряк
мениджър.
В Основен доставчик на Рош е
поканил съпругата ми и мен на
голф този уикенд като благодарност на дълготраен клиент. Мога
ли да приема?
О Не. Приемането на тази покана
може да компрометира вашата
етичност и етичността и независимостта на Рош, особено ако
поканата е щедра и включва и член
на семейството, който не е свързан
с дейността.
В Работил съм месеци с един
доставчик на услуги и най-накрая
приключих проекта. Сега доставчикът е в града и ме кани на обяд
като негов гост с цел да поддържаме добри бизнес отношения. Може
ли да приема поканата?
О Да, при условие, че обядът е
скромен и вие поддържате вашата
лична етичност и етичността и
независимостта на компанията. Непоисканите подаръци и забавления
могат да се приемат при условие,
че не надхвърлят границите на
обикновената учтивост и са приета
местна бизнес практика. Стойността и честотата им не трябва да
поражда съмнение за някакво
задължение от страна на получателя. Предлагането на предимство,
което не отговаря на тези условия,
трябва да се отхвърли.
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Вътрешна информация и
злоупотреба с нея
Ние пазим вътрешната информация и предотвратяваме
злоупотреба с нея
Вътрешната информация се определя като не-публична информация за Рош или неговите бизнес партньори, която би била важна за решението на някой потенциален инвеститор да купи или продаде ценни книжа на компанията. Такава информация включва, например, финансови резултати и информация за възможни сливания, придобивания или
продажби на предприятието, увеличения на капитала, транзакции на капиталовите пазари, важни лицензионни договори и други сътрудничества, както и резултати от основни
клинични изпитвания.
Служителите на Рош, които узнават вътрешна информация по време на изпълнение на
служебните си задължения, преднамерено или случайно, се считат за „вътрешни лица“.
По същия начин, лицата, които не са служители и получават вътрешна информация,
също може да се считат за вътрешни лица.
Вътрешните лица трябва да спазват следните права:
– Вътрешната информация трябва да се пази строго конфиденциална и да не се разкрива
пред външни лица в Рош или извън него, включително пред членове на семейството;
– Вътрешните лица не могат да купуват, продават или по друг начин да търгуват с ценните книжа на Рош или с други засегнати листвани дружества;
– Вътрешните лица не трябва да предоставят търговски препоръки на външни лица.
В повечето страни търговията с вътрешните лица е абсолютно незаконна, и както самото
вътрешно лица, така и Рош могат да бъдат санкционирани.
Рош спазва приложимите закони и разпоредби за търговия с вътрешни лица и е приел
правилници за защита на вътрешната информация и предотвратяването на търгуването
с вътрешни лица.

От всички нас се очаква да:
– Защитаваме вътрешната информация.
– Предотвратяваме търгуването с вътрешни лица за наша лична печалба или
печалба на други лица.
– Се свържем с Юридическия отдел на Групата, ако имаме някакъв въпрос или не
сме сигурни за обхвата на приложението на Директивата на Групата Рош за
вътрешните лица.
Допълнителна информация и насоки: Директива на Групата Рош за вътрешните лица; Програма за електронно
обучение “Поведение в бизнеса - Приложение I” (RoBiB Add I). Тези материали могат да се намерят в Интранет
на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата). Помощ и съвет: В случай на въпроси относно правилното
третиране на вътрешната информация и търговията с вътрешни лица, моля, свържете се с вашия пряк мениджър,
Юридическия отдел на Групата, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и
съвет на Кодекса за поведение на Roche Group. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра
воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което
нарушава условията във връзка с вътрешната информация и търговията с вътрешни лица, съобщете това, като
използвате наличните speak up канали.

В Рош планира да придобие
диагностично дружество. Аз съм член
на специалната група на Рош за
подготовката на придобиването. Тъй
като тази транзакция ще окаже
положително влияние върху цената на
акциите на целевото дружество,
информацията за нея се счита за
вътрешна информация. Един приятел
се интересува от нашия бранш и иска
да говори с мен за развитие на
бизнеса. Мога ли да му дам
информация за транзакцията?
О Не. Споделянето на тази информация не само ще наруши вашето
задължение за поверителност, но
може да изложи вас и вашия приятел
на съдебно преследване, ако той
използва тази информация, за да
купи ценни книжа в целевото
дружество. Това би било злоупотреба
с вътрешна информация, което в
повечето страни е углавно престъпление.
В Носи се слух, че Рош има
намерение да придобие друго
фармацевтично дружество. Мога ли да
търгувам с ценните книжа на Рош или
на възможното целево дружество?
О Слуховете не се считат за вътрешна
информация, затова по принцип това
търгуване е възможно. Но ако вашата
информация е от източник на Рош,
който може да участва в транзакцията,
вие трябва да бъдете много
внимателен и да се свържете с
Юридическия отдел на Групата преди
да продавате или купувате каквито и
да са ценни книжа.
В Намирам копие от резултатите от
полугодието, които са конфиденциални и не са публични. Вярвам, че тези
резултати ще имат съществено
влияние върху цената на акциите на
конкурента. Мога ли да купувам акции
от капитала на конкурента на базата
на тази информация?
О Не, не ви е разрешено да правите
нищо с конфиденциалната информация, дори и тя да е от полза само на
вас и на компанията. Ако конкурентната информация включва крайни
резултати, които може да имат
съществено влияние върху цената на
акциите на конкурента, вие се считате
за вътрешно лице по случайност и
трябва да спазвате приложимите
правилници за вътрешните лица.
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Бизнес етика
Етиката на Рош зависи от поведението на неговите
служители

Бизнес етиката се определя както от действителното, така и от предполагаемото етично
поведение в бизнеса, което е в съответствие с Кодекса за поведение на Roche Group и
нашето задължение да провеждаме дейността си по социално отговорен начин.
Бизнес етиката преди всичко означава, че ние спазваме всички приложими закони и
разпоредби, както и високите стандарти на почтеност, определени от Рош. Спазването
на тези стандарти е правилното поведение и предпоставка за устойчивия успех на Рош.
Нашите партньори и заинтересовани лица очакват от нас почтено поведение по време
на цялата ни дейност.
Спазването на високите ни стандарти за етичност може в някои случаи да доведе до загуба за бизнеса ни. Но ние сме сигурни, че това поведение ни дава бизнес предимство.
Всеки служител на Рош допринася за етичността на Рош като компания чрез личното си
поведение.
Тъй като Рош развива дейност в цял свят, неправомерното поведение на някой служител
в една страна може да има отрицателно въздействие върху Рош в глобален мащаб.
Условията, които определят правилното поведение в бизнеса трябва да се определят за
всеки отделен случай, като се вземат предвид конкретните му параметри. Тъй като юридическите стандарти с времето се развиват, трябва да се прави постоянна преоценка на
правилното бизнес поведение.
Рош предоставя на служителите и бизнес партньорите си необходимата информация,
инструкции, обучение, насоки и подкрепа, от които те се нуждаят, за да спазват стандартите на Рош за бизнес етика.

В Прекият ми мениджър ми
постави амбициозни бизнес цели.
За да ги постигна и да получа
бонус, трябва да наруша
стандартите за бизнес етиката на
Рош. Разрешено ли ми е да
направя това?
О Не. Вие винаги трябва да
спазвате стандартите за бизнес
етика на Рош. Обсъдете ситуацията открито с вашия пряк мениджър, за да намерите решение,
което съответства на стандартите
за бизнес етика на Рош.
В Моят пряк мениджър ме кара
да направя нещо, което по мое
мнение не отговаря на стандартите за бизнес етика на Рош. Какво
да направя?
О Незабавно кажете на прекия си
мениджър какви съмнения имате.
Това може да изисква смелост, но
е правилното поведение в тази
ситуация. И помнете, че вие сте
окончателно отговорен за вашето
бизнес поведение. Ако вашият
пряк мениджър настоява или ви
кара да си мълчите, трябва
незабавно да се свържете с
местния Compliance Officer или
Главния Compliance Officer. Като
алтернатива може да използвате
Линията SpeakUp на Групата Рош.

От всички нас се очаква да:
– Спазваме всички приложими закони и разпоредби, както и високите стандарти
на етика, определени от Рош.
– Оценяваме правилно във всеки отделен случай дали нашето бизнес поведение
съответства на очакванията и стандартите на Рош за бизнес етика.
– Помним, че етичността на Рош като компания зависи от нашето поведение.
Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за поведение в бизнеса – Директива на Рош за
почтеност в бизнеса; Директива на Рош за членство на служителите в съвети; Програма за електронно обучение
“Поведение в бизнеса - Приложение I” (RoBiB Add I). Тези материали могат да се намерят в Интранет на Рош
(уебсайта на Юридическия отдел на Групата). Помощ и съвет: В случай на въпроси относно бизнес почтеността,
моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията
за помощ и съвет на Кодекса за поведение на Roche Group. Докладвайте проблемите със съответствието:
Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е извършил, извършва или може да извърши
нещо, което нарушава условията във връзка с бизнес почтеността на Рош, съобщете това, като използвате
наличните speak up канали.
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Подкупи и неправомерни облаги
Ние не толерираме даването на подкупи или всяка друга
форма на корупционно бизнес поведение

Рош отхвърля всички форми на корупционно бизнес поведение, като даване на подкупи
(публично, частно, активно или пасивно), присвояване, измама, кражба и предоставянето на неправомерни облаги. Директивата на Рош за почтеност в бизнеса дава допълнителни насоки по тези теми.
Подкуп
Служителите и бизнес партньорите на Рош нямат право да дават, да обещават да дадат,
да искат или да приемат каквато и да е форма на неправомерна облага, пряко или непряко, на или от някое физическо лице или организация, с цел в замяна да получат или
запазят търговска дейност. Неправомерните облаги включват незаконни отстъпки, подкупи, незаконни плащания от получените доходи и скрити плащания. Неправомерна облага може да бъде всичко ценно, включително, но без изключение до плащания, храна,
подаръци, забавления, транспортни разходи или фалшиви договори.
Предоставяне на неправомерни облаги
Предоставянето или обещаването за даване на някаква неправомерна облага без
конкретно бизнес решение също е забранено. За разлика от определението за подкуп,
тук няма “услуга в замяна”. Следователно, неправомерната облага може да се разглежда
като плащане на “добра воля” за повишаване на благосклонността към даващия.
Служителите на Рош трябва да имат предвид, че възприемането е от голямо значение и
че тяхното поведение може да се възприеме като даване на подкуп или неправомерна
облага без значение какво е намерението им.
Тези принципи се прилагат глобално към всички публични и частни транзакции, включващи Рош. Много страни имат закони, които определят като престъпление даването на
подкупи и/или неправомерна облага на държавните служители. Нарушаването на тези
закони или други закони, които забраняват нечестните конкурентни практики, може да
доведе до завеждането на криминални или граждански дела срещу Рош и засегнатите
лица.
Ако всички изисквания в Директивата на Рош за почтеност в бизнеса са спазени и са
получени приложимите местни одобрения, предимствата в полза на бизнес партньори
и други трети страни са

От всички нас се очаква да:
– Спазваме изискванията, определени в Директивата на Рош за почтеност в
бизнеса.
– Не практикуваме, толерираме и под никаква форма да не подкрепяме
корупционното бизнес поведение.
– Не даваме, обещаваме да дадем, искаме или приемаме каквато и да е форма на
неправомерна облага.
– Проверим внимателно дали даването на някое предимство съответства на
стандартите на Рош за бизнес етика.
Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за поведение в бизнеса – Директива на Рош за почтеност в
бизнеса; Директива на Рош Pharma за взаимодействия със здравните професионалисти и здравните организации;
Стандарт на Отдела Diagnostics на Рош за взаимодействия със здравните професионалисти и здравните организации;
Ръководство на Рош за добра практика при работа с държавни служители; Въпросник на Рош за анти-корупционно
съответствие за бизнес партньори на Рош (средство за самооценка); Потвърждение за гарантиране на анти-корупционно
съответствие на Рош за бизнес партньори; Програма за електронно обучение “Поведение в бизнеса - Приложение I”
(RoBiB Add I). Тези материали могат да се намерят в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата).
Помощ и съвет: В случай на въпроси относно даването на подкупи и неправомерни предимства, моля, свържете се с
вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и съвет на Кодекса
за поведение на Roche Group. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с
дейността на Рош някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка с
даването на подкупи и неправомерни предимства, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Договорих лекторски договор
със здравен професионалист (ЗП)
за онкологично събитие на
Компанията. Преди събитието ЗП
ме информира, че няма да може да
дойде и да бъде лектор. Моят пряк
мениджър вярва, че този ЗП е
важен за нашата дейност и затова
иска да продължим с договора, за
да се гарантира, че той ще получи
плащане дори и да не изнесе
лекция на събитието. Какво да
правя?
О Трябва незабавно да информирате вашия пряк мениджър за
съображенията си и за това, че
няма да продължите с договора,
защото плащането на ЗП за услуги,
които не е извършил, се счита за
подкуп. Ако вашият пряк мениджър
настоява или ви кара да си
мълчите, трябва незабавно да се
свържете с местния Compliance
Officer или Главния Compliance
Officer.
B Съгласно местните обичаи, на
бизнес партньорите е обществено
приета практика да се дават малки
подаръци на новата година.
Разрешено ли е това?
О Да, при условие, че всички
изисквания в Директивата на Рош
за почтеност в бизнеса са спазени
и са получени всички приложими
местни одобрения.
В Разрешено ли е плащане за
улеснение под формата на малък
подкуп?
О Не, съгласно нашия Кодекс за
поведение на Roche Group и много
национални законодателства, всяка
форма на подкуп, независимо от
сумата, е забранена. Така, всякакви
плащания за улеснение са
забранени, освен ако не се
квалифицират като разрешени
предимства.
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Закон за защита на
конкуренцията
Нарушаването на законите за конкуренцията никога не
носи полза
Законите за защита на конкуренцията – известни още като антитръстови закони – са
разработени за защита на конкуренцията. Те забраняват бизнес поведението, чиято цел
или ефект е предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията
(напр. фиксиране на цени и разпределение на пазари или клиенти).
Рош подкрепя всички усилия за съдействие и защита на конкуренцията, включително
законната защита на интелектуална собственост и маркетингови права.
Рош е приела цялостна антитръстова програма. Служителите, които ряботят с въпроси,
свързани с конкуренцията, трябва да познават основните принципи на законите за конкуренцията и да разбират колко важно е да ги спазват. Ако отговорът на някой конкретен
антитръстов въпрос не е ясен, служителите трябва да търсят помощ и съвет.
Санкциите за нарушаването на законите за конкуренцията са тежки. Освен отговорността на Рош като компания, служителите с антиконкурентно поведение ще бъдат санкционирани.
Въпреки задължението на Рош да спазва приложимите закони за защита на конкуренцията, Рош може да стане обект на необявено разследване от страна на антитръстовите
органи (наречено “внезапна проверка” Dawn raid). В случай на разследване, Рош напълно ще сътрудничи на разследващите лица и няма да унищожава никакви документи,
данни или служебни печати.
Служителите на Рош, участващи в някаква тръжна процедура, трябва да познават и да
спазват приложимите разпоредби на законите за обществените поръчки. Прозрачността
трябва да се поддържа по време на целия цикъл на обществената поръчка, като се спазват приложимите формални процедури и предоставяне на точни, прозрачни и не-дискриминационни данни на държавните органи, вземащи решения.
Рош уважава законните дейности на своите конкуренти, включително на производителите на генерични и биоподобни продукти. Но от тях се очаква също да спазват приложимите закони, разпоредби и браншови кодекси. Рош не толерира подвеждащите твърдения, които подценяват неговите продукти и защитава продуктите и интересите от
нечестна конкуренция.

От всички нас се очаква да:
– Спазваме приложимите закони за защита на конкуренцията и да не нарушаваме
или възпрепятстваме законната конкуренция по някакъв анти-конкурентен
начин.
– Потърсим юридически съвет в случай на съмнение.
– Напълно да сътрудничим на органите в случай на разследване.

Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за поведение в конкуренцията – Ръководство за
Закона за конкуренцията; Ръководство на Рош за разследване съгласно Закона за конкуренцията (“Внезапна
проверка”); Ръководство на Рош за търговете; Въпросник на Рош за поведение на спазване на конкуренцията
(средство за самооценка); Програма за електронно обучение “Интерактивни диалози за закона за конкуренцията”
(RoCLID). Тези материали могат да се намерят в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата).
Помощ и съвет: В случай на въпроси относно съответствието със законите за конкуренцията, моля, свържете
се с вашия пряк мениджър, Юридическия отдел на Групата, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и съвет на Кодекса за поведение на Roche Group. Докладвайте проблемите със
съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е извършил, извършва или
може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка със законите за конкуренцията, съобщете това,
като използвате наличните speak up канали.

В Работя в Маркетинговия отдел и
знам, че един конкурент дава
високи отстъпки на клиентите с
цел да запази пазарния си дял.
Може ли да се свържа с този
конкурент и да договоря продажбените цени и разпределението на
определени клиенти и пазари?
О Не. Съвместното определяне на
продажните и покупните цени и
разпределението на клиентите и
пазарите е сериозно нарушение на
закона за защита на конкуренцията. Рош строго забранява такова
антиконкурентно поведение от
страна на служителите си.
В Антитръстовите органи са
започнали разследване (“внезапна
проверка”) в дружеството Рош, в
което работя. Притеснявам се за
една скорошна кореспонденция,
която имах с конкурент на Рош,
тъй като тя може да се тълкува
като доказателство за антиконкурентно поведение.
Трябва ли да унищожа тази
кореспонденция?
О Не. Документите и данните,
които са обект на антитръстово
разследване, не може да се
унищожават при никакви обстоятелства. (за повече данни вижте
глава “Управление на документите”). В случай на разследване, Рош
ще сътрудничи на органите.
В Поканени сме за участие в
тръжна процедура. На едно
събрание на асоциация на бранша,
аз се съгласявам с конкурентите
ми да не подавам оферта за търга.
Разрешено ли е това поведение?
О Не, това поведение е антиконкурентно поведение и, следователно,
представлява нарушение на
законите за защита на конкуренцията.
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Точно отчитане и
осчетоводяване
Ние създаваме и докладваме вярна и честна финансова
и нефинансова информация
Точността на данните е основен фактор за нашия успех.
Ние гарантираме, че всички данни, информация и записи, които създаваме или за които
сме отговорни, са верни и честни. Те могат да бъдат в много форми, от годишните доклади на Рош, данни от научно-изследователската и развойната дейност, до нашите лични
искания за пътуване и разходи, или дори и-мейлите ни.
Рош трябва да спазва приложимите закони и външните счетоводни стандарти и да гарантира, че информацията, която предоставя на одиторите и заинтересованите си лица,
като капиталови и дългови инвеститори, както и на регулаторните и правителствените
органи, представлява точно и честно финансовото му състояние.
Никога не трябва да правим неверни или подвеждащи заявления или вписвания в какъвто и да е доклад, публикация, запис или иск за разходи.
Фалшифицирането на записи и сметки или предоставянето на подвеждащи факти може
да представлява измама. Освен отговорността на Рош като компания, служителите с такова незаконно поведение може да бъдат обект на строги санкции.

В Наближаваме края на нашия
отчетен период и моят пряк
мениджър ме помоли да регистрирам продажбите, които очакваме от
определен клиент, дори и още да
нямаме твърдо потвърждение от
клиента. Редно ли ще бъде да
направя това?
О Не. Фалшифицирането на записи
и сметки или предоставянето на
подвеждащи факти може да
представлява измама и освен
дисциплинарни мерки може да
доведе до граждански и наказателни санкции както за вас, така и за
Рош. Никога не правете фалшиви
или подвеждащи вписвания в който
и да е документ на Рош.
В В последно време пътувах много
по командировки и загубих някои от
хотелските си разписки. Един
колега, който е бил в тази ситуация,
каза, че няма проблем да предам
няколко фиктивни разписки. Вярно
ли е това?
О Не. Ако направите това, вие ще
фалшифицирате вашия доклад за
разходите, а това не е приемливо.
Трябва да говорите с вашия пряк
мениджър, за да намерите
подходящо решение.

От всички нас се очаква да:
– Се убедим, че всяка финансова или не-финансова информация, която
създаваме или докладваме е вярна, честна и пълна.
– Никога да не представяме неверни факти в някой доклад, публикация, запис
или друг документ.

Допълнителна информация и насоки: Наръчникът за докладването на Групата Рош може да се намери в
интранета на Рош (уебсайта на Финансовия отдел на Групата и Юридическия отдел на Групата). Помощ и
съвет: В случай на въпроси относно точното отчитане и осчетоводяване, моля, свържете се с вашия пряк
мениджър или с местните финансови експерти. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на
добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е извършил, извършва или може да извърши нещо,
което нарушава условията във връзка с точното докладване или отчитане, съобщете това, като използвате
наличните speak up канали.
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Данъци
Ангажирани сме със спазването на данъчното
законодателство във всяка една страна, където
оперираме
Рош оперира по целия свят и е наше задължение да спазваме данъчните изисквания във
всяка една страна, където работим. Това включва данъчни задължения за всички видове
данъци: в случая на Рош – основно данъци върху приходите и данък продажба или данък
добавена стойност.
Данъците върху приходите се дължат на базата на облагаем приход. Облагаемият приход на дружество от групата зависи значително от трансферните цени за стоки и услуги,
закупени от или продадени на други дружества от групата. Данъчните власти може да
изискат по-висок облагаем приход като поискат по-ниски трансферни цени върху покупките и/или по-високи трансферни цени върху продажбите. В последствие, по-висок облагаем приход може да се получи за една от страните, участващи в сделката. Ако данъчните власти на другата държава, участваща в сделката, не уредят прихода по съответния
начин, корекциите на прихода на първата държава водят до двойно облагане за Рош.
С цел да се избегне или поне намали вероятността от двойно облагане, дружествата на
Рош прилагат „Насоки за трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия
и данъчни администрации на ОИСР” за транс-гранични сделки със стоки и услуги. Това
включва прилагането на правилен метод за трансферно ценообразуване на базата на
анализите на изпълнените функции и приети рискове, както и подходяща документация.
В някои случаи, Рош и съответните данъчни власти може да не се разберат за правилното прилагане на местен данъчен закон и насоките за трансферно ценообразуване на
ОИСР. И още, националните данъчни власти на една държава може да са на различно
мнение от националните данъчни власти на друга държава по отношение на прилаганите трансферни цени. В някои случаи, може дори да има несъответствия между националните власти в рамките на една и съща държава, като например – митническите и данъчни закони не са винаги съгласувани и последователни. Въпреки това, Рош е
анагажиран да спазва данъчното законодателство. В случай на спор, Рош съдейства на
съответните власти в дух на позитивизъм за намирането на балансирани решения в съответствие с приложимите закони.

От всички нас се очаква да:

В Имам различни опции за
планиран продуктов поток и
съответното ценообразуване. Не
съм сигурен относно данъчните
последствия за различните опции
(например по отношение на данък
върху прихода и други данъци като
ДДС). Какво да направя?
О Свържете се с местното лице,
което отговаря за данъците или с
вашето лице за контакт в Group Tax
за координиране между различните държави, които участват.
В Съмнявам се, че действащите
или очаквани условия в междудружествен договор отговарят на
принципите на равнопоставимостта по насоките за трансферно
ценообразуване на ОИСР или
местния закон.
О Свържете се с вашето лице за
контакт с Group Tax за по-подробно
обсъждане.
В Какво да направя, ако данъчните
власти поставят под въпрос
трансферните цени за транс-гранични сделки?
О Свържете се с отговорното лице
в Group Tax за по-подробен анализ
на ситуацията и за предприемане
на действия за придържане към
местните данъци и насоките за
трансферно ценообразуване на
ОИСР, както и с цел избягване на
двойно облагане.

- Спазваме данъчните законодателства в страните, където оперираме.
- Прилагаме трансферно ценообразуване в съответствие с насоките за
трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия на ОИСР и в
съответствие с данъчните администрации.
- Допринасяме активно и позитивно за решения в случай на конфликти с
местните данъчни власти или между национални власти.

Допълнителна информация и насоки: Допълнителна информация и насоки може да се намерят в Интранет
на Roche (уебсайта на Финансовия отдел на Групата). Помощ и съвет: В случай на въпроси относно данъците,
моля, свържете се с местното лице отговорно за данъците или Group tax. Докладвайте проблемите със
съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е извършил, извършва
или може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка с данъците, съобщете това, като използвате
наличните speak up канали..
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Митнически, търговски и
експортен контрол
Ключ към нашия ефективен и ефикасен стоков поток
Всички сделки, независимо дали пресичат граници или се извършват в рамките на същата страна, може да са предмет на национални и международни митнически, търговски и/или експортни контролни регулации.
Тъй като правенето на международен търговски бизнес е привилегия, Рош се ангажира
да спазва всички, митнически, търговски и експортни контролни регулации, вземайки
предвид евентуални конфликтни регулации сред страните, в които работим. Невъзможността да спазваме това може да доведе до гражданска и наказателна отговорност и загуба на износни привилегии.
Митници и търговия
Рош оперира по целия свят и ежедневно обработва внос, износ и транзит на разнообразие от стоки. Тъй като стоките своевременно преминават през освобождаване от митницата, всички пратки на стоки трябва да бъдат подготвени от логистичен отдел, следвайки експертни наставления, за да се осигури спазване на национални и международни
регулации.
Митническото право се прилага независимо от количество, вид на материал или начин
на транспортиране. Митническите власти не само следят за спазването на митническото право, но изпълняват и други задачи на границата за местните власти, отговорни за
ветеринарни, земеделски, медицински, регулаторни, финансови регулации и наредби за
интелектуална собственост. Това важи и за стоки, които се доставят безплатно.
Експортен контрол
Всички служители на Рош, заети с чуждестранни търговски дейности трябва да се въздържат от сделки, които са признати като недопустими от национални или международни експортни контролни регулации или от вътрешна директива, известна като Стандарт
за експортен контрол на Рош.
Преди ангажиране с нови бизнес партньори, служителите следва да се уверяват, че няма
съответно вписване в някои национални или международни списъци за санкционирани.
Преди обработване на износ на търговски или не-търговски артикули, софтуер или технология, физически или електронно, в рамките на или извън Рош, служителите се уверяват, че артикулът не подлежи на контрол и не изисква експортен/ре-експортен лиценз
от властите. Някои дестинации подлежат на подробни чуждестранни търговски контроли, известни също като ембарго или санкции, и изискват допълнителен контрол преди
да се продължи нататък.

От всички нас се очаква да:
- Своевременно да съобщаваме вярна и пълна информация.
- Проверяваме за съответствие с национални и международни митнически,
търговски и експортни контролни регулации при разработката и адаптирането
на процеси.
- Своевременно се свързваме със съответния експертен отдел в случай на
въпроси или да посочим грешка.
Допълнителна информация и насоки: Стандартната политиката на Рош за контрол на износа може да се
намери в Интранет на Рош (уебсайтът за Съответствие на износа). Помощ и съвет: в случай на въпроси
относно износа, моля, свържете се с вашия местен Отговорник по контрол на износа или Главния отговорник
по контрол на износа. В случай на въпроси относно митници и търговия, моля, свържете се с Международния
търговския и митнически отдел. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате,
че във връзка с дейността на Рош някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава
условията във връзка с митническия, търговски, експортен контрол, съобщете това, като използвате наличните
speak up канали.

В Подготвям документите за
транс-гранична пратка. За какво
трябва да внимавам?
О Всеки служител помолен да
изпрати пратка със стоки, е
отговорен за осигуряването на
пълна и вярна информация за
обработка на износ или внос.
Имайте предвид, че съществуват
рестрикции и забрани за някои
видове пратки към дадени
дестинации. Свържете се с вашия
местен служител по Контрол на
износа за повече подробности.
В Искам да изнеса дадено
американско ИТ оборудване до
колега в Рош в чужбина. Трябва ли
наистина да проверявам митнически, търговски и износни регулации,
след като това ще остане в рамките
на Рош?
О Да. Трябва да потърсите съвет от
вашия местен логистичен отдел и
вашия местен служител за Контрол
на износа преди обработката на
всяка една пратка.
В Ако забележа грешка, какви са
моите задължения?
О Ако забележите грешка, сте
задължени своевременно да се
свържете със съответния експертен
отдел, за да насочите към проблема
и да допринесете за разрешаването
му и изпълнението на задачата. В
основата си такова конструктивно
поведение допринася за защитаване правото на Рош да извършва
дейност.
В Какви са последиците, ако
наруша митническите, търговски
или експортни контролни регулации?
О Рош не толерира никакво
нарушаване на регулациите и ще
вземе съответните корективни
мерки и приложи санкции. Ще бъде
потърсена отговорност за Вашето
поведение.
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Поверителност на данни
Обработваме лични данни с особено внимание

Рош оперира по цял свят като използва разнообразни електронни системи за обработка,
обмен и споделяне на информация между звената в самата Група Рош и с трети страни.
Увеличаващото се взаимодействие във всички сфери включва обмен на лични данни.
Тенденцията се засилва от увеличаващата се употреба на модерни телекомуникации и
електронно-подпомагащи инструменти и платформи.
Рош се ангажира да уважава поверителността на данните и е развило принципи, които
трябва постоянно да се прилагат, когато се обработват лични данни в рамките на Групата
Рош и от неговите бизнес партньори.
Като компания, активна в клинични и генетични изследвания, Рош трябва да се гарантира, че идентифицируемата здравна информация се обработва внимателно. Рош надлежно полага грижи за предпазване от всякакъв вид злоупотреба с или неоторизиран достъп до такава идентифицируема здравна информация в рамките на неговия контрол.
Цялата обработка на лични данни (например данни за служители, бизнес партньори,
клиенти и доставчици) трябва да е в съответствие с приложимото законодателство за
поверителност на информацията и принципите на Рош.

От всички нас се очаква да:
- Се уверим, че обработваме личните данни с особено внимание и че са събрани
единствено с определена легитимна цел за и в съответствие с приложимите
закони и принципи на Рощ.
- Никога да не събираме повече лични данни, отколкото са ни необходими за
точно определена цел.
- Съхраняваме лични данни за възможно най-кратък срок, само доколкото те са
необходими за целите, за които тези данни са събрани.

Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за защита на личните данни; Харта на Рош за
генетиката. Тези документи могат да се открият в интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на групата).
Помощ и съвет: в случай на въпроси относно съответствие с надеждната защита и обработка на лични данни,
моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния експерт по защита на данни или Директорът по защита на
данните на групата. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка
с дейността на Рош някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията във
връзка с поверителността на данни, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Работя в клинично изследователско
звено и имам достъп до идентифицируема здравна информация, която бих
искал да споделя с колега. Всичко
наред ли е с това?
О Като компания, активна в клинични
и генетични изследвания, Рош трябва
да гарантира, че идентифицируемата
здравна информация се обработва с
грижа и старание. Като служител на
Рош Вие сте строго задължен да
третирате такава информация като
конфиденциална и да я споделяте
само с колеги, които трябва да я знаят,
за да свършат своята работа, с
съответствие с целта данните да бъдат
получени за и само ако е разрешено
съгласно приложимия закон.
B Рош иска да си сътрудничи с трета
страна, която обработва данни в или
има достъп до наши данни от друга
държава. Какво трябва да имам
предвид?
О Всеки обмен на лични данни с друг
обект или лице, тоест между
дружествата от Група на Рош или с
трети лица, изисква на място да бъдат
взети адекватни мерки, които
осигуряват постоянно съответствие със
законите за поверителност на
информацията и принципите на Рош, в
частност, ако се прехвърлят трансгранично лични данни.
В Използвам служебен лаптоп да пиша
лични имейли относно теми,
несвързани с работата. Осведомен съм,
че сега съм част от разследване
свързано с евентуално не-съответстващо с бизнес етиката поведение на
колега. Поради това, моят лаптоп се
проверява от прокурор. Има ли право
външното разследване да разгледа и
моите лични имейли?
О Вашите имейли могат да бъдат
разгледани вътрешно или външно в
контекста на разследване или
законови действия. Рош или властите
може да имат правото или причините,
които оправдават достъпа до вашите
фирмени устройства или ИТ акаунти,
което може да доведе до това те да
узнаят съдържанието на някаква лична
комуникация. Винаги имайте предвид,
че поверителността за информация на
служебни устройства или системи не е
безрезервно разрешена, дори ако
такава информация произхожда от
съответната лична употреба.
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На работа в Рош
Предлагаме атрактивни предизвикателства и поставяме
високи стандарти

Рош предлага на своите служители по света едно иновативно, ориентирано към растеж
и изпълнено с предизвикателства работно място.
Ценностите на Рош – Етичност, Кураж и Ентусиазъм – имат за цел да дават насоки на нашите решения и действия в качеството ни на отделни личности и като организация. Те
са стълбовете на нашата корпоративна култура и се прилагат в цялата Група Рош.
Рош е ангажиран да промотира взаимно уважение и доверие.
Политика за кариерно развитие на Групата Рош установява единни минимални стандарти за всички дружества на Рош и служители. Тази политика покрива теми като наемане,
промотиране, кариерно развитие, възнаграждение, разнообразие, забрана на насилствен и детски труд, свобода на сдружаване и декларира това, което Рош очаква от своите служители. Политиката за кариерно развитие на Групата Рош установява единни минимални стандарти за всички дружества на Рош и служители.
Рош уважава правото на служителите си да участват във всякакви законно-признати
асоциации на служители и ще се съобрази със всякакви закони, свързани с представителство на служителите. Рош се стреми да поддържа отворен диалог с всички представители на служители.
Нашите седем Лидерски ангажименти поставят ясни очаквания за всички наши хора водачи в Рош и представляват нашето лидерско обещание за нашите служители. Независимо от сферата на работа или нивото, Рош очаква всеки лидер в Рош да демонстрира
тези ангажименти ежедневно:
Твърдо вярвам, че всеки в Рош заслужава велик лидер. Всеки ден се стремя да давам пример, като постоянно демонстрирам нашите ценности на етичност, кураж и ентузиазъм.
Това означава:
1. Искрено се интересувам от хората.
2. Слушам внимателно, казвам истината и обяснявам «защо».
3. Давам правомощия и се доверявам на хората да вземат решения.
4. Откривам и развивам потенциала в хората.
5. Стремя се към отлични и изключителни резултати.
6. Поставям приоритети и опростявам работата.
7. Поздравявам хората за добре свършена работа.
Редовно провеждаме глобално проучване на мнението на служителите (GEOS), за да извлечем откровена, анонимна информация за нуждите и очакванията, които да позволят
идентифициране на области за подобрение. Тези проучвания се използват също за определяне нивото на ангажираност в рамките на компанията.

В Кои са трите ценности на Рош,
които се прилагат в цялата група
Рош?
O Етичност, Кураж и Ентусиазъм.
В Какво значение имат ценностите
на Рош за моята ежедневна
работа?
О Те имат за цел да бъдат
прилагани в действие. Използвайте
ги в ежедневната си работа като
насоки за вашите решения и
действия.
В Интересувам се от въпроси
свързани с наемането на работа.
Къде мога да намеря информация
за позицията на Рош относно
насилствен и детски труд?
О В Документ за позицията на Рош
относно Уважаване на човешките
права и в Политиката за кариерно
развитие на Групата Рош.
В За какво имаме седемте
лидерски ангажименти?
О Те поставят ясни очаквания за
всички наши хора лидери в Рош и
представляват нашето лидерско
обещание за нашите служители.
Независимо от сферата на работа
или нивото, Рош очаква всеки
лидер в Рош да демонстрира тези
ангажименти ежедневно.

От всички нас се очаква да:
- Се държим според ценностите на Рош.
- Живеем според очакванията на Рош.
- Като лидер да демонстрирам лидерските ангажименти ежедневно.
Допълнителна информация и насоки: Документ за позицията на Рош относно Уважаване на човешките права;
Политика за кариерно развитие на Групата Рош. Тези документи могат да се открият в Интернет и Интранет на
Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата). Помощ и съвет: в случай на въпроси относно кариерни
въпроси, моля, свържете се с вашия пряк мениджър или местния отдел по човешки ресурси. Докладвайте
проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош някой е
извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка извършва или може би
ще извърши нещо, което нарушава условията отнасящи се до кариерната политика или трудовото законодателство,
съобщете това, като използвате наличните speak up канали.
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Дискриминация и тормоз
Ценим различията, като част от една вдъхновяваща
работна среда

Рош винаги е бил отворен за нови и различни подходи, правейки бизнес в огромен брой
страни с много различни култури. Разнообразието не само има преимущества, но се и
нуждае от внимателно управление, за да се избегнат недоразумения и конфликти. Стойността на разнообразието се реализира чрез това внимателно управление. В Рош ние
ценим и управляваме различията като осигуряваме подходяща среда, тъй като сме убедени, че тя е определяща в подпомагането на прокарване на иновации, както и изграждане на ангажираност на служителите. Разнообразието в произхода, култури, езици, мисли и идеи на нашите хора, ни помага да поддържаме конкурентно поле.
Културата за включване на Рош означава, че ние ценим различията в нашите служители
и активно работим за създаване на среда, в която всички имат възможност да споделят
нови идеи и начини на работа, и осъзнаваме нашият пълен потенциал.
Рош се анагжира с честно и равно третиране на всички служители и всички хора, които
търсят работа в Рош, включително и равни възможности за развитие и напредък. Не толерираме никаква форма на дискриминация и/или тормоз на работното място.
Не се приемат служители, чието поведение е обидно, оскърбително или друго нежелано
такова на работното място, което накърнява личното достойнство на жертвата или създава заплашителна, враждебна или унизителна среда за жертвата (напр. физическа,
сексуална, психологическа, вербална или друга форма на тормоз).
Политика на Рош е да гарантира, че поведението на служителите му не дискриминира
никого на базата на пол, възраст, етнос, национален произход, религия, инвалидност,
сексуална ориентация, заразоносители на HIV/СПИН, гражданство, генетична информация или някаква друга релевантна характеристика, защитена от действащото законодателство.
Тези принципи се прилагат към всички аспекти на кариерното взаимоотношение, като
наемане, възлагане на задачи, промотиране, възнаграждение, дисциплина и прекратяване на договор.
Ако вярваме, че някой е бил подложен на дискриминация или тормоз, трябва да докладваме това погрешно поведение.

В Защо Рош цени различията?
О Като дружество, което винаги е
било отворено към нови и
разнообразни технологии и
подходи, Рош е извършвало важни
медицински открития от самото си
начало. Разнообразието не е само
ключово условие за иновация, но и
лично и културно трудово
обогатяване за всеки един
служител.
В Започвам да добивам впечатление, че моят пряк мениджър не ме
харесва и е започнал да ме
тормози по различни начини.
Какво да направя?
О Отнасяйки вашите притеснения
веднага, открито и директно към
вашия пряк мениджър е в повечето
случаи най-доброто решение, тъй
като това дава възможност на вас
и вашия пряк мениджър да
изясните ситуацията. Но, възможно
е да има обстоятелства, при които
предпочитате да говорите
конфиденциално с представител на
Отдела по човешки ресурси или с
местния Compliance Officer. Или,
може да използвате SpeakUp
линията на Група Рош.

От всички нас се очаква да:
- Се отнасяме към различията и включването като приоритет и възможност за
нашия успех в бизнеса.
- Се уверим, че не дискриминираме никого.
- Никога да не се замесваме в каквато и било форма на тормоз.
- Информираме, ако ни стане известна някаква дискриминация или тормоз на
работното място.
Допълнителна информация и насоки: Политика за кариерно развитие на Групата Рош; Насоки на Рош за
HIV/СПИН на работното място. Тези документи могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия
отдел на групата). Помощ и съвет: в случай на въпроси относно въпроси по дискриминация и тормоз, моля,
свържете се с вашия пряк мениджър, местния Отдел по човешки ресурси, местния Отговорника по
съответствието, Главния отговорник по съответствие или Линията за помощ и консултации по Кодекс за
поведение на Roche Group. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че
във връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава
условията във връзка с дискриминацията и тормоз, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.
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Здравословни и безопасни условия
и опазване на околната среда
Ние сме застъпници на идеята за осигуряване на здравословни и
безопасни работни условия, и чиста околна среда
Безопасността, сигурността, здравето и опазване на околната среда (SHE) са неразделни части от нашите дейности и като такива, ние се отнасяме към тях със същото ниво на
отдаденост, с каквото се отнасяме и към всякакви дейности свързани с бизнеса.
Като част от нашите ангажименти за непрекъснато развитие, ние активно търсим да въведем нови, по-устойчиви технологии и процеси с цел свеждане до минимум на влиянието ни върху околната среда.
Операциите на Рош се извършват в съответствие с приложимите закони и наредби за
здраве, сигурност, безопасност и опазване на околната среда, със стандартите на дружеството и най-добрите практики. Предприемаме всички разумни и практични стъпки,
за да сме сигурни, че предлагаме безопасна, сигурна, здравословна и чиста работна
среда.
Политиката на Рош за безопасност, сигурност, здраве и опазване на околната среда се
прилага по систематичен начин чрез всички необходими технически, организационни и
лични мерки.
Стремим се към постоянно подобрение където е възможно и икономически осъществимо. Регулярно следим нашето представяне, за да осигурим съответствие с нашите стандарти и цели, както и за да се уверим, че нашето поведение, процеси и оборудване са на
най-високо ниво.
Всеки служител е лично отговорен за безопасността, сигурността, здравето и опазването
на околната среда на работното място до пълната степен, която се изисква от неговите/
нейните задължения доколкото са запознати, имат способност и опит. Всички сме стимулирани да откриваме сфери за подобрение и непрестанно работим за по-добра среда.

От всички нас се очаква да:
- Осигурим безопасност и сигурност, да опазим здравето и околната среда на
работното си място до колкото знаем, можем и имаме опит.
- Внедрим фактори, свързани с безопасността, сигурността, здравето и околната
среда в ежедневната си работа.
- Докладваме притеснения относно безопасността, сигурността, здравето и
околната среда.
Допълнителна информация и насоки: Различни документи за позицията на Рош (напр. Документ за позицията на Рош
относно безопасността, сигурността, здравето и околната среда (SHE) във веригата за доставки; Документ за позицията на Рош
относно фармацефтичните продукти в околната среда); Политика на Рош за SHE в Групата Рош; Насоки на Рош за осигуряване
на SHE в Групата Рош; Програма за електронно обучение «Безопасност, сигурност, здраве и опазване на околна среда» (RoSHE).
Тези документи могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на Групата за SHE и Юридическия отдел на групата). Помощ
и съвет: в случай на въпроси относно безопасност, сигурност, здраве и опазване на околната среда, моля, свържете се с
вашия местен мениджър по SHE. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка
с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията във връзка с
безопасността, сигурността, здравето и околната среда (SHE), съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Колко важно е опазването на
околната среда за Рош?
O Опазването на околната среда е
голям приоритет за Рош. Като част
от нашите ангажименти за
непрекъснато развитие, активно
търсим да въведем нови, по-устойчиви технологии и процеси с цел
свеждане до минимум на влиянието ни върху околната среда. Рош е
глобално призната като лидер в
своите усилия за опазване на
околната среда. Всеки един
служител на Рош може и трябва, в
рамките на своите отговорности и
влияние, да допринася за
опазването на околната среда.
В Имаме един проблем, който
засяга няколко отдела и страни.
Планираме среща, събирайки
заедно различни екипи за
обсъждане на тази тема. Какво
трябва да имам предвид относно
безопасността, сигурността,
здравето и опазването на околната
среда (SHE)?
О Пътуването със самолет оказва
значително влияние върху общото
еко равновесие на Рош. Следователно, ние трябва да сведем до
минимум бизнес полетите чрез
следните еквиваленти: да се
проведе срещата под формата на
видео/теле-конференция. Ако е
необходимо провеждането на
среща лично, да се намали броя на
участниците – да се изпрати
компетентен представител, вместо
цял екип. Да се избере локация,
която свежда до минимум общото
разстояние за пътуване. Да се
комбинира бизнес пътуването с
други пътувания с цел намаляване
на разстоянието за пътуване.
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Права върху интелектуалната
собственост
Правата върху интелектуалната собвеност са ключът към
нашия бизнес
Чрез нашите открития, разработка и доставяне на иновативни лекарства и диагностика,
помагаме при лечението на сериозни и животозастрашаващи заболявания. Със своя
бизнес модел, Рош е зависим от правата върху интелектуалната собственост и тяхната
ефикасна защита.
Законите за интелектуалната собственост защитават ценните активи на Рош – нашите
патенти, търговски марки, регулаторни данни, авторски права, търговски тайни, имена
на домейни и свързани права. Рош подкрепя инициативи, които поощряват юридическа
и регулаторна среда, която защитава правата върху интелектуалната собственост.
Рош е ангажиран в уважаването на правата върху интелектуалната собственост на трети
страни. Рош очаква всички негови служители да вземат надлежно под внимание правата
върху интелектуалната собственост на трети страни в своята ежедневна работа.
Когато нашите права върху интелектуалната собственост се нарушават, Рош защитава
правата си. Нарушаването на права върху интелектуалната собственост не само причинява вреда върху активите на Рош, но и в много случаи е също заплаха и за здравето и
безопасността на пациентите; например фалшиво лекарство и диагностичен продукт са
незаконни и поставят значим глобален проблем с общественото здраве. Рош предприема необходимите мерки срещу фалшификати в рамките на своето влияние.
Общественото здраве има предимство пред разработката на лекарство далеч след периода на защита на патента: например, повече от двадесет лекарства, разработени от
Рош се считат за Основни лекарства от Световната здравна организация (СЗО). Почти
всички от тях не са вече под защитата на патент и включват животоспасяващи антибиотици, антималарийни лекарства и лекарства за химиотерапия. Тези лекарства нямаше
да съществуват без здрава патентна система, която насърчава инвестиции в иновации.
Те са свидетели на значителния и постоянен принос на Рош към глобалното здраве дори
и след загуба на изключителност.
Ние признаваме, че гъвкавостта около патентите в някои от най-бедните страни, може
да помогне за разширяване на достъпа до лекарства. Поради тази причина, не кандидатстваме за нови патенти или налагаме съществуващи патенти в най-слабо развитите
страни според определеното от Организацията на обединените нации или в страните с
нисък доход според определеното от Световната Банка.

В Защо правата върху интелектуалната собственост са ключ към
бизнеса на Рош?
О Правата върху интелектуалната
собственост като патенти,
търговски марки, регулаторни
данни, авторски права, търговски
тайни и имена на домейни са
ценни активи за нашия бизнес. Те
ни позволяват да преследваме
нашия бизнес модел на иновации.
В Какво мога аз да направя като
служител, за да защитя правата
върху интелектуалната собственост
на Рош?
О Когато ви стане известно, че
някои от правата върху интелектуалната собственост на Рош се
нарушат от трета страна, докладвайте за проблема и информирайте вашия пряк мениджър. Вашият
принос спомага за защита на
ценните активи на Рош.
В Работя в Отдела по маркетинг и
бих искал да копирам статия от
научно списание и да я разпространя на участниците в семинар.
Разрешено ли е да го направя?
О Трябва да имате предвид, че
авторските права на трети страни
трябва да се вземат надлежно
предвид, на базата на индивидуален подход за всеки случай. Ако
имате някакви съмнения относно
ситуацията с авторските права,
потърсете разясняване от Мястото
за проверка на авторски права в
Интранет на Рош.

От всички нас се очаква да:
- Защитаваме правата върху интелектуалната собственост на Рош.
- Уважаваме правата върху интелектуалната собственост на трети страни и да
изясняваме ситуацията с експерти в случай на съмнения.
Допълнителна информация и насоки: :Документ за позицията на Рош относно фалшифицирането; Брошура
на Рощ «Подобряване на достъпа: преодоляване на бариери»; Директива на Рош за Защита на авторските права
върху дигиталното съдържание. Тези документи могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на
Юридическия отдел на групата). В допълнение, книгата «Животоспасяващи средства за милиони» е публикувана
от Editiones Roche. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка
с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията във
връзка с правата върху интелектуалната собственост, съобщете това, като използвате наличните speak up
канали
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Конфиденциална информация
Работим внимателно с конфиденциална информация, за да
защитим активите и интересите на Рош

Като служители на Рош, ние в много случаи имаме достъп до конфиденциална информация, свързана с нашия бизнес; това включва конфиденциална информация относно
проекти по проучване и развитие, производствени методи, бизнес планове, финансови
данни, стратегии за маркетинг и продажби, пускане на нови продукти, дейности по сливания или придобивания и др.

Ние уважаваме конфиденциалната информация, принадлежаща на трети страни. Ако
споделяме информация с трета страна, всеки един такъв обмен на подобна информация
е предмет на подписването на договор за конфиденциалност.

Трябва да знаем, че в конкурентна среда, трети страни се стремят да получат достъп до
конфиденциалната информация, свързана с бизнеса ни. Конкурентно-разузнавателни
дейности на трети страни са част от нашата индустрия. Трябва да сме изключително
внимателни как боравим с конфиденциална информация на обществени места, като самолети, влакове, трамваи, барове и ресторанти.

Задълженията за поверителност са част от трудовия договор и ще продължат да бъдат в
сила след края на правоотношението.

В Работя за Рош. Братовчедка ми
наскоро започна работа за друга
компания от същата индустрия. Тя
има голямо желание да говори с
мен за различията и подобията
между Рош и нейния нов
работодател. Колко ми е разрешено да говоря?
О Трябва много да внимавате какво
казвате, дори когато говорите с
близък член на вашето семейство.
Попитайте се дали информацията,
която споделяте е публично
достояние. Ако не е, не трябва да
споделяте конфиденциалната
информация с вашата братовчедка,
тъй като тя не е оторизирано лице.
В Току-що се присъединих към
Рош от конкурент и взех със себе
си много информация, която мисля,
че ще бъде полезна на компанията.
Наред ли ще бъде всичко, ако
споделя тази информация с моя
нов екип?
О Не. Не ви е разрешено да
споделяте информация, ако е от
конфиденциално естество. Дори и
след като сте напуснали дружеството, информацията си остава
конфиденциална. Трябва да
уважавате договорното задължение
за поверителност дори след края
на трудовото правоотношение с
вашия предишен работодател.

От всички нас се очаква да:
- Споделяме само конфиденциална информация с лице, което трябва да знае
упоменатата информация и което има право да получава тази информация.
- Внимаваме за конкурентно-разузнавателни дейности на трети страни, които
могат да навредят на активите и интересите на Рош.
- Уважаваме договорното задължение за поверителност дори след края на
трудовото си правоотношение.
Допълнителна информация и насоки: Вашият договор за наемане на работа; Насоките на Рош за конкурентна
информация за служители и програмата за електронно обучение «Чувствителност на конкурентно разузнаване»
(RoCIS); могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на групата). Помощ и съвет: В
случай, че имате въпроси относно конфиденциална информация, моля, свържете се с местните мениджъри по
конкурентно разузнаване или Юридическия отдел на групата. Докладвайте проблемите със съответствието:
Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши
нещо, което нарушава условията във връзка с конфиденциалната информация, съобщете това, като използвате
наличните speak up канали.

В Пътувам заедно със колега от
Рош до Ню Йорк и дискутираме
конфиденциални резултати на
текущо клинично изследване с нея.
С това всичко наред ли е?
О Винаги бъдете нащрек с
конкурентно-разузнавателните
дейности на трети страни! Трябва
да бъдете изключително внимателни как боравите с конфиденциална
информация на обществени места,
като самолети, влакове, трамваи,
барове и ресторанти.
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Електронни устройства за
комуникация
Използваме внимателно електронни устройства за
комуникация и социалната медия
Терминът „Електронни устройства за комуникация на Рош“ включва собствените за дружеството:
- хардуер като телефони, факсове, компютри, мобилни телефони и преносими такива
- социална медия и инструменти за сътрудничество, като имейл, месинджър, интранет и интернет системи, като блогове, wiki, форуми и др.
Електронните устойства за комуникация на Рош трябва да се използват по принцип и основно за бизнес целите на Рош. Като общо правило и при условие, че никакви други местни рестрикции не се прилагат, на служителите на Рош е разрешено да използват електронни устройства за комуникация в изключителни случаи за лична потреба, при условие, че се спазват
всички предварителни условия изложени в съответната директива на Рош. Лична употреба
означава всеки пример на използване, който не е директно свързан с бизнес целите на Рош.
Служителите на Рош, които имат достъп до електронните устройства за комуникация, трябва
да ги използват с надлежното внимание и да се уверяват, че те не са увредени, изгубени или
по друг начин оставени на неподходящо място. В допълнение, служителите на Рош трябва да
спазват ИТ стандартите за сигурност на Рош, например – не им се разрешава да инсталират
софтуер, който е забранен или да свързват хардуер към системата на Рош, който не е бил одобрен. В случай на кражба или друга загуба на електронно устройство за комуникация на Рош,
незабавно информирайте местния отдел за обслужване.
Поверителността на данните във връзка с употребата на електронни устройства за комуникация не е безрезервно гарантирана; може да е ограничена в съответствие с прилаганите принципи и стандарти за поверителност на Рош.
Рош признава плюсовете от социалната медия (като блогове, микроблогове, wiki, общности,
социални сайтове), но очаква от служители си да се възползват от тези платформи, независимо дали са оперирани от Рош или не, по отговорен начин съответстващ на водещите Принципи за социална медия. По-конкретно, комуникациите относно нашите продукти са силно
регулирани. Затова не е разрешено да се коментира относно или за продукт на Рош, освен
ако не сте изрично оторизирани да го направите. Трябва да се получи предварително разглеждане и одобрение от местния отдел по комуникации, за да извършите онлайн дейности
„от името на дружеството”. Ако даден служител създаде външен дигитален канал (като уебсайтове на Рош, страници на Рош в социални медии), каналът трябва се регистрира в Глобалният дигитален регистър.

От всички нас се очаква да:
- Използваме електронните устройства за комуникация на Рош по принцип и
основно за бизнес целите на Рош и да работим с тези инструменти с
надлежното внимание.
- Спазваме директивите на Рош, политиките, насоките, стандартите за ИТ
сигурност и други приложими такива.
- Информираме местния отдел за обслужване незабавно, когато има изгубено или
откраднато електронно устройство за комуникация.
- Използваме социалната медия, оперирана или не от Рош, по отговорен начин в
съответствие с водещите Принципи за социална медия.
- Регистрираме всеки един външен канал.
Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за Електронни устройства за комуникация; Политика за
информационна сигурност; Принципи на социална медия;Ръководни принципи за Wikipedia; Промоционални практики за Diagnostic Division; Програма за електронно обучение «Обучение по информационна сигурност на крайния потребител на Рош”.
Тези материали могат да се открият в Интранета на Рош (уебсайта на Отдела по комуникации на групата и Юридическия отдел
на групата). Помощ и съвет: В случай, че имате въпроси относно електронните устройства за комуникация, моля, свържете
се с вашите местни ИТ специалисти. В случай на въпроси относно регистрация на външен канал, моля, посетете уебсайта за
Глобално дигитално управление на интранет. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате,
че във връзка дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията отнасящи
се до употребата на електронни устройства за комуникация, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Разрешено ли ми е да използвам
електронните устройства за комуникация на Рош за лична потреба?
О Електронните устройства за
комуникациоя на Рош трябва да се
използват по принцип и основно за
бизнес целите на Рош; но, а и ако
няма други местни рестрикции, в
изключителни случаи тези инструменти могат да се използват за лична
потреба, при условие, че се спазват
всички предварителни условия
изложени в Директивата на Рош за
използването на електронни
устройства за комуникация.
В Искам да пиша в блог за отличния
отговор към продук Х на Рош на
най-добрата ми приятелка. Разрешено ли ми е да го направя?
О Докато дружеството подкрепя и
уважава правото на служителите да
използват лични комуникационни
канали като блогове, комуникациите
относно нашите продукти са силно
регулирани. Трябва да се въздържате
от писане на блог относно отличния
отговор на вашата приятелка към
продукт Х на Рош, тъй като това може
да се сметне за незаконна промоция
насочена към обществото на
лекарство, което се изписва само по
лекарско предписание.
В Забелязвам, че някой пише в
Туитър за фармацефтични продукти и
силно не съм съгласен с направеното
изявление. Разрешено ли ми е да
упомена Документа за позицията на
Рош относно фармацефтичните
продукти в средата?
О Да, разрешено ви е да го
направите. Целта на Документа за
позицията на Рош е да предоставя
мнението на компанията относно
специфични теми за устойчивост,
които са материални за бизнеса и важни за нашите заинтересовани
страни. Просто да се направи
препратка към Рош е разрешено и не
се счита за говорене от името на Рош.
Силно ви поощряваме да четете и
правите препратки към документите
за позицията на Рош. Те могат да се
намерят на уебсайта www.roche.com.
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Управление на документите
Управлението на данните заслужава нашето надлежно
внимание

Под управлението на данните се разбира създаване, запазване и унищожаване на документи.
Много бизнес документи, независимо от техния носител (хартия, електронни, аудио/видео, микрофилм и др.), които служителите на Рош създават или получават в процеса на
работата си, са ценни активи за Рош. Следователно ефикасното и коректното управление на данните е съществено за опазване интересите на Рош.
Програмата за корпоративно управление на документите на Рош (COREMAP) определя
стандарти за подобряване на управлението на документите в глобалната организация на
Рош.
Рош прави разлика между полезни документи и официални документи. Официалните
документи са включени в класификацията на Данни на групата Рош. Те трябва да се управляват в съответствие с вътрешните и външните стандарти и регулации, както и да се
съхраняват за определен период от време. Полезните документи са само с временна
стойност и редовно трябва да се унищожават с цел избягване на рискове и средства.
Изискване към служителите на Рош е да се придържат към следните стандарти, когато
създават документи:
- помислете преди писане и решете дали въобще е необходимо да създадете документ
(например имейл);
- уверете се, че документът е в съответствие с приложимото законодателство;
- придържайте се към факти, не правете предположения и избягвайте заблуждаващи и
насочващи формулировки;
- никога не създавайте документ, за който не сме подготвени да поемем отговорност;
- помислете и за получателите на документа – не споделяйте документ с получатели, особено външни, ако не им е необходимо да имат достъп до него.
Документи, които достигат края на жизнения си цикъл, трябва да бъдат унищожавани в
съответствие с Директивата на Рош за управление на данни, местните политики за управление на документи и политиките за съхранение.
Документите, които са свързани с текущо или предстоящо съдебно дело или регулаторно разследване са предмет на задължително запазване и предоставяне съгласно приложимите закони (т.нар. «съдебно задържане» или «законово задържане»); на служителите
на Рош не е разрешено да унищожават тези документи и трябва да ги пазят до вдигане
на тази забрана.

От всички нас се очаква да:
- Управляваме нашите документи с необходимото внимание;
- Не унищожаваме никога никакви документи, които са свързани с текущо или
предстоящо дело или регулаторно разследване.
Допълнителна информация и насоки: Директива на Рош за глобално управление на записи; Насоки на Рош
относно разследване по закона за конкуренцията (“Dawn Raid”); Директива на Рош за имейлите; Видео “Вашите
въпроси, свързани с имейл”, Програма за електронно обучение “Управление на записи и основи на електронната
комуникация” (COREMAP). Тези материали може да бъде открит в Интранет на Рош (уебсайта на COREMAP).
Помощ и съвет: В случай, че имате въпроси относно управлението на данни, моля, свържете се с вашия местен
Координатор за записи или с Юридическия отдел. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на
добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши
нещо, което нарушава условията отнасящи се до управление на записи, съобщете това, като използвате
наличните speak up канали.

В Какво се разбира под „управление на данни”?
О Под „управление на данни“ се
разбира създаването, запазване и
унищожаването на документи.
В Защо е важно да се придържам
към стандартите на Рош, когато
създавам документ в моите бизнес
дейсности?
О Имайте предвид, че всеки един
документ може да се използва като
доказателство в съдебно дело или
регулаторно разследване срещу
Рош; например, заблуждаващи или
насочващи твърдения могат да
породят разследване срещу Рош
като дружество, както и срещу
замесения служител.
В Наследил съм документи и
и-мейли от моя предшественик,
които биха могли да бъдат
унищожени, тъй като законово
определения срок за запазване е
изтекъл. Сега разбрах, че има
съдебно дело и мисля, че
документите биха могли да се
използват срещу Рош. Разрешено
ли ми е да ги унищожа?
О Не. Не трябва да унищожавате
никакви документи, които са
свързани с текущо или предстоящо
съдебно дело или регулаторно
разследване. Унищожаването на
тези документи ще се счита за
възпрепятстване на правосъдието,
което подлежи на строги санкции.
Следователно, трябва да запазите
документите, които биха били
релевантни. Свържете се с вашия
местен Координатор за данни или
Юридическия отдел за по-нататъшен съвет.
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Устойчивост
Създаване на дълготрайни ценности за нашите
заинтересовани страни чрез подобряване на живота
– сега и в бъдеще
Нашият успех в бързо развиващата се и сложна среда на здравеопазването се крепи на
способността ни да разработваме стратегии, от които печелят както индустрията, така и
обществото. Това означава: предоставяне на медицински решения и осигуряване на широк достъп до тях, като осигуряваме отплащащо се работно място, бъдем партньор, на
когото може да се разчита и подпомагаме общностите, в които оперираме.
За почти 120 години, Рош е била отдадена на подобряването на живота. Дългосрочното
мислене на нашите основатели и стабилната мажоритарна собственост са ни дали възможност да останем верни на тази визия и очертават начина, по който ние правим разлика в живота на милиони пациенти по целия свят.
Поради тази причина, устойчивостта е интегрирана и неразделна част на начина, по
който правим бизнес. Тя е в нашата Декларация за целите ни, подчертана в нашите Корпоративни принципи и оформя основата на нашия бизнес модел. Обръщаме се към нашите икономически, социални и природни предизвикателства холистично, за да създадем дълготрайна ценност. Ако успеем в предоставянето на иновация на пациентите, то
тогава създаваме и стойност за всички наши заинтересовани страни.
Нашето ангажиране с дългосрочно мислене е допълнително подсилено чрез нашите
„Петгодишни корпоративни цели”, които служат като стандарт, свързан с бонусите, и
спрямо които се следи напредъка на годишна база. Фокусираме нашите доклади около
теми от висок интерес за нашите заинтересовани страни, оказващи силно влияние на
бизнеса ни, съгласно оценката от материално интегриран процес и одобрението от висшия мениджмънт. За да засилим допълнително нашия успех в нефинансовото отчитане,
ние сме напълно отдадени на стандартите, изложени в Инициатива за глобално докладване (GRI).
Във силно развиваща се и сложна среда на здравеопазването, ние сме отдадени на научно - строга, неопровержима етика и достъп до медицински иновации за всички – за да
изградим едно по-добро утре.
Най-накрая, постоянните иновации ще бъдат нашият най-голям дар за обществото.

В Какво означава “устойчивост” за
Рош?
O В Рош устойчивост се определя
като създаване на дълготрайна
ценност за нашите заинтересовани
страни чрез подобряване на
живота – сега и в бъдеще.
Използваме бизнеса за изграждане на по-добро утре, чрез
създаване на иновативни продукти
и услуги, осигуряване на широк
достъп до тях, като бъдем партньор
на който може да се разчита.
В Как Рош създава дълготрайна
ценност?
О В Рош създаваме ценност за
дружеството, обществото и
планетата чрез: предоставяне на
медицински иновации, които
подобряват живота на хората;
подобряване достъпа до нашите
иновации чрез разработване на
местни устойчиви решения в
здравеопазването; живеем според
нашите силни ценности, очертани
от богата ни история и семейна
традиция; работим по честен,
етичен и прозрачен начин за
изграждане на взаимно доверие с
партньорите ни; подпомагаме
общностите и опазвайки околната
среда, където живеем.
В Как се управлява „устойчивостта”
в Рош?

От всички нас се очаква да:
- Прилагаме отдадеността на Рош към устойчивост в нашата ежедневна работа.
- Измерваме нашите постижения спрямо индустрията и най-добрата практика.

Допълнителна информация и насоки: Корпоративни принципи на Рош; Брошура на Рош “Да правим сега това,
от което пациентите ще се нуждаят по-късно”; Интернет на Рош. Помощ и съвет: В случай, че имате въпроси
относно устойчивостта, моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer, Комитетът по корпоративна устойчивост или Линията за помощ и консултации по Кодекс за поведение
на Групата Рош. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с
дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията отнасящи
се до устойчивостта, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

О Не един единствен отдел е
отговорен за управлението на
устойчивостта. Вместо това, всички
служители се стимулират да
вграждат устойчивост в работата
си. За да подкрепи това, Комитетът
по корпоративна устойчивост на
Рош (CSC) е отговорен за разработването на стратегия и насоки за
устойчивост, и докладва за
свързаните дейности и напредъка.
Също така отговаря и за достъпа и
приоритизирането на съществени
социални, природни и етични теми.
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Ангажираност на заинтересованите страни
Ангажиране със заинтересованите страни е от особена важност за изграждане на
доверие, развиване на разбиране за нашите бизнес предизвикателства и съвместно
разработване на решения
От особена важност за нас е открития и конструктивен диалог със заинтересованите
страни с цел подобряване на възможностите ни за създаване на дълготрайни ценности
и растеж. Той ни помага за по-добро разбиране как да служим на пациентите, хората,
които се грижат за тях и лекарите, както и да насочим нашите дейности към създаване
на ценност както за дружеството, така и за обществото.
Интересите на заинтересованите страни са толкова разнообразни, колкото и самите
групи – пациенти и пациентски организации, здравни професионалисти, платци, регулаторни власти и други правителствени организации, организации с нестопанска цел,
научната общност, доставчици, доставчици на услуги, инвеститори, търговски- и бизнес
асоциации, медии, служителите ни и обществото като цяло. Използваме различни канали за подпомагане на комуникацията ни, като корпоративни уебсайтове, годишни отчети
и други публикации. В допълнение, участваме в повече официални и конструктивни задължения, като срещи, форуми и други събития, и провеждаме консултации и проучвания.
Установили сме насоки и политики, обхващащи цялата група, за да управляваме нашите
взаимодействия с различните групи заинтересовани страни. Прозрачността в отношенията между дружествата в сферата на здравеопазването и разнообразието от заинтересовани страни е станала тема с растящ интерес, а също и количеството информация,
която е достъпна за тези, които се интересуват. Затова ние сме предприели множество
стъпки за подобряване на комуникацията ни и прозрачността около ключови теми. В допълнение, разработили сме редица документи за позицията ни по теми с устойчив интерес; всеки отговаря на определени очаквания и притеснения на заинтересованите
страни.
Контактите с медиите се ръководят от експерти в екипа за връзка с медиите, докато взаимодействието с инвеститори се ръководи от екипа за връзки с инвеститорите. Служителите на Рош трябва да насочват всички медийни и инвеститорски питания към тези
екипи

В Обсъждам бизнес дейностите на
Рош със съседа си. Той ме пита за
позицията на Рош относно теми
като: ценообразуване на лекарствата ни, проучвания със животни,
човешки стволови клетки, както и
фармацевтични продукти в
околната среда. Къде мога да
намеря информация, която да ми
даде възможност да отговоря на
тези въпроси?
О Рош е разработил документи за
позицията ни по различни теми с
устойчив интерес за заинтересованите страни. Може да ги намерите
или на интернет сайта на Рош или
в Интранет на Рош (уебсайта на
Отдела по комуникации на групата
и Юридическия отдел на Групата).
В Работя в изследователския отдел.
Един журналист пита за интервю
относно новата молекула, върху
която работи екипа ми. Имам ли
право да предоставя исканите
отговори?
О Не. Не може да се съгласите да
бъдете интервюиран. Контактите с
медиите се ръководят от експерти
в отдела за връзка с медиите.
Следователно, трябва да насочите
питането директно към тях.

От всички нас се очаква да:
- Следваме насоките и политиките, обхващащи цялата група, които ръководят
нашите взаимодействия с различните групи заинтересовани страни.
- Насочваме всички медийни питания към екипа за връзка с медиите.
- Насочваме питания от инвеститори или финансови анализатори към екипа за
връзка с инвеститорите.
Допълнителна информация и насоки: Документите за позицията на Рош могат да бъдат открити на
Интернет страницата и Интранета на Рош. Насоките и политиките могат да се открият в Интранета на Рош
(Отдела по комуникации на групата и Юридическия отдел на Групата Помощ и съвет: В случай, че имате
въпроси относно ангажираността на заинтересованите страни, моля, свържете се с местния или глобалния
Отдел по комуникации. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че
във връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава
условията отнасящи се до ангажираност на заинтересованите страни, съобщете това, като използвате
наличните speak up канали.
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Държавни служители
Зачитаме и уважаваме държавните служители като
важни заинтересовани лица

Държавните служители играят важна роля в обществото, например като установяват и
поддържат необходими условия и институции за икономическа стабилност, социално
единство и опазване на околната среда, както и за осигуряване на достъп до здравеопазване за своите граждани.
Рош е убеден, че един по-проактивен, честен, прозрачен и отговорен диалог и ангажимент между държавните служители и частния сектор е фундаментален аспект за добро
обществено управление. От всички служители, които работят с държавни служители, се
очаква да следват нашите Ръководства за добра практика при работа с държавни служители, да разбират специфичните допълнителни ограничения, които може да се прилагат
и действат по подходящ етичен и професионален начин.
Всяка подкрепа за политическа партия, особено финансова помощ, трябва да бъде в съответствие с приложимото законодателство и регулации.

В Мой приятел участва в политическа кампания и ме пита дали Рош
може да подкрепи кампанията.
Това допустимо ли е?
О Всяка подкрепа за политическа
партия, особено финансова помощ,
трябва да бъде в съответствие с
приложимото законодателство и
регулации.
В Бивш колега от Рош се е
кандидатирал за местна държавна
позиция и съм помолен да
подкрепя кампанията му с лични
финансови средства. Това
допустимо ли е?
О Рош уважава правото на своите
служители да подкрепят политически или благотворителни дейности,
доколкото тази подкрепя не се
свързва с Рош. В тази връзка, вие
сте свободен да подкрепите
кампанията на вашия бивш колега
лично.

От всички нас се очаква да:
- Взаимодействаме с държавните служители по проактивен, честен, прозрачен и
отговорен начин.
- Прилагаме стандартите на Рош за бизнес етика във всички наши
взаимодействия с държавни служители.
Допълнителна информация и насоки: Ръководствата за добра практика при работа с държавни служители
на Рош могат да открият на интернет страницата и в интранет на Рош (уебсайта на Отдела по държавни въпроси
и Юридическия отдел на Групата). Помощ и съвет: В случай, че имате въпроси относно взаимодействие с
държавни служители, моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer или Главния
Compliance Officer или Линията за помощ и консултации по Кодекс на поведение на Roche Group. Докладвайте
проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош, някой е
извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията отнасящи се до взаимодействие с
държавни служители, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.
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Пациентски организации
Етичност и прозрачност определят взаимоотношенията
ни с пациентските организации

Рош е убеден, че открития диалог и прозрачен обмен на информация с пациентските
организации, е жизненоважен.
Изграждането и поддържането на взаимоотношения с пациентски организации е
ефикасен начин за получаване на ценно самопознание, което оказва влияние върху
работата на Рош в терапевтичните области – от разработка на лекарства до регулаторно одобрение и реимбурсиране и до започване производството на продукт и
пускането му на пазара. Ние все повече си сътрудничим с пациентски организации
по проекти, вариращи от информационни кампании за заболявания до проектиране
на клинични изпитвания.
Рош работи със широк кръг от пациентски организации в различни области, като онкология, вирусни заболявания, метаболитни заболявания и заболявания на централната нервна система.
Пациентските организации осигуряват на пациенти помощ и информация относно
как да живеят със заболяването си, представят гледните точки на пациентите и провеждат кампании, с който да променят и подобрят живота на пациентите.
Различни заинтересовани страни, като правителства, търговски асоциации (като
EFPIA и AdvaMed), обществото и медиите, настояват за етичност и прозрачност относно това как индустрията взаимодейства с пациентските организации и изискват
разкриването на финансовата и нефинасовата подкрепа, осигурена от индустрията.
Годишно, Рош публикува имената на всички пациентски организации, с които работи
глобално, както и осигурената им подкрепа, чрез различни канали.
Рош непрестанно прилага високи стандарти на поведение във взаимоотношенията
си с пациентските организации. Всички взаимоотношения с пациентски организации са на базата на общи ценности на етичност, независимост, уважение, безпристрастност, прозрачност и взаимна полза. Тези стандарти са изложени в „Ръководства за добра практика при работа с пациентски групи” на Рош.

В Откритият диалог и прозрачния
обмен на информация с пациентски организации добавят ли
стойност към бизнеса на Рош?
О Да. Пациентските организации
предлагат на Рош ценно самопознание, което оказва влияние върху
работата ни в терапевтичните
области – от разработка на
лекарства до регулаторно
одобрение и реимбурсиране до
започване производството на
продукт и пускането му на пазара.
В Работя в Отдел продажби. С цел
увеличаване на продажбите, имам
намерение да дам солидна
финансова помощ на пациентска
организация в замяна на обществена подкрепа от страна на организацията за продукт на Рош, за който
отговарям. Коректно ли е това
поведение?
О Не. Трябва да уважавате
независимостта на пациентската
организация и нямате право да
обиждате пациентската организация като инструмент за маркетинг.
Имайте предвид, че рекламата
пред обществото на лекарство,
което се дава само срещу рецепта,
е забранена в повечето страни (с
изключение на САЩ и Нова
Зеландия, които понастоящем
позволяват рекламиране насочено
директно към потребителя).

От всички нас се очаква да:
- Уважаваме пациентските организации като важна заинтересована страна.
- Основаваме взаимоотношенията и взаимодействията с пациентски организации
на стандартите на етичност, независимост, уважение, безпристрастност,
прозрачност и взаимна полза.
- Поддържаме нашите взаимоотношения с пациентски организации.
Допълнителна информация и насоки: Браншови кодекси (като Кодекс на практика на пациентска организация
EFPIA); Документ за позицията на Рош относно работа с пациентски групи; Ръководства на Рош за добра практика
при работа с пациентски групи. Тези документи могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия
отдел на Групата) и частично на интернет страницата на Рош. Помощ и съвет: В случай, че имате въпроси
относно взаимодействие с пациентски организации, моля, свържете се с вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и консултации по Кодекс на поведение на Roche
Group. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с дейността
на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията отнасящи се до
взаимодействие с пациентски групи, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

48

Отговорен бизнес

Бизнес партньори
Очакваме висок стандарт на изпълнение и етичност от
нашите бизнес партньори

Рош се е посветил на високи стандарти на изпълнение и устойчивост във всички свои
дейности, включително в своите дела с бизнес партньори.
Нашите бизнес партньори играят важна роля като стимули на устойчивия ни растеж и
цялостен успех.
Всички сделки на Рош с неговите бизнес партньори се извършват на базата на високо
качество на поръчани продукт(и) и услуга(и), наличност, конкурентни цени, най-добра
пригодност, устойчивост и етичност. Рош е заложил принципи, свързани с подходящо
възнаграждение на бизнес партньорите, като консултанти, съветници, агенти или специалисти.
Рош очаква, че поведението на бизнес партньорите съответства на приложимото законодателство, разпоредби, браншови кодексите и договорни условия, както и общо-приетите стандарти за устойчивост, като опазване на човешките права, безопасността и
околната среда, забраната на детския и принудителен труд, прането на пари и подкупите. Рош подкрепя браншовите принципите за отговорно ръководене на веригата за доставки.
Преди да влезе в бизнес ангажимент, Рош извършва дю дилиджънс на потенциални
бизнес партньори, за да се увери от първа ръка за тяхната етичност, качество, устойчивост и надежност.
След подписване на договор и адекватно инструктиране относно етичността и други задължения, дю дилиджънс-а на бизнес партньорите приема формата на мониторинг с
цел осигуряване на съответствие с правилата, заложени в договора (“Довери се, но провери”).
Бизнес партньорите може да потърсят помощ и съвет по отношение на прилагането на
Кодекса на поведение на Roche Group, както и да докладват за несъответстваща ситуация, на която са се натъкнали във връзка с бизнес на Рош директно на Главния
Compliance Officer.
В случай, че бизнес партньор не спазва приложимото законодателство, разпоредби,
браншови кодекси, договорни условия или общо-приетите стандарти за устойчивост,
Рош изисква да се предприемат коригиращи мерки и, ако е необходимо, ще прекрати
сътрудничеството.

От всички нас се очаква да:
- Взаимодействаме с бизнес партньорите с етичност.
- Получаваме и поддържаме увереност относно етичността, качеството,
уместността и надежността на бизнес партньорите ни преди и по време на
бизнес ангажимент.
- Настояваме за подходящи коригиращи мерки, ако ни стане известен проблем
със съответствието с бизнес етиката с бизнес партньор.
Допълнителна информация и насоки: Документ за позиция относно уважаване на човешките права; Кодекс на
поведение на доставчици; Директива на Рош за поведение в бизнеса – Директива за почтеност в бизнеса; Антикорупционен въпросник за бизнес партньори на Рош (инструмент за самооценка); Потвърждение за анти-корупционно
съответствие на бизнес партньори на Рош; програма за електронно обучение „Поведение в бизнеса – Приложение I”
(RoBiB AddI). Тези материали могат да се открият на интернет страницата на Рош и в Интранет (уебсайта на
Юридическия отдел на Групата). Информация за бизнес партньорите може да се открие на интернет страницата на
Рош. Помощ и съвет: В случай, че имате въпроси относно взаимодействие с бизнес партньори, моля, свържете се с
вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и съвет на
Кодекса за поведение на Roche Group. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате,
че във връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията
отнасящи се до взаимодействие с бизнес партньори, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Работя с консултант. Поиска ми
високо възнаграждение за услугите
си, което по мое мнение е
очевидно над пазарната цена.
Какво да направя?
О Рош е изложил принципите за
възнаграждение на бизнес
партньорите си в Директива за
почтеност в бизнеса. Съответно,
възнаграждението трябва да бъде
съгласно справедливата пазарна
цена на предоставените услуги.
Ако възнаграждението не е
съизмеримо с предоставените
услуги, не трябва да приемате
искането на консултанта. Незабавно информирайте вашия пряк
мениджър и местния Compliance
Officer за обсъждане на подходящо
решение.
В Неофициално чух, че един от
доставчиците ни е разследван за
използване на детски труд. Да
игнорирам ли този слух?
О Не. Рош защитава човешките
права и не толерира поведение от
бизнес партньорите си, което не
съответства на приложимото
законодателство и общо-приетите
стандарти за устойчивост. Трябва
незабавно да информирате и
доведете тази информация до
знанието на вашия пряк мениджър.
Рош ще проучи въпроса и
предприеме по-нататъшни
подходящи стъпки. Позицията на
Рош за човешките права е
изказана в Корпоративните
принципи на Рош, Документ за
позиция относно уважаване на
човешките права, както и в Кодекс
на поведение на доставчици. Тези
документи могат да се открият на
интернет страницата на Рош: www.
roche.com.
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Благотворителни инициативи
Ангажираме се с предоставянето на благотворителност
като част от усилията ни за устойчивост

Рош има богата история не само в иновациите в здравеопазването, но и в благотворителните дарения.
Подходът на Рош към благотворителните дарения и некомерсиалното спонсорство са огледало на нашия устойчив бизнес модел и иновационна култура.
Когато оценяваме проекти, ние се фокусираме по-скоро върху потенциалното въздействие отколкото върху разходите. Въздействието е мярката за стойност и успех.
Благотворителните инициативи се решават от местния мениджмънт на съответния филиал. Въпреки това, благотворителните инициативи, включващи повече от една страна,
се поемат от Групата Рош по корпоративни дарения и благотворителност.
Решенията се вземат в съотвествие с Политиката на Рош относно благотворителните дарения и некомерсиалните спонсорства.
Служителите на Рош подкрепят благотворителни инициативи, например годишния поход
на децата на Рош, който събира служители от всички области за набиране на средства
за подпомагане на уязвими деца по света.
Като част от ангажимента си към обществото, Рош подкрепя служителите си, които лично се ангажират в общностни дейности, като командировъчната програма на Рош, която
дава възможност на служителите на Рош да подкрепят неправителствени организации
със знанието си по теми свързани със здравеопазване.

В Защо е добре за мен да участвам
в похода на децата на Рош?
О Като участвате в похода на
децата на Рош, вие помагате за
набирането на средства за децата,
които се нуждаят от тях спешно.
Парите, които събирате, ще се
удвоят от Рош и инвестират 100 % в
подкрепяни проекти.
В Получих покана от спортен клуб,
който иска финансово дарение от
Рош. Какво да направя?
О Филантропските дарения се
решават от местния мениджмънт
на съответния филиал. Глобалните
проекти се управляват от Групата
по корпоративни дарения и
благотворителност. Този, който
взема решението, трябва да оцени
дали специфичното искане е в
съответствие с принципите,
заложени в Политиката на Рош
относно благотворителните
дарения и нетърговско спонсорство.

От всички нас се очаква да:
– Насочим всяка молба за благотворителна инициатива и некомерсиално
спонсорство към отговорното лице в Рош.
Допълнителна информация и насоки: Политика на Рош относно благотворителните дарения и нетърговско
спонсорство; Брошура “Подобряване на достъпа: преодоляване на бариери”; Фактология на програмата за
командироване на Рош; Фактология на похода на децата на Рош; Тези документи могат да се открият на интернет
страницата и в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата); Рош също подкрепя редица области
от здравеопазването като кампании за запознаване със заболявания и инициативи, изграждащи капацитет, които
са свързани с развитието на бизнеса ни. Подробности за тези инициативи могат също да бъдат открити на интернет
страницата на Рош. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във връзка с
дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията отнасящи
се до благотворителни инициативи, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.
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Отговорности за комплайанса
Комплайанс в Рош – нашият принос го прави възможно

Правим бизнес в силно регулирана индустрия; съответствието със законови и регулаторни изисквания е предпоставка за нашия лиценз за опериране.
Съответствие означава, че нашето поведение се придържа към приложимото законодателство, регулации, браншови кодекси и стандартите за почтеност на Рош.
Рош е установил цялостна Система за управление на съответствието (CMS), на която сме
се посветили да въвеждаме и прилагаме. CMS е насочена към превенция, разкриване и
отговаряне на несъответстващо поведение чрез цялостно включване на хора, принципи,
политики и процеси.
Рош вярва, че чувството на отговорност на всеки един служител e базата за съответствие.
Следователно, ние трябва постоянно и адекватно да идентифицираме, оценяваме и управляваме рисковете на съответствието, които попадат в сферата на нашите бизнес отговорности. Успехът не се измерва само с постигнатите резултати, но и с това как тези
резултати са били постигнати.
Ние в Рош разбираме съответствието като ключова отговорност на прекия мениджмънт.
Всъщност, несъответствието е последица от лошо и/или липса на лидерство. В тази
връзка, като част от нашата лидерска задача, мениджърите на Рош са задължени внимателно да избират, инструктират и наблюдават служителите, за които отговарят. От тях
се очаква да включат аспекти от съответствието в оценката на работата на своите служители. Рош е посветен на осигуряването на адекватното обучение на преките мениджъри, което им позволява да изпълняват отговорностите си.
Функциите по съответствие носят отговорност за подпомагане на служители и мениджърите по много начини в управлението на цялостното съответствие.

В Обмислям да дам предимство на
бизнес партньор, за да постигна
моята бизнес цел. Бизнес целта
достатъчно оправдание ли е за
даване на предимство?
О Не. В Рош изпълнението не се
измерва само с постигнати
резултати, но и как тези резултати
са били постигнати. Разширените
бизнес цели никога не са
извинение или оправдание за
нарушаване на стандартите ни за
етичност. Винаги, помнете, че
носите отговорност и ще ви се
търси сметка за поведението ви.
В Аз съм пряк мениджър в Рош.
Каква е моята роля в управлението
на цялостното съответствие?
О Съответствието е ключова
отговорност на прекия мениджмънт. Като част от вашата лидерска
функция, вие сте длъжни внимателно да избирате, инструктирате и
наблюдавате служителите, за които
отговаряте.
В Какво се има предвид под
„внимателно да наблюдавам
служителите, за които нося
отговорност като пряк мениджър“?

От всички нас се очаква да:
- Се уверим, че бизнес поведението ни съотвества на приложимото
законодателство, резулации, браншови кодекси и стандартите за етичност на
Рош.
- Сме наясно с отговорностите ни в управлението на цялостно съответствие.
- Непрестанно и адекватно да идентифицираме, оценяваме и управляваме
рисковете на съответствието, които попадат в сферата на нашите бизнес
отговорности.

Допълнителна информация и насоки: Програмите за електронно обучение „Поведение в бизнеса” (RoBIB) и
“Поведение в бизнеса – Приложение I” (RoBIB AddI) могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия
отдел на Групата); Помощ и съвет: Ако искате да знаете повече за отговорностите по съответствие на Рош, моля,
свържете се с местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и съвет на Кодекса за
поведение на Групата Рош. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра воля вярвате, че във
връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което нарушава условията на
Кодекса за поведение на Roche Group, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

О Например, ако разберете, че
някой от вашите служители не
носи предпазните очила, според
изискването на разпоредбите на
Рош за безопасност и здраве,
трябва да се уверите, че служителят ви е правилно информиран и
инструктиран и спазва тези
разпоредби.
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Compliance Officers
Имаме подкрепата на Compliance Officers

Главният Compliance Officer (CCO) както и колегите от локалните функции се занимават с това да проверяват дали Кодексът за поведение на Roche Group се спазва
последователно в цялата Група Рош. Главният Compliance Officer също така служи
за контакт за служители, акционери, бизнес партньори, клиенти и широката общественост относно въпроси, засягащи прилагането и съответствието с Кодекса
за поведение на Roche Group.
Местен Compliance Officer се назначава във всеки филиал на Рош със следните отговорности, в частност, но не само:
– да се гарантира, че служителите знаят от къде могат да потърсят помощ и съвет,
ако имат съмнения за точното бизнес поведение;
– да създава мрежа и сътрудничество с местни, регионални и глобални експерти
по съответствие с бизнес етиката с цел идентифициране и възползване от взаимодействия между Pharmaceuticals и Diagnostics;
– да координира местни усилия по съответствие, инициативи и обучителни програми;
– да подпомага и провеждат мониторинг на съответствието с бизнес етиката, контролиране на съответствието и одити по съответствието;
– да подпомага прекия мениджмънт в местните процеси на управление на риска
свързан с етичността;
– да подпомага прекия мениджмънт при адекватното справяне с местни случаи на
несъответствие с бизнес етиката, включително докладване в Системата за докладване на инциденти с бизнес етиката (BEIR);
– да насърчава служителите да говорят, ако имат притеснение относно съответствие с бизнес етиката.
Главният Compliance Officer координира мрежата от местни Compliance Officers и
се уверява, че редовно се обменят най-добрите практически примери и споделят
в рамките на мрежата, както и че глобалните инструменти по съответствие непрестанно се преглеждат и актуализират.

От всички нас се очаква да:
- Ако не се чувстваме удобно да се свържем с прекия си мениджър, можем да се
свържем с местния Compliance Officer, за да потърсим помощ и съвет или да
докладваме за притеснение относно съответствието.
- Се свържем с Главния Compliance Officer, ако предпочитаме да не се свързваме
с местния мениджмънт или местния Compliance Officer.
Допълнителна информация и насоки: Програмите за електронно обучение „Поведение в бизнеса” (RoBIB) и
“Поведение в бизнеса – Приложение I” (RoBIB AddI); Документ относно функциите и отговорностите на местните
отговорници по съответствие. Тези материали могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия
отдел на Групата); Помощ и съвет: Ако искате да знаете повече за функциите на отговорниците по съответствие
на Рош, моля, свържете се с местния Compliance Officer, Главния Compliance Officer или Линията за помощ и
съвет на Кодекса за поведение на Групата Рош. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра
воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което
нарушава Кодекса за поведение на Групата Рош, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.

В Заинтересована страна иска да
направи оплакване срещу Рош,
като твърди, че някой в Рош е
нарушил Кодекса за поведение на
Групата Рош. Към кого може
заинтересованата страна да
адресира жалбата?
О Главният отговорник по
съответствие служи като лице за
контакт за служители, акционери,
бизнес партньори, клиенти и широката общественост във връзка с въпроси, засягащи прилагането на
съответствието и с Кодекса за
поведение на Група Рош.
В Работя като мениджър продажби
във филиал на Рош и – имайки
предвид стандартите за бизнес
почтеност на Рош - не се чувствам
удобно с инструкция, която получих
от прекия си мениджър. Какво да
направя?
О Говорете и адресирайте вашите
притеснения директно към вашия
пряк мениджър. Ако не сте
удовлетворен от отговора, който
сте получили от Линейния си
мениджър, свържете се с вашия
местен Отговорник по съответствието, който ще поеме и ще се отнесе
към притесненията ви за съответствие сериозно и конфиденциално.
В Насреща си имам чувствителна
материя, свързана със съответствие, която не искам да обсъждам
нито с местния мениджмънт, нито
с местния Отговорник по съответствие. С кого мога да обсъдя този
въпрос?
О Може да се свържете с Главния
отговорник по съответствие, който
ще се отнесе към вашия въпрос по
конфиденциален начин.
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Адресиране на въпроси,
свързани с комплайанса
Адекватното справяне със случаи на несъответствие е
ключова част от цялостното ни управление на комплайанса.
Рош не толерира поведение, което не отговаря на съответствието. На служители и мениджъри, които нарушават Кодекса за поведение на Roche Group ще им бъде потърсена
отговорност.
Рош е напълно отдаден на адекватното справяне със случаи на несъответствие като:
- приема всички твърдения сериозно;
- разследва твърденията ефикасно и своевременно;
- оценява фактите обективно и безпристрастно; и
- предприема адекватни корективни мерки и санкции, в случай, че дадено твърдение се
докаже.
Всеки обвинен служител се ползва от презумпцията, че е действал съгласно Кодекса за
поведение на Roche Group, докато събраните доказателства от разследването основателно не покажат несъответствие. Ние изцяло сътрудничим на разследващите и се уверяваме, че имаме категорични доказателства за съответствие, което доказва, че нашето
поведение е било съответстващо.
Определени твърдения, в частност, но не само, свързани с даване на корпоративен подкуп и измама, се разследват от вътрешни и външни експерти под ръководството на Отдела по одит и рискови консултации на Групата Рош.
Прекият мениджмънт с подкрепата на служителите от Човешки ресурси и местните отговорници по съответствие отговарят за определяне на адекватни корективни мерки и
санкции.
Случаи на несъответствие трябва да се докладват под отговорността на определени преки мениджъри в Системата по докладване на инциденти с бизнес етиката (BEIR), веднага щом им станат известни.
Системата BEIR дава възможност на висшия мениджмънт, Главния Compliance Officer и
Изпълнителния директор по одит и рискови консултации на Групата да улавят, проследяват и наблюдават твърдяни нарушения от първоначалните доклади до разрешаването
им.
Броят и свързаните характеристики на случаите на несъответствие, които са се случили
през отчетна година, се публикуват в годишния отчет на Roche Holding Ltd.

В Рош толерира ли нарушения в
Кодекса за поведение на Групата?
О Не. Нарушения в Кодекса за
поведение не се толерират и на
отговорните служители ще им се
търси отговорност. Трябва да се
вземат корективни мерки и
санкции, които са отговорност на
преките мениджъри.
В Какво се има предвид под
“доказателства за съответствие”?
О Доказателства за съответствие е
форма на доказване, която показва,
че вашето поведение е било
правилно, тоест писмени доказателства за съгласието на прекия ви
мениджър в евентуална ситуация
на конфликт на интереси.
В Какво да направя, ако прекия ми
мениджър настоява да направя
нещо, което считам, че не е
всъответствие в Кодекса за
поведение на Рош? Дали е
достатъчно доказателство за
съответствие, ако отбележа,
заявявайки, че прекият мени джър
е настоявал да действам по
съответния начин?
О Не. Ако прекият ви мениджър
настоява за некоректно поведение,
трябва да съобщете това, като
използвате наличните speak up
канали.

От всички нас се очаква да:
- Полагаме всички усилия за предотвратяване на случаи по несъответствие.
- Изцяло да си сътрудничим с разследващия и да се уверим ,че имаме
доказателства за съответствие.
- Предприемем адекватни корективни мерки и санкции, ако трябва да работим по
случаи на несъответствие в качеството си на ресорен ръководител.
Допълнителна информация и насоки: Директивата на Рош за адекватно справяне със случаи на
несъответствие и Директивата на Рош за докладване на инциденти с бизнес етиката могат да се открият в
Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата); Помощ и съвет: В случай на въпроси относно
адресиране на въпроси, свързани с несъответствие или докладване на инциденти с бизнес етиката, свържете
се в вашия пряк мениджър, местния Compliance Officer, Гласния Compliance Officer или Линията за помощ и
съвет на Кодекса за поведение на Групата Рош. Докладвайте проблемите със съответствието: Ако на добра
воля вярвате, че във връзка с дейността на Рош, някой е извършил, извършва или може да извърши нещо, което
нарушава Кодекса за поведение на Групата Рош, съобщете това, като използвате наличните speak up канали.
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Адреси и линкове

Главен отговорник по съответствието
Д-р Урс Яйсли, Юридически отдел на групата, Комплайанс.
e-mail: urs.jaisli@roche.com
тел: +41 61 688 40 18
Най-актуалните данни за контакт могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на
Юридическия отдел на Групата, под заглавие „Съответствие и устойчивост”), както и на
интернет страницата на Рош.
Местни отговорници по съответствието
Най-актуалните имена и данни за контакт с местните отговорници по съответствието
могат да се открият в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел на Групата, под
заглавие „Съответствие и устойчивост»).
Линията за помощ и съвет на Кодекса за поведение на Групата Рош
Молби могат да се подават на global.helpandadvice@roche.com Повече информация поже
да откриете в Интранет на Рош в helpandadvice.roche.com (уебсайта на Юридическия отдел на групата).
SpeakUp линия на Групата Рош
Достъп до безплатна телефонна линия и URL за уеб линия за SpeakUp линия на Групата
Рош може да се открие в Интранет на Рош под заглавие speakup.roche.com (уебсайта на
Юридическия отдел на групата).

Кодекс за поведение на Групата Рош
Кодексът за поведение на Групата Рош, както и списък с всички препратки може да се
открие в Интранет на Рош (уебсайта на Юридическия отдел под заглавие „Съответствие
и устойчивост”, под-заглавие „Кодекс за поведение на Групата Рош”), както и на интернет страницата на Рош.
Хартиени носители на Кодекса за поведение могат да се предоставят след искане до администраторите по съответствие в Базел: global.compliance_administration@roche.com.
Кодексът за поведение на Групата Рош съществува и като мобилно приложение за устройства, управлявани от Рош (съществува даунлоуд под името: codeofconduct.roche.
com).
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