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Küldetésünk
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Középpontban a beteg

Mire törekszünk?

Az Amgen Értékek

Arra törekszünk, hogy a legjobb humán terápiára szakosodott
cég legyünk. Az Amgen értékek szerint élünk és a tudomány
és innováció segítségével drámai javulást érünk el az emberek
életében.

♦♦ Építs a tudományra!

Vezetőségünk Jellemzői

♦♦ Etikusság

♦♦ Alakítja az Amgen jövőjét
♦♦ A legjobb csapatot hozza létre
♦♦ Eléri a kívánt eredményeket

♦♦ Versengj és győzz!
♦♦ Értéket teremtünk a betegek, dolgozóink és a befektetőink
számára

♦♦ Kölcsönös megbecsülés és bizalom
♦♦ A minőséget képviseljük
♦♦ Csapatmunka, légy csapatjátékos!
♦♦ Legyél együttműködő, kommunikálj és vállald fel!
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Üzenet a Vezérigazgatónktól
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Az Amgen egy értékközpontú cég, ezért minden
alkalmazottunktól elvárjuk, hogy felelősséggel és elveinknek
megfelelően viselkedjen. A Compliance kultúránk részét
képezi és a betegek szolgálatára irányuló küldetésünket
segíti. Teljes mértékben elengedhetetlen, hogy mint az Amgen
alkalmazottai, ismerjük, megértsük és megingás nélkül
kövessük azokat a szabályokat, amelyek nélkülözhetetlenek
a helyes üzletvitel szempontjából. A Compliance terén nem
kötünk kompromisszumot.
Ez a füzet segít megérteni, hogy mit vár el Öntől az Amgen,
és mit várnak el tőlünk ügyfeleink és részvényeseink. Nem
merít ki minden szabályzatot, amit Önnek ismernie kell
egy adott munkakörben, de jó áttekintést nyújt, és ha
további kérdései vannak, útbaigazítja Önt a kiegészítő
forrásokat illetően. Cégünk kultúrája – az Amgen Értékek,
Vezetőségünk Jellemzői, törekvéseink és küldetésünk – és
ez a Magatartáskódex (Code of Conduct) nyújtják a legjobb
útmutatást döntéseink és cselekedeteink során.
Kérjük, gondosan olvassa el ezt a füzetet. Úgy vélem, az
olvasottak alapján fokozottabban elismeri majd az etikus
magatartás és a Compliance értékét. A helyes okból történő
helyes cselekvés az egyetlen mód, hogy megnyerjük és
megtartsuk partnereink, ügyfeleink, a nagyközönség és az
általunk szolgált betegek bizalmát.

Robert A. Bradway
Elnök, Vezérigazgató
Amgen
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Az Amgen fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint,
korlátozás nélkül, bármikor, bármilyen okból, értesítéssel
vagy anélkül módosítsa a compliance program részleteit,
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e füzet és valamely szabályzat között eltérés mutatkozik, a
jelenleg hatályos szabályzat tartalma az irányadó.

Az egészségügyi közösség
Kapcsolatunk az ügyfelekkel
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Munkatársaink és munkahelyünk

Részvényeseink
További információ a Complianceről az Amgennél
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Végső soron, mindannyian szeretnénk büszkék lenni az Amgen-nél végzett munkánkra, annak tudatában, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy
másokon segítsünk, és fenntartjuk magas szintű etikai elvárásainknak köszönhető hírnevünket. Ám a mai bonyolult, globális üzleti világban
egyetlen vállalat sem indulhat ki abból, hogy a helyes cselekvés mindig nyilvánvaló, és nem tekintheti adottnak mások jóindulatát. Még a
kiváló hírnévvel rendelkező cégeknek is erőforrásokat kell szánniuk hírnevük megőrzésére. Ezt a Magatartáskódexet (Code of Conduct) azért
hoztuk létre, hogy segítsen helyesen cselekedni.
A helyes cselekvés nem mindig könnyű. Az etikus magatartás több, mint a törvények egyszerű betartása. Az egyik dolog, ami
megkülönbözteti az Amgent, hogy helyesen cselekszünk, a helyes módon. Időnként előfordul, hogy feláldozunk egy azonnali előnyt,
de hosszú távon, a magas szintű etikai elvárások betartása előnyére válik betegeinknek, ügyfeleinknek, alkalmazottainknak és
részvényeseinknek.
Kérjük, olvassa el ezt a Magatartáskódexet (Code of Conduct) és tartsa kéznél tájékozódás céljából. Ez a füzet választ ad az üzleti
magatartással kapcsolatos egyes fontos kérdésekre; a többire pedig az Amgen Értékek és saját ítélőképessége ad majd választ.

Érvényességi kör

Mindenkinek, aki a világ bármely részén az Amgen-nek dolgozik, be kell tartania ezt a Magatartáskódexet (Code of Conduct), minden
vonatkozó jogszabályt és vállalati politikát, illetve minden lehetséges lépést meg kell tennie ezek megsértésének megelőzésére. Ez
vonatkozik minden alkalmazottra és vezetőre, továbbá a tanácsadókra, valamint a megbízási szerződéses, kölcsönzött és ideiglenes
alkalmazottakra.
Ez a Magatartáskódex (Code of Conduct) az Amgen minden telephelyén, leányvállalatainál és alegységeinél is érvényes. Egyes
országokban, a helyi törvények vagy üzleti követelmények miatt, az itt ismertetett szabályzatokat további szabályzatok vagy szabályok
egészíthetik ki a helyi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében.
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Fontos megjegyzés — Amikor
a Magatartáskódex (Code of
Conduct) törvényekről ír, ez a
rendeleteket is magába foglalja.
Ezenkívül, amikor utalást talál
az Amgen szabályzataira
ebben a Kódexben, ez
az Amgen írott politikáira,
szabályaira, eljárásaira és más
igazgatási dokumentumokra is
vonatkozik.
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Az Ön felelősségkörei
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Az Ön egyik felelőssége az, hogy betartsa a jogszabályokat és az Amgen szabályzatát, az Amgen képviseletében történő munkavégzés
során. Ez a Magatartáskódex (Code of Conduct) azért készült, hogy megismertesse Önnel az Amgen-nél használatos számos szabályzatot,
de nem áll ezek felett, és nem helyettesíti a konkrét munkakörére vonatkozó összes szabályzat elolvasását. Mindannyiunknak ismernünk
kell a munkánkra és szerepkörünkre vonatkozó szabályzatokat. Tájékozódjon részlegénél és közvetlen felettesétől arról, hogy az adott
munkakörben mit kell tudnia.
Ne feledje, önmagában egyetlen írott szabályzat vagy kódex sem garantálja a törvények betartását és az etikus üzletvitelt. Ehhez
mindannyiunknak hozzá kell járulnunk. Íme néhány mód a helyes cselekvésre.

Cselekedjen becsületesen és erkölcsösen

Működjön együtt a vizsgálatok és peres ügyek során

yy Az üzleti tevékenység során járjon el becsületesen, erkölcsösen,
és törekedjen az Amgenről alkotott pozitív vélemény és jó hírnév
megőrzésére.

yy Teljes mértékben működjön együtt az esetleges
szabálysértésekkel kapcsolatos vállalati vizsgálatok, valamint az
Amgen védelmében, vagy ellene folyó peres ügyek során. Ez
többek között, de nem kizárólagos jelleggel azt jelenti, hogy álljon
rendelkezésre, és mondjon igazat.

Tartsa be a szabályokat
yy Tartsa be a törvényeket és az Amgen szabályzatát a cég számára
végzett üzleti tevékenység során.

Tartson tiszteletben másokat
yy Tartsa tiszteletben munkatársait, a kormányzati alkalmazottakat,
üzlettársainkat és versenytársainkat.

Kérdezzen
yy Kérdezze meg vezetőjét, vagy tájékozódjon a Magatartáskódexben
(Code of Conduct) ismertetett forrásokban arról, hogy mi a teendő,
ha kérdései merülnek fel a törvényekkel, politikákkal, etikai vagy
más Compliance témákkal kapcsolatban.

Jelentse a szabályok megsértését
yy A megfelelő módon azonnal jelentsen minden olyan ismert
vagy vélt esetet, amelynél megsértik a törvényeket, ezt a
Magatartáskódexet (Code of Conduct) vagy a vállalati politikákat.
Ha valaki olyan dolgot kér, vagy olyan dologra próbálja
meg rávenni, ami szabálysértésnek minősül, azt is jelentse.

Tegye közzé a szükséges információkat
yy Azonnal értesítse az Üzleti magatartás forróvonalat (Business
Conduct Hotline), ha Ön jelenleg szerepel valamely tiltólistán,
vagy más okból nem vehet részt szövetségi egészségügyi
programokban vagy szövetségi beszerzési vagy nem-beszerzési
programokban; vagy ha elítélték olyan bűncselekmény miatt,
amelynek következtében az Ön neve szerepelni fog valamely
tiltólistán.
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A “Tiltólisták” jelentése:
yy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti
Hatósága (FDA) által kiadott eltiltási lista (gyógyszerkészítményekre vonatkozó kérelmek),
yy az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatási
Minisztériuma (Department of Health and Human Services)/
A Főrevizor Hivatala (Office of Inspector General) által kiadott
lista a kizárt természetes, ill. jogi személyekről, vagy
yy az Egyesült Államok Általános Szolgáltatási Hatóságának
(General Services Administration) a kizárt feleket tartalmazó
felsorolási rendszere.
További információért tekintse át a Compliance bejelentésekre vonatkozó és
retorzió elleni politikát (Compliance Reporting and Non-retaliation Policy), a
Szakmai magatartásra vonatkozó politikát (Professional Conduct Policy) és az
Általános üzleti magatartásra vonatkozó politikát (General Business Conduct
Policy).
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A vezetők további felelősségkörei

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

Ha Ön vezető, ez további felelősséggel jár. Lépéseket kell tennie a Compliance biztosítása és a
szabálysértések megelőzése érdekében az Ön által irányított területen.
Példát kell mutatnia. Mutasson jó példát és ösztönözzön másokat is arra, hogy betartsák ezt a
Magatartáskódexet (Code of Conduct) és az Amgen politikáit. Mások is úgy fognak cselekedni,
ahogy Ön cselekszik. Íme néhány konkrét mód arra, hogy Ön vezetőként hogyan teljesítheti e
kötelezettségeit.
♦♦ Személyes példamutatással erősítse a Compliance-re és etikára épülő vállalati kultúrát.
♦♦ Mutassa fel a legmagasabb etikai színvonalat és minőséget mindennapi munkája során, és
követelje meg ezt beosztottaitól is.
♦♦ Folytasson intenzív versenyt, de soha ne keltsen olyan benyomást, hogy szabályzataink
figyelmen kívül hagyása elfogadható. Ne teremtsen, és ne engedélyezzen olyan légkört, ahol az
alkalmazottak a rájuk nehezedő nyomás miatt úgy érzik, meg kell szegniük a szabályokat.
♦♦ Biztosítsa a tanácsadók, megbízási szerződéses, kölcsönzött és ideiglenes alkalmazottak
megfelelő irányítását.
♦♦ Biztosítsa, hogy közvetlen beosztottai minden vállalati és munkájukkal kapcsolatos Compliance
képzést elvégezzenek. Rendszeresen tekintse át közvetlen beosztottaival a rájuk vonatkozó
szabályzatokat.
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♦♦ Győződjön meg arról, hogy az Ön területén a beszállítók, tanácsadók, megbízási szerződéses
dolgozók, kölcsönzött és ideiglenes dolgozók e Magatartáskódexnek (Code of Conduct) és a
vonatkozó szabályzatoknak megfelelően dolgoznak.
♦♦ Előzze meg és jelentse a problémákat.
♦♦ Legyen proaktív és tegyen lépéseket a problémák megelőzésére, mielőtt azok bekövetkeznének;
ne legyen elnéző a problémás viselkedéssel szemben.
♦♦ A problémákat felvető alkalmazottakat nyugtassa meg, és könnyítse meg számukra a probléma
megosztását.
♦♦ Jelentse a szabálysértéseket, amelyeket gyanít, vagy amit mások (nem csak közvetlen
beosztottai) mondanak el Önnek.
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Fegyelmi eljárás
A Magatartáskódexnek (Code of Conduct), az Amgen
szabályzatának, vagy a vonatkozó törvényeknek a megsértése
az alkalmazottak számára a helyi törvények által megengedett
mértékben fegyelmi eljárást von maga után, amely akár az
alkalmazás megszűnésével is járhat. Az is fegyelmi eljáráshoz
vezethet, ha egy vezető szemet huny a szabálysértések felett, vagy
nem intézkedik azok esetén. Emellett, az Amgen megszüntetheti az
olyan nem alkalmazotti jogviszonyú személyek szolgáltatásainak
vagy munkájának igénybevételét, akik nem tartják be a Kódexet, a
szabályzatokat és a vonatkozó törvényeket.
A további részletekről lásd a Compliance bejelentésekre vonatkozó és retorzió
elleni politikát (Compliance Reporting and Non-retaliation Policy).
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Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége
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Források, amelyekből
választ kaphat
Etikus döntéshozatal

Az Amgen Értékek egyike az együttműködés,
kommunikáció és felelősség. Az Amgen-nél támogatjuk
a nyílt és őszinte párbeszédet. Ha nem tud dönteni,
kérdezzen, vagy kérjen tanácsot.
?

Források, amelyekből választ kaphat
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Ahhoz, hogy helyesen tudjon cselekedni, kérjen segítséget, ha szüksége van rá. Ha a szabályzatok és eljárások nem adnak elegendő
útmutatást, kérdezze meg vezetőjét a részletekről.
Számos forrás áll rendelkezésére, hogy segítsen, ha kérdése merül fel, vagy további felvilágosítást igényel a Magatartáskódexben (Code of
Conduct) tárgyalt témákkal vagy általában a Compliance-szel kapcsolatban. Ezek az alábbiak:
Forrás

Hívható szám

Az Ön felettese

Tájékozódjon az Amgen vállalati telefonkönyvében

Regionális vagy helyi compliance
képviselő

Ld. MyAmgen intranet

Emberi erőforrás (HR) üzleti partnerek

Ld. MyAmgen intranet

HR személyzeti kapcsolat

HR Connect szolgálat a 8-447-1111-es vagy a +1-805-447-1111-es telefonszámon, vagy
kövesse országa irodájának eljárásait

Az Ombudsman

► Ha kérdése van, vagy
segítségre van szüksége
Források, amelyekből
választ kaphat
Etikus döntéshozatal

8-447-8200 vagy 1-805-447-8200
1-866-511-6787 az Amgenen kívülről, Észak-Amerikában díjmentes

A Jogi Osztály

8-447-3360 vagy +1-805-447-3360 Észak-Amerikában
+41-41-3690-300 Észak-Amerikán kívül.

Egy Compliance Tanács tag

Ld. MyAmgen intranet
Az Üzleti magatartás forróvonalán (Business Conduct Hotline) kérdéseket tehet fel és
tanácsot kérhet

Üzleti magatartás forróvonala
(Business Conduct Hotline)

USA, Kanada és Puerto Rico: 1-888-376-5574
� A többi országra vonatkozóan kövesse az Üzleti magatartás forróvonalra (Business
Conduct Hotline) vonatkozó hívási útmutatásokat, melyeket a MyAmgen intraneten
talál.
Az interneten, a https://amgenbch.tnwreports.com címen

Hivatkozásokat talál ezekre, és más forrásokra a MyAmgen intraneten.
A további részletekről lásd a Compliance bejelentésekre vonatkozó és retorzió elleni politikát (Compliance Reporting and Non-retaliation Policy).
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Egyetlen magatartáskódex sem térhet ki minden helyzetre. Ha nehezen megoldható etikai problémákkal szembesül, tegye fel magának
ezeket a kérdéseket, amelyek segíthetnek helyesen cselekedni: Ha továbbra sem biztos egy kérdés etikusságában vagy jogi hátterében,
kérjen tanácsot, mielőtt cselekedne.
Folytassa a kérdezést addig, amíg biztos nem lesz benne, hogy helyesen cselekszik.

Nem biztos benne?
Kérjen tanácsot a Jogi
Osztálytól.

Nem biztos benne?
Keressen további
információkat a
MyAmgen-en. Kérjen
tanácsot felettesétől, HR
üzleti partnerétől vagy
személyzeti kapcsolatától,
regionális vagy helyi
compliance képviselőjétől,
vagy a Jogi Osztálytól.
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Törvényes-e?

► Ha kérdése van, vagy
segítségre van szüksége
Források, amelyekből
választ kaphat

Nem biztos benne?
Kérjen tanácsot a
felettesétől.

Nem biztos benne?
Kérjen tanácsot
felettesétől, regionális
vagy helyi compliance
képviselőjétől, vagy a
Jogi illetve Corporate
Affairs Osztálytól.

Nem biztos benne?
Kérjen tanácsot;
beszéljen felettesével,
vagy a Corporate
Affairs Osztállyal.

?

?
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Megfelel-e az
Tükrözi-e az Amgen
Amgen Globális
értékeit, kultúráját
Igen és azon küldetését, Igen
Igen vállalati Compliance Yes
Yes
Yes
politikáinak és vállalati
hogy a betegeket
szabályzatainak?
szolgálja?

Hátrányos hatással
Hátrányos
lehet-e a betegek
hatással lehet-e
biztonságára,
Nem
Nem
a vállalat egy
No
No
a termékek
vagy több érintett
biztonságosságára/
szereplőjére?
minőségére vagy az
Amgen hírnevére?

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A lépésnek komoly
következményei
lehetnek.
Ne tegye meg.

A lépésnek komoly
következményei
lehetnek.
Ne tegye meg.

A lépésnek komoly
következményei lehetnek.
Beszéljen felettesével. Mi a
kockázatcsökkentési terv?

Kérjen tanácsot
felettesétől, vagy a
Corporate Affairs
Osztálytól. Mi a
kockázatcsökkentési terv?

Kérjen tanácsot;
beszéljen felettesével,
vagy a Corporate
Affairs Osztállyal. Mi a
kockázatcsökkentési terv?

Etikus döntéshozatal

Az lépés
megtételére
vonatkozó döntés
helyesnek tűnik.
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Problémák jelentése
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Esetleges szabálysértés jelentése
Hogyan kell hívni az Üzleti
magatartás forróvonalat
(Business Conduct Hotline)
Retorzió elleni politikánk
(Non-retaliation Policy)

Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy megvédjük
cégünket az etikátlan viselkedéstől és a szabálysértésektől.
Kötelessége jelentenie, ha tudomására jutott egy probléma,
vagy gyanítja, hogy valami helytelen. Vállalatunknál értékeljük
a bizalmat és a tiszteletet. Minél előbb merül fel egy probléma,
annál előbb megoldható.
?

Esetleges szabálysértés jelentése

Üzleti magatartás forróvonala
(Business Conduct Hotline)

Ön fontos szerepet játszik abban, hogy megfeleljünk magas szintű
Compliance követelményeinknek. Ha Ön felvet egy problémát, vagy
jelenti aggályait, feltárhatjuk a problémákat, időben megfelelő lépéseket
hozhatunk, és ha szükséges, kijavíthatjuk a hibákat. Az Igazgatótanács
Audit Bizottsága felel a könyvelés és a pénzügyi jelentési eljárások
felügyeletéért az Amgen-nél. Az Igazgatótanács Vállalati Felelősség
és Compliance Bizottsága felel a vállalati felelősség és Compliance
biztosításáért. E felelősségkör ellátása érdekében az Amgen eljárásokat
dolgozott ki a pénzügyi és más Compliance-szel kapcsolatos
panaszbejelentések jelentésére és kezelésére.

Az Amgen Üzleti magatartás forróvonalát (Business Conduct
Hotline) bármikor elérheti, éjjel-nappal.

A pénzügyi panaszbejelentések vonatkozhatnak megkérdőjelezhető
könyvelési vagy audit tevékenységekre, beleértve a belső könyvelési
ellenőrzés szabályainak be nem tartását, vagy egy felsővezető vagy
könyvelő általi valótlan kijelentéseket. Egyéb Compliance panaszok
lehetnek jóhiszemű bejelentések olyan magatartásról, amely nem felel
meg az Amgen Értékeknek vagy amely egy törvényt vagy rendeletet,
Amgen szabályzatot vagy üzleti magatartási normát sért.

Cselekedjen helyesen

Megjegyzés — A helyi törvények egyes országokban helytelenítik
vagy tiltják a névtelen bejelentéseket. Emellett, egyes országok
korlátozzák azt, hogy mi jelenthető telefonvonalon keresztül, például
csak pénzügyi szabálytalanságok jelentését engedélyezik.
A további részletekről lásd a Compliance bejelentésekre vonatkozó és retorzió
elleni politikát (Compliance Reporting and Non-retaliation Policy).

K:

Milyen ügyeket kell jelenteni?

V:

Köteles bejelentést tennie pénzügyi szabálytalanságokról és a
Compliance-szel kapcsolatos egyéb jóhiszemű aggályairól és
vétségekről, például a vonatkozó törvények, a Magatartáskódex,
az Amgen szabályzatának és egyéb szabályozó
dokumentumainak, vagy az üzleti etika megszegéséről, illetve
minden más olyan súlyos vétségről vagy etikátlan viselkedésről,
amelyek nincsenek összhangban az Amgen értékeivel.

� USA, Kanada és Puerto Rico: 1-888-376-5574
			A többi országra vonatkozóan kövesse az Üzleti magatartás
forróvonalra (Business Conduct Hotline) vonatkozó hívási
útmutatásokat, (beleértve az egyes ország-specifikus
korlátozásokat), melyeket a MyAmgen intraneten talál.

Magatartáskódex
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► Problémák jelentése

Esetleges szabálysértés jelentése

� Az interneten, a https://amgenbch.tnwreports.com címen

♦♦ Minden gyanított vétséggel kapcsolatos aggályát haladéktalanul
jelentse.
♦♦ Lépjen kapcsolatba az Üzleti Magatartás Forróvonallal
(Business Conduct Hotline), ha azt feltételezi, hogy megsértették
a Magatartáskódexet (Code of Conduct), az Amgen valamely
irányelvét, valamely vonatkozó törvényt vagy egyéb szabályozó
dokumentumot, vagy az Amgen értékeivel összhangban lévő
üzleti etika elveit. Az elérhetőségeket a e Kódex 2. részében
találja (“Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége” cím
alatt).

Hogyan kell hívni az Üzleti
magatartás forróvonalat
(Business Conduct Hotline)
Retorzió elleni politikánk
(Non-retaliation Policy)

♦♦ Tudnia kell, hol találhatók és hogyan kell használnia az egyéb
olyan telefonszámokat, amelyek egyes specifikus problémák
jelentésére szolgálhatnak.

?

Hogyan kell hívni az Üzleti magatartás
forróvonalat (Business Conduct Hotline)?
Az Üzleti magatartás forróvonala (Business Conduct Hotline)
globálisan napi 24 órában, heti 7 napon át, az év 365 napján
működik. Bármilyen nyelven jelenthet problémát, vagy feltehet
kérdést, ha tolmácsot kér.
Egy külső alkalmazásban lévő diszpécser megkérdezi Önt a kérdés
vagy probléma részleteiről, dokumentálja azokat, és ad Önnek egy
referenciaszámot és egy visszahívási időpontot az utánkövetéshez.
Bár nem kötelező, javasoljuk, hogy kövesse nyomon az eljárást
a visszahívási időpontban vagy azt követően, arra az esetre, ha
további információra lenne szükség. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy ha nem ad meg minden rendelkezésére álló információt, ezzel
megakadályozhatja az alapos vizsgálat lefolytatását.
Az Amgen az Üzleti magatartás forróvonalon (Business Conduct
Hotline) érkezett minden hívást komolyan vesz, és az adott esetnek
megfelelően kezeli azokat. A vizsgálatokat a körülményekhez képest
a lehető legbizalmasabb módon végezzük. A cég megállapítja, hogy
sor került-e vétségre, és megteszi a megítélése szerint megfelelő
intézkedéseket.
Az Üzleti magatartás forróvonalat (Business Conduct Hotline) az
eljárás során bármikor visszahívhatja, és utánkövetési információt
vagy végleges visszajelzést kérhet a probléma jelentésekor kapott
referenciaszám segítségével. Kérjük, ne feledje, hogy a közölhető
információ korlátozott lehet. Vegye figyelembe, hogy a vizsgálatok
időt vehetnek igénybe. Ne gondolja, hogy semmi sem történik, csak
azért, mert némi időt vesz igénybe egy ügy lezárása.
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Névtelenség és bizalmasság
A legtöbb helyszínen, beleértve az USA-t is, az Üzleti magatartás
forróvonal (Business Conduct Hotline) névtelenül hívható. Egyes
országok azonban korlátozhatják vagy tilthatják az Üzleti magatartás
forróvonalán (Business Conduct Hotline) keresztül történő jelentést,
például csak könyvelési vagy pénzügyi szabálytalanságok jelentését
engedélyezik. Amikor ezen országokból hívja az Üzleti magatartás
forróvonalát (Business Conduct Hotline), az automatikus üdvözlő
szöveg közli a jelentésekre vonatkozó specifikus korlátozásokat.
Az Üzleti magatartás forróvonalán (Business Conduct Hotline)
megadott minden információt a körülményekhez képest a lehető
legbizalmasabb módon kezelünk. Ez azt jelenti, hogy a megadott
információt csak azokkal közöljük, akiknek tudniuk kell ezt ahhoz,
hogy megválaszolhassák kérdését, vagy kivizsgálhassák az ügyet.
Mindazonáltal, egyes esetekben az Amgen törvényi kötelezettsége
lehet, hogy felfedje az Ön kilétét. Emellett, egyes esetekben nem
lehetséges bizalmasan kezelni az Ön kilétét, például, ha Ön azon
kevesek egyike, akik ismerik a pontos tényeket, vagy ha egy nagyon
kis irodában dolgozik, ahol a részletekből nyilvánvaló lehet, hogy
kitől származik a panasz.

► Problémák jelentése

Esetleges szabálysértés jelentése
Hogyan kell hívni az Üzleti
magatartás forróvonalat
(Business Conduct Hotline)
Retorzió elleni politikánk
(Non-retaliation Policy)

?
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► Problémák jelentése

Esetleges szabálysértés jelentése
Hogyan kell hívni az Üzleti
magatartás forróvonalat
(Business Conduct Hotline)
Retorzió elleni politikánk
(Non-retaliation Policy)

Retorzió elleni politikánk
(Non-retaliation Policy)
Politikánk tiltja azon alkalmazottak megfélemlítését vagy büntetését,
akik jóhiszeműen jelentenek egy problémát, aggályukat fejezik
ki a compliance lehetséges megsértését előidéző viselkedéssel
kapcsolatban, illetve jóhiszeműen részt vesznek egy vizsgálatban
vagy eljárásban. Retorzió elleni politikánk érvényes az Üzleti
magatartás forróvonalán (Business Conduct Hotline) keresztül, a
Magatartáskódexben (Code of Conduct) meghatározott módokon,
vagy bármely más megfelelő módon történő bejelentésekre.
A további részletekről lásd a Compliance bejelentésekre vonatkozó és retorzió
elleni politikát (Compliance Reporting and Non-retaliation Policy).

?

Az egészségügyi közösség
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Helyes működési gyakorlat
Kormányzati ellenőrzések
és kérések
Gyógyszerbiztonság

Az egészségügyi közösséggel
történő együttműködés

Termékeink promóciója

Tudományos információcsere

A környezet tiszteletben tartása

Az Amgen küldetése a betegek szolgálata. Az egészségügyi közösséggel való minden
kapcsolatunk lehetőség arra, hogy kimutassuk elkötelezettségünket a betegek
igényeinek kielégítése, valamint a tudomány és az orvostan fejlesztése iránt.

?

Helyes működési gyakorlat
Az Amgen elkötelezett a megfelelő tudományos és minőségi elvek
iránt és biztosítja, hogy ezek az elvek tükröződjenek működésünk
során, beleértve a kutatást, fejlesztést, gyártást és kereskedelmet.
Ezen elvek megvalósítása érdekében, követünk minden törvényt,
amely a Helyes Laboratóriumi Gyakorlatra (GLP), Helyes Klinikai
Gyakorlatra (GCP), Helyes Gyógyszergyártási gyakorlatra (GMP) és
Helyes Gyógyszer-nagykereskedelmi gyakorlatra (GDP) vonatkozik,
és amelyeket – összefoglaló néven Helyes működési gyakorlatnak
(GxP) neveznek.
A Compliance és a helyes minőségbiztosítási elvek alkalmazása
érdekében a kutatólaboratóriumokban, klinikai vizsgálatok során,
gyárainkban és kereskedelmi központjainkban, minden GxP
terület számára bevezettünk rendszereket és belső ellenőrző
mechanizmusokat. Ezek az alábbiak:
yy Az írott vállalati és szakterületre vonatkozó szabályzatok és
eljárások a kapcsolódó képzéssel.
yy A törvények és az Amgen szabályzatok betartását felmérő
mechanizmusok.
yy A kísérleti állatok gondozására és felhasználására vonatkozó
irányelvek és szabályzatok.
yy Ahol szükséges, eljárások a törvények vagy szabályzatok
megszegésének jelentésére és kivizsgálására.
yy Eljárások audit vizsgálatok levezetésére és az ezekre történő
válaszadásra.

Magatartáskódex
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Az Amgen további, részletesebb útmutatást is kidolgozott a GLP,
GCP, GMP és GDP compliance biztosítása érdekében az adott
helyszín működésének megfelelően.
Megjegyzés — A helyes dokumentációs gyakorlat a helyes
működési gyakorlat fontos része. Ismernie kell a helyes
dokumentációra és a feljegyzések kezelésére vonatkozó
eljárásokat. Ezenkívül ismernie kell a feljegyzésekhez és
elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó eljárásokat is.
Tekintse át a szakterületekre vonatkozó politikákat, például a Research &
Development részleg Klinikai vizsgálatokra vonatkozó globális etikai kódexét
(Global Code of Ethics for Clinical Trials) és a Kísérleti állatok felhasználására
és gondozására vonatkozó politikát (Laboratory Animal Care and Use Policy).

Cselekedjen helyesen
♦♦ Ismerje az Ön GxP felelősségköreire vonatkozó Compliance
szabályzatokat és eljárásokat.
♦♦ Vegyen részt GxP képzésen.
♦♦ Működjön együtt minden, a GxP compliance biztosítását szolgáló
felmérés és teszt során.
♦♦ Ha nem sikerül megfelelő megoldást találni, a GxP problémákkal
forduljon a vezetőségi hierarchia felsőbb szintjeihez.

yy Eljárások a felügyeleti szervek ellenőrzései és vizsgálatai
esetére.

► Az egészségügyi közösség

Helyes működési gyakorlat
Kormányzati ellenőrzések
és kérések
Gyógyszerbiztonság

Az egészségügyi közösséggel
történő együttműködés

Termékeink promóciója

Tudományos információcsere

A környezet tiszteletben tartása

K:

Természetesen a minőség fontos, de kihagyhatok-e néhány lépést egy eljárásból azért, hogy
teljesítsem a célt, különösen, ha egyes követelmények adminisztratív túlzásnak tűnnek?

V:

Nem. Az eljárás lerövidítése soha nem elfogadható. Ez kockáztathatja azt, hogy megfelelőképpen eljuttassuk gyógyszereinket
betegeinknek, akiknek szükségük van azokra. Ha úgy véli, hogy egy követelmény szükségtelen, beszélje meg a problémát vezetőjével.

?
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K:
V:

Mi a teendő, ha nem tudok válaszolni a hatósági
ellenőr egy kérdésére az ellenőrzés során?

► Az egészségügyi közösség

Ha nem tudja a választ, mondja meg ezt az ellenőrnek, és
mondja azt, hogy hamarosan kideríti. Ne próbálja meg a választ
megbecsülni vagy kitalálni. Ezen kívül ne közöljön információt
félrevezető módon, és ne hagyjon ki fontos információkat.

Helyes működési gyakorlat
Kormányzati ellenőrzések
és kérések

Kormányzati ellenőrzések
és kérések
A biotechnológiai és gyógyszerészeti ipar az egész világon
kormányzati hivatalok szabályozása alatt áll. Ennek
következményeként, telephelyeinket és tevékenységeinket
időnként várhatóan ellenőrzik. Az Amgen régóta működik
együtt kormányokkal és felügyeleti szervekkel világszerte, és a
kormányzati ellenőrökre úgy tekintünk, mint partnereinkre a minőség
biztosításában.

Cselekedjen helyesen
♦♦ Biztosítson pozitív és együttműködő környezetet az ellenőrök
számára az ellenőrzési eljárás egésze során.

Gyógyszerbiztonság

Az egészségügyi közösséggel
történő együttműködés

Termékeink promóciója

Tudományos információcsere

A környezet tiszteletben tartása

♦♦ Soha ne tegyen hamis vagy félrevezető kijelentéseket egyetlen
kormányhivatalnoknak sem.
♦♦ Ismerje a telephely eljárásait az Amgen területére való belépés
igénylése esetén, vagy ha vizsgálatra, idézésre vagy más jogi
dokumentumra kell reagálnia.
?

Gyógyszerbiztonság – Nemkívánatos
események, termékpanaszok és egyéb
gyógyszerbiztonsági események
bejelentése
Az Amgen elkötelezett a betegek és a klinikai vizsgálatok alanyai
által a forgalomba hozatalra engedélyezett, vagy klinikai
vizsgálati készítményeink szedése során tapasztalt nemkívánatos
eseményekre, termékpanaszokra és egyéb gyógyszerbiztonsági
eseményekre vonatkozó információk világszerte történő gyűjtése és
áttekintése iránt. A nemkívánatos események, a termékpanaszok
és egyéb gyógyszerbiztonsági események az Amgen politikája
értelmében jelentésköteles eseményeknek minősülnek. Ez az
információ segít jobban megismerni a gyógyszerek biztonságossági
jellemzőit, és védeni a betegek egészségét.
Az alkalmazottaknak minden területen – nem csak a betegekkel
és orvosokkal együttműködő beosztásban, például a Kutatás
és Fejlesztés vagy a Globális Kereskedelmi Részleg területén –
jelenteniük kell a tudomásukra jutott potenciálisan jelentésköteles
eseményeket.
Tekintse át a Nemkívánatos események és termékpanaszok bejelentésére
vonatkozó vállalati politikát (Corporate Adverse Event and Product Complaint
Reporting Policy).

K:

Egy családi vacsora során, a nagymamám megemlített egy
nemkívánatos eseményt, amelyet egy Amgen termék használata
során tapasztalt. Jelentenem kell-e ezt?

V:

Igen. Minden Amgen termékhez kapcsolódó nemkívánatos
eseményt jelentenie kell, amely a tudomására jutott, bármikor,
még szabadsága során is. Az Amgen termékeket szedő
személyek által tapasztalt minden nemkívánatos eseményt
jelenteni kell, akkor is, ha lehetséges, hogy ezeket nem az
adott Amgen termék okozta. A jelentést tegye meg egy
munkanapon belül.
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Cselekedjen helyesen
♦♦ Egy munkanapon belül értesítse az Amgen helyi Orvosi
Információs részlegét/ a Globális Betegbiztonsági részleg
képviselőjét, ha bármilyen forrásból tudomást szerez egy
forgalomban lévő, vagy fejlesztés alatt álló Amgen termékkel
összefüggő jelentésköteles eseményről. Az Amgen Orvosi
Információs/Globális Betegbiztonsági részlegét a következő
módon érheti el:
yy Az Amgenen belülről: 8-447-3505
yy Az Egyesült Államokban az Amgenen kívülről:
+1-805-447-3505 és +1-800-772-6436 (1-800-77-AMGEN)
♦♦ Tudja meg, hogyan találhatja meg és használhatja a szükséges
telefonszámokat, és ismerje meg az Ön helyszínére
vonatkozó jelentési eljárásokat. A helyi orvosi információs/
gyógyszerbiztonsági kapcsolat-felvételi információkat megtalálja
az Amgen.com weboldalon.
♦♦ Ha tudja, hogy egy nemkívánatos eseményt egy rendszeres
adatgyűjtési eljárás (például klinikai vizsgálat) során már
jelentettek, nem kell jelentenie azt.
Definíció — Minden olyan kedvezőtlen orvosi jelenség
előfordulása, amely egy Amgen terméket használó betegnél
fordul elő, és amely nem feltétlenül áll okozati kapcsolatban
az Amgen termékkel. Nemkívánatos esemény lehet tehát
bármely, a gyógyszerkészítmény, kombinált készítmény
vagy orvosi eszköz használatával időbelileg kapcsolatba
hozható kedvezőtlen vagy nem szándékolt jel (pl. rendellenes
laboratóriumi eredmény), tünet vagy betegség, függetlenül attól,
hogy összefüggőnek tekinthető-e a termékkel. Ide tartoznak
a következők: fennálló állapot bármilyen klinikailag jelentős
rosszabbodása; a termék használatának megszakításával
kapcsolatba hozott nemkívánatos esemény; valamint a
szándékolt hatás bármiféle elmaradása vagy megszűnése.

► Az egészségügyi közösség
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► Az egészségügyi közösség

Helyes működési gyakorlat
Kormányzati ellenőrzések
és kérések

Az egészségügyi közösséggel történő
együttműködés
Az egészségügyi közösséggel (EK) történő együttműködést számos
törvény szabályozza világszerte. Ezek a törvények korlátozzák
az EK tagjai számára adott anyagi juttatásokat. Ezeket időnként
megvesztegetés elleni és/vagy szponzorálási törvényeknek nevezik.
Ezeknek a követelményeknek azáltal felelünk meg, hogy soha
nem befolyásoljuk tisztességtelen módon az EK tagjait, amikor
döntéseket hoznak termékeink használatáról.
Tekintse át az Egészségügyi közösséggel történő kapcsolattartásra vonatkozó
politikát (Interactions with the Healthcare Community Policy).

Definíció — Az „egészségügyi közösség” (EK) kifejezés a
következőket foglalja magába: egészségügyi szakemberek,
egészségügyi intézmények vagy egészségügyi szervezetek, a
tudományos közösség tagjai, fizetők, vásárlók, szakmai egyesületek
és szakmai szervezetek, betegek, betegszervezetek és betegjogokat
képviselő csoportok.
Ez a kifejezés magába foglalja továbbá az egészségügyi közösség
azon tagjait, akik a kormány tisztviselői vagy alkalmazottai, valamint
egy kormány által üzemeltetett intézményt (mint pl. kórház, egyetem
vagy kutatóközpont) és bármely egyéb kormánytisztviselőt.

Gyógyszerbiztonság

Cselekedjen helyesen
♦♦ Soha ne ígérjen, és ne adjon semmilyen értéktárgyat azért, hogy
azáltal ösztönözze az EK egy tagját termékeink megvásárlására,
felírására, használatára vagy ajánlására (ne feledje, hogy
országonként eltérő szabályok vonatkozhatnak a termékmintákra
és a minimális értékű tárgyakra).
♦♦ Az EK tagjai szolgáltatásainak megtérítése során az összegnek
meg kell felelnie a nyújtott szolgáltatásnak, és a szolgáltatásra
vonatkozó korrekt piaci értéknek.
♦♦ A vonatkozó törvények és jogszabályok értelmében Ön köteles
összegyűjteni és bejelenteni minden olyan eseményt, amelynek
során közvetlen vagy közvetett módon értékek cserélnek gazdát,
beleértve az EK tagjai részére történő kifizetéseket.

Az egészségügyi közösséggel
történő együttműködés

Termékeink promóciója

Tudományos információcsere

A környezet tiszteletben tartása

♦♦ Ismerje meg az EK tagjaival való konkrét helyzetekben és
országokban történő együttműködésre vonatkozó részletesebb
szabályzatokat és eljárásokat.
♦♦ Tartsa be a megfelelő eljárásokat, hogy biztosítsa, hogy az EK
tagjai részvételével történő tudományos kutatási tevékenységek
megfelelnek az Amgen valós kutatási szükségleteinek.
?

Termékeink promóciója

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

A közegészségügy védelme érdekében, minden ország,
amelyben jelen vagyunk, szabályozza termékeink promócióját
és piaci értékesítését. Az őszinteségre és hitelességre alapozott,
helyes promóciós és marketing tevékenység segít termékeink
értékesítésében.

Cselekedjen helyesen

Megjegyzés — Ismerje szerepét: Ha Research & Development
vagy Global Commercial Operations területen dolgozik,
előfordulhat, hogy az EK tagjaival áll kapcsolatban. Fontos, hogy
ismerje szerepét és azt, hogy a különböző helyzetekben milyen
tevékenységek megengedettek.

♦♦ Soha ne javasolja az Amgen termékek off-label használatát.
A termékekre vonatkozó minden állításnak meg kell felelnie az
adott országban jóváhagyott alkalmazási előírásnak.

Helyes működési gyakorlat

♦♦ A termékek ismertetése során mindig nyújtson kiegyensúlyozott
képet, azaz ismertessen minden biztonságossági információt
teljesen és pontosan, és soha ne ismertesse azt félrevezetően,
ill. ne csökkentse annak jelentőségét semmilyen módon.

Kormányzati ellenőrzések
és kérések

Tekintse át az Egészségügyi közösséggel történő kapcsolattartásra vonatkozó
politikát (Interactions with the Healthcare Community Policy).

♦♦ Az Amgen termékek promóciója során mindig biztosítsa, hogy
a felhasznált és terjesztett promóciós anyag és promóciós
információ teljes és pontos legyen, és ne legyen félrevezető.

► Az egészségügyi közösség

Gyógyszerbiztonság

Az egészségügyi közösséggel
történő együttműködés

Termékeink promóciója

K:

V:

Találkozom egy potenciális, új, az Amgen termékeiben
érdekelt ügyféllel. Szeretném egyénileg átalakítani az
Amgen promóciós anyagait, úgy, hogy e konkrét orvos
igényeinek feleljenek meg. Megtehetem ezt?

Tudományos információcsere

A környezet tiszteletben tartása

Nem. Az Amgen anyagait egy szigorú eljárás során készítik
el és ellenőrzik. A jóváhagyott Amgen promóciós anyagokat
soha nem szabad módosítani, vagy saját anyagot létrehozni.

?

Tudományos információcsere
A tudományos információcsere üzleti tevékenységünk fontos része.
A termékeinkre és terápiás szakterületekre vonatkozó időszerű,
pontos és kiegyensúlyozott tudományos információk előkészítése és
megosztása az EK tagjaival kulcsfontosságú a betegek érdekében.
Tekintse át az Egészségügyi közösséggel történő kapcsolattartásra vonatkozó
politikát (Interactions with the Healthcare Community Policy).

Cselekedjen helyesen
♦♦ Amikor tudományos információcserében vesz részt, valós és nem
félrevezető információt közöljön.
♦♦ Az Amgen elkötelezett az iránt, hogy a tudományos
információcsere ne promóciós jellegű és szándékú legyen – ezt
Ön is tartsa be.

K:

Nefrológus vagyok és a Kutatás és Fejlesztés területén
dolgozom. Nem számít-e minden, amit mondok, tudományos
információcserének és ezért nem promóciós jellegűnek?

V:

Nem. Az Amgen képviselői kommunikációjának a tartalma
és kontextusa határozza meg, hogy az ilyen kommunikáció
promóciónak vagy tudományos információcserének minősül,
nem az Amgen alkalmazott munkaköre vagy képzettsége.

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

► Az egészségügyi közösség

Helyes működési gyakorlat
Kormányzati ellenőrzések
és kérések
Gyógyszerbiztonság

Az egészségügyi közösséggel
történő együttműködés

Termékeink promóciója

Tudományos információcsere
Definíció — A „tudományos információcsere” az orvosi és
tudományos információk vagy adatok jóhiszemű cseréje az érintett
személyek részéről (1) tudományos párbeszéd formájában, amely
nem promóciós jellegű kontextusban történik (pl. ideértve, de nem
kizárólag publikációk, orvosi oktatás, betegségek állapotának
megbeszélése, az Amgen által támogatott klinikai tanulmányok
vagy kutatók által támogatott tanulmányok), vagy (2) válaszul egy
egészségügyi szakembertől vagy intézménytől felkérés nélkül érkező
kérdésre vagy kérésre. A tudományos információcsere kifejezetten
nem foglalja magába a promóciós jellegű kommunikációt.

A környezet tiszteletben tartása

?

A környezet tiszteletben tartása
Az Amgen világszerte elkötelezett aziránt, hogy tevékenységét
a környezetért felelősen végezze. Minden vonatkozó törvényt
és jogszabályt betartunk a környezetvédelmi, egészségügyi és
biztonsági követelményeknek megfelelően.
A vonatkozó törvényekben foglalt kötelezettségeinknek megfelelően,
az Amgen arra törekszik, hogy minimálisra csökkentse a keletkező
kockázatos anyagok mennyiségét és biztosítsa azok biztonságos
kezelését és elhelyezését. Emellett, az Amgen támogatja a
fenntartható termékek, létesítmények és eljárások használatát az
alkalmazotti részvétel, erőforrás-takarékosság, és a zöld tervezési
elvek alkalmazása révén.
Megjegyzés — Minden Amgen telephely felelős saját
szabályzatának és eljárásainak a kialakításáért és alkalmazásáért,
amelyeknek meg kell felelniük a környezetvédelemre,
munkaegészségügyre és biztonságra vonatkozó törvényeknek.
Tekintse át a Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági politikát
(Environment, Health and Safety Policy).

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ Munkatevékenysége során mindig környezetbarát módon járjon
el. Vegyen részt az energia- és anyagtakarékosságot, a hulladék
csökkentését, újrafelhasználását és az újrahasznosított termékek
felhasználását célzó Amgen programokban, ahol ez lehetséges.
♦♦ Haladéktalanul jelentsen minden, a környezetvédelemmel
kapcsolatos balesetet, beleértve a potenciálisan káros vegyületek
kikerülését a légkörbe, talajba vagy vízbe.
♦♦ Működjön együtt teljes mértékben minden Amgen vizsgálattal,
ami környezetvédelmi incidensekkel és azok elhárításával
kapcsolatos.
♦♦ Vegyen részt az Amgen által biztosított képzésben.

► Az egészségügyi közösség

Helyes működési gyakorlat
Kormányzati ellenőrzések
és kérések
Gyógyszerbiztonság

Az egészségügyi közösséggel
történő együttműködés

Termékeink promóciója

Tudományos információcsere

K:

Ki kell dobnom egy vegyi anyag tartályt. Kidobhatom
a szemetesbe a pihenőszobában?

V:

Nem. A megfelelő hulladék-elhelyezési eljárásokat kell követnünk
az Amgen-nél használt számos anyag és vegyszer esetén.
Fontos, hogy ismerjük a vonatkozó speciális követelményeket.
Ezen kívül a normál hulladék- és újrahasznosítható anyagok
kezelésére vonatkozó eljárásokat is ismernie kell.

A környezet tiszteletben tartása

?

Kapcsolatunk az ügyfelekkel és a kormányokkal

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

Trösztképzés és
tisztességtelen verseny
Korrupció és megvesztegetés
elleni törvények
Politikai tevékenységek és
politikai adományok
Árképzés és árjelentés
Globális kereskedelem – export- és
importellenőrzés és kereskedelmi
szankciók

Cégünk fokozottan szabályozott területen tevékenykedik. Az etikus, tiszteletteljes és együttműködő
kapcsolat fenntartása a kormányhivatalokkal, döntéshozókkal és más közhivatalnokokkal
kulcsfontosságú annak érdekében, hogy gyógyszereink eljussanak a betegekhez.

?

Trösztképzés és tisztességtelen verseny
A trösztellenes törvények és a versenyre vonatkozó törvények
célja a tisztességes verseny biztosítása. Ezek a törvények gyakran
tartalmaznak intézkedéseket arra vonatkozóan, amely elősegíti a
cégek minőség, ár és szolgáltatások alapján történő versenyét. Az
Amgen nem tolerálja, és nem vesz részt olyan üzleti magatartásban,
tranzakcióban vagy tevékenységben, amely sérti azon országok
trösztellenes-és versenytörvényeit, ahol üzleti tevékenységet
folytatunk.
A törvénynek ez a területe rendkívül összetett, és államonként,
országonként változhat. Ezek a törvények trösztellenes-,
monopólium-, szabad kereskedelem-, verseny-, árdiszkriminációvagy kartell törvényekként ismertek. Ezek általában a jelenlegi vagy
potenciális versenytársak közötti kapcsolatra vonatkoznak, illetve
egy cég és ügyfelei, beszállítói és terjesztői közötti kapcsolatra.
Kérjen tanácsot a Jogi Osztálytól, ha olyan szituáció előtt áll, amely
trösztellenes- vagy versenytörvényeket érinthet.
Tekintse át a Trösztképzés és tisztességtelen verseny elleni politikát
(Antitrust and Unfair Competition Policy).

Magatartáskódex
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Cselekedjen helyesen
♦♦ Ne vegyen részt megbeszélésekben, és ne kössön
megállapodásokat jelenlegi vagy potenciális versenytárssal az
árpolitikáról, kedvezményekről vagy más értékesítési feltételekről,
sem a piac illetve az ügyfelek felosztásáról.
♦♦ Ne vegyen részt megbeszélésekben, és ne kössön
megállapodásokat jelenlegi vagy potenciális versenytárssal
termékeink vagy az ő termékeik értékesítéséről (vagy nem
értékesítéséről).
♦♦ Soha ne vesztegesse meg, és ne próbálja megvesztegetni az
ügyfeleket vagy beszállítókat üzleti tevékenységünk segítése
vagy a versenytársak hátrányba hozása érdekében.
♦♦ Legyen óvatos, ha olyan tevékenységet folytat, ami a
tisztességtelen verseny vagy a domináns piaci pozícióval való
visszaélés látszatát keltheti.

► Kapcsolatunk az ügyfelekkel
és a kormányokkal
Trösztképzés és
tisztességtelen verseny
Korrupció és megvesztegetés
elleni törvények
Politikai tevékenységek és
politikai adományok
Árképzés és árjelentés
Globális kereskedelem – export- és
importellenőrzés és kereskedelmi
szankciók

K:

Egy konferencián egy versenytárs anyagaiból kiderült a piaci
dominancia elérésére irányuló szándéka. Írhatunk mi így a piaci
pozíciónkról?

V:

Nem. Az Amgen nem támogatja a piaci dominanciát és
ellenőrzést, vagy a versenytársak kizárását az ügyfelekhez
vagy beszállítókhoz való hozzáférésből, illetve az ügyfeleket
károsító árképzést. Kerülje az olyan túlzottan agresszív nyelvezet
használatát az Amgen dokumentumaiban és e-mailjeiben,
ami ezt a benyomást keltheti.

Fontos megjegyzés — Kerülje a versenytársak becsmérlését
ügyfeleink előtt. Inkább összpontosítson az Amgen által az
ügyfeleknek nyújtott előnyökre és szolgáltatásokra, ahelyett, hogy a
versenytársakkal foglalkozna.

?

Korrupció és megvesztegetés elleni törvények
Sok ország, ahol az Amgen üzleti tevékenységet folytat, rendelkezik
törvényekkel a kormányzati alkalmazottak tisztességtelen befolyásolása
és a korrupció ellen. Emellett, a korrupcióellenes törvények egyes
országokban a nem állami alkalmazottak (azaz magánszemélyek)
tisztességtelen befolyásolására is kiterjednek. Mi betartjuk ezeket
a törvényeket. Nem toleráljuk a kormányzati alkalmazottak, ill. a
magánszemélyek tisztességtelen befolyásolására irányuló kísérleteket a
kedvező felügyeleti feltételek vagy az Amgen kereskedelmi érdekeinek
előmozdítása érdekében. Ezen kívül a kormánytól bizalmas információk
megszerzésére irányuló törekvéseket sem toleráljuk.
Ne feledje, hogy az egészségügyet számos országban az állam
üzemelteti, és az egészségügyi szakembereket (pl. orvosok és
kórházi alkalmazottak) a helyi törvények gyakran közalkalmazottnak,
vagyis kormányzati alkalmazottaknak minősítik. Különösen
ügyeljen erre a körülményre, mivel egy ország kormánya gyakran a
termékeinket ellenőrző hatóság és egyben vásárlónk is.
Ha kormányzati beszerzési tevékenységekben érintett (azaz
a kormány Amgen termékeket vásárol), ismernie kell az erre a
területre vonatkozó törvényeket is.
Ezekről a kérdésekről részletesebben tájékozódhat, ha áttekinti A kormányzat
irányában tanúsított magatartásra vonatkozó politikát (Dealing with the
Government Policy), az Egészségügyi közösséggel történő kapcsolattartásra
vonatkozó politikát (Interactions with the Healthcare Community Policy), a
Korrupcióellenes törvényekre és az Egyesült Államok Külföldi Tisztességtelen
Üzleti Gyakorlat Törvényére vonatkozó politikát (Anti-corruption and U.S.
Foreign Corrupt Practices Act Policy), valamint a Kormányzati alkalmazottaknak
adott ajándékokra vonatkozó USA Kormányzati Ügyek Szabvány Műveleti
Előírást (U.S. Government Affairs Standard Operating Procedure for Gifts to
Government Employees).

Magatartáskódex
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Cselekedjen helyesen
♦♦ Ne fizessen, ne adjon ajándékot, szolgáltatást, munkalehetőségre
vonatkozó ígéretet vagy bármilyen értéket, és ne ajánljon fel
vagy ígérjen ilyet (közvetlenül vagy közvetve) a kormányzati
alkalmazottak vagy magánszemélyek tevékenységének
tisztességtelen befolyásolása és az Amgen kereskedelmi érdekei
érdekében.
♦♦ Ne adjon semmilyen értéket, beleértve a segélyeket,
adományokat, munkalehetőségre vonatkozó ígéreteket vagy
ajándékokat azért, hogy a kormányzati vagy magánvállalati
alkalmazottat Amgen termékek használatára ösztönözze,
vagy befolyásolja a gyógyszerkönyvbe vételt. Tekintse át az
e témakörre konkrét helyzetekben érvényes további Amgen
szabályzatokat.
♦♦ Legyen tisztában az USA Külföldi tisztességtelen üzleti gyakorlat
törvénye (FCPA) és a hasonló helyi törvények követelményeivel,
amennyiben ezek vonatkoznak az Amgen tevékenységére.
♦♦ Ne feledje, hogy az, ami egyes országokban a szokások alapján
elfogadható, beleértve az ajándékozást, más országokban
törvénytelennek vagy tisztességtelennek minősülhet.

K:

Egyik európai leányvállalatunk helyi irodájában dolgozom, és adományt szeretnék adni egy helyi egészségügyi jótékonysági szervezetnek.
A jótékonysági szervezet vezetője egyúttal egy kormányzati egészségügyi hatóság vezetője is, amely a kórházak egészségügyi termék- és
szolgáltatásbeszerzéseit finanszírozza, beleértve az Amgen termékeit is. Azt mondta, hogy sokat jelentene számára, ha adományt adnék.
Helyes-e, ha adományt adok?

V:

E körülmények között az adományozás az FCPA-ba ütközne, ha annak célja az, hogy közvetve vagy közvetlenül befolyásoljon egy
kormányhivatalnokot (ez esetben egy egészségügyi hatóság vezetőjét). Mindig kérje ki a helyi vezetőség és a Jogi Osztály véleményét,
mielőtt adományt ajánlana fel egy kormányzati alkalmazottnak (még ha az nem is ebben a minőségben tevékenykedik).

► Kapcsolatunk az ügyfelekkel
és a kormányokkal
Trösztképzés és
tisztességtelen verseny
Korrupció és megvesztegetés
elleni törvények
Politikai tevékenységek és
politikai adományok
Árképzés és árjelentés
Globális kereskedelem – export- és
importellenőrzés és kereskedelmi
szankciók

?

Politikai tevékenységek
és politikai adományok
Jogi korlátok befolyásolják az Amgen lehetőségeit a politikai jelöltek
támogatására vagy a politikai tevékenységekben való részvételre. Például,
az USA-ban a vállalati hozzájárulás a szövetségi és egyes állami és helyi
választásokon tilos, bár a szövetségi törvények lehetőséget adnak a
vállalatoknak arra, hogy politikai akcióbizottságot hozzanak létre az
alkalmazottak. Az USA-ban a helyi, állami és szövetségi törvények a cégek
lobbizási tevékenységét is szabályozzák. Az USA-n kívül számos más
ország rendelkezik olyan törvényekkel, amelyek az ilyen tevékenységeket
szabályozzák.
Az USA-ban az itt felsorolt szabályokat kell követni a politikai
tevékenységekkel kapcsolatban. A világ más részein kérjen tanácsot a
Jogi Osztálytól, mielőtt bármilyen lobbizásba vagy politikai tevékenységbe
kezdene, vagy vállalati forrásokat használna fel politikai tevékenységre.
Ezekről a kérdésekről részletesebben tájékozódhat, ha áttekinti A kormányzat
irányában tanúsított magatartásra vonatkozó politikát (Dealing with the Government
Policy), a Lobbizásra vonatkozó USA Kormányzati Ügyek Szabvány Műveleti Előírást
(U.S. Government Affairs Standard Operating Procedure for Lobbying Activities),
A politikai tevékenység során felhasználható vállalati erőforrásokra vonatkozó USA
Kormányzati Ügyek Szabvány Műveleti Előírást (U.S. Government Affairs Standard
Operating Procedure for Use of Corporate Resources for Political Activity), és a
Kormányzati alkalmazottaknak adott ajándékokra vonatkozó USA Kormányzati Ügyek
Szabvány Műveleti Előírást (U.S. Government Affairs Standard Operating Procedure
for Gifts to Government Employees).

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ Az USA-ban kövesse az alábbi elveket:
yy Soha ne adományozzon vagy költsön pénzt egy politikai jelöltre a
jelölt hivatali ellenszolgáltatásáért cserébe.
yy Ha részt vesz kormányzati intézményeknél vagy alkalmazottaknál
történő lobbizásban az Amgen részéről, ismerje és tartsa be a
vonatkozó törvényeket.
yy Ismerje és tartsa be a kormányzati alkalmazottak és intézmények
számára juttatott politikai hozzájárulásokra és adományokra, ill. az
egyéb támogatásokra vonatkozó jóváhagyási eljárásokat.
♦♦ A világ más részén kérjen tanácsot a Jogi Osztálytól, mielőtt
bármilyen lobbizásba vagy politikai tevékenységbe kezdene, vagy
vállalati forrásokat használna fel politikai tevékenységre.

► Kapcsolatunk az ügyfelekkel
és a kormányokkal
Trösztképzés és
tisztességtelen verseny
Korrupció és megvesztegetés
elleni törvények
Politikai tevékenységek és
politikai adományok
Árképzés és árjelentés
Globális kereskedelem – export- és
importellenőrzés és kereskedelmi
szankciók

K:

Egy személyes csekket küldtem egy jelöltnek, akiről tudom, hogy
támogatja az Amgen érdekeit. Hogyan téríttethetem meg ezt?

V:

Az Egyesült Államokban az alkalmazottak nem adhatnak be
költségtérítési igénylést egy jelöltnek vagy politikai bizottságnak
adott személyes politikai hozzájárulásért. Az Amgen számára
tilos bármilyen személyes politikai hozzájárulás megtérítése.

Definíció — Az Egyesült Államok szövetségi törvénye értelmében, a
„lobbizás” magába foglalja egyes szövetségi kormányzati
tevékenységek, például a szabályozás és törvényhozás
befolyásolását, valamint a szövetségi pozíciókra pályázó jelöltek
kiválasztásának befolyásolását is. Magába foglalhatja továbbá a
szövetségi szerződések vagy juttatások tárgyalásának, odaítélésének
vagy adminisztrációjának befolyásolását is.

?

Árképzés és árjelentés

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

A pontos és időszerű árképzési információ segít a kormányoknak,
magánszemélyeknek, egészségügyi szakembereknek, betegeknek
és más érdekelt személyeknek. Ezenkívül kereskedelmi sikerünk
és a hatósági követelmények teljesítése szempontjából is fontos.

Cselekedjen helyesen

A törvények e területen nagyon összetettek, és országonként
eltérőek. A pontatlan árképzési információ és árjelentés jelentős jogi
kockázatnak teheti ki az Amgen-t.

♦♦ Az USA-ban biztosítsa, hogy minden kormányzati árkalkuláció
és -jelentés, amelyért Ön felel, időben történjen és pontos
legyen.

Tekintse át az Árképzésre és árjelentésre vonatkozó politikát (Pricing and Price
Reporting Policy) és az Egészségügyi közösséggel történő kapcsolattartásra
vonatkozó politikát (Interactions with the Healthcare Community Policy).

♦♦ Az USA-ban, kövesse az Amgen eljárásokat az alábbi
területeken: törvényes kedvezmények, árengedmények és
adminisztratív költségek jóváhagyása, dokumentációja és
közlése.

♦♦ Az USA-n kívül, kérjen tanácsot a Jogi Osztálytól az árképzésre
és árjelentésre vonatkozó szabályokról.

♦♦ Ha érintett az árkalkulációban és -jelentésben, vegyen részt
ehhez kapcsolódó Amgen képzésen.

► Kapcsolatunk az ügyfelekkel
és a kormányokkal
Trösztképzés és
tisztességtelen verseny
Korrupció és megvesztegetés
elleni törvények
Politikai tevékenységek és
politikai adományok
Árképzés és árjelentés
Globális kereskedelem – export- és
importellenőrzés és kereskedelmi
szankciók

?

Globális kereskedelem – export- és
importellenőrzés és kereskedelmi
szankciók
Világszerte működő ellátási láncunk zavartalan működése
érdekében teljes mértékben teljesítünk minden globális
kereskedelmi követelményt. Az Egyesült Államok és más országok
export- és importtörvényei összetettek. Például az USA-ban a
törvények gyakran korlátozzák az áruk, szoftverek és technológiák
eladása és/vagy szállítása esetén a végső rendeltetési helyet azért,
hogy megakadályozzák egyes ismert terrorista tevékenységhez
köthető személyek hozzájutását valamely egyesült államokbeli
cég által vagy annak közreműködésével előállított árucikkhez. Sok
országban kereskedelmi korlátozások, például gazdasági szankciók,
embargók és bojkottok érvényesek.
Tájékozódjon a Globális Kereskedelmi Irodánál vagy az Amgen
Jogi Osztályánál, hogy biztosítsa export- és importtevékenységei
megfelelését az összes vonatkozó törvénynek.
Tekintse át a Kereskedelmi compliance-re vonatkozó politikát
(Trade Compliance Policy).

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ A nemzetközi ügyletek során biztosítsa minden import- és
exportszabály és kereskedelmi korlátozás ismeretét és
betartását.
♦♦ Ismerje saját létesítményének szállításra és más export- és
importtevékenységekre vonatkozó eljárásait.

► Kapcsolatunk az ügyfelekkel
és a kormányokkal
Trösztképzés és
tisztességtelen verseny
Korrupció és megvesztegetés
elleni törvények
Politikai tevékenységek és
politikai adományok
Árképzés és árjelentés
Globális kereskedelem – export- és
importellenőrzés és kereskedelmi
szankciók

K:

Ha az Egyesült Államokon kívülre, egy európai Amgen
létesítménybe szállíttatok laboratóriumi felszerelést, az exportnak
minősül?

V:

Igen. Ez exportnak minősül és az USA exportellenőrző törvényei
hatálya alá esik. Ugyanígy, ha a laboratóriumi felszerelést
visszaszállíttatja az USA-ba, az importnak minősül, és az import
törvények vonatkoznak rá.

?

Munkatársaink és munkahelyünk

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

Munkahelyi környezetünk
Diszkrimináció- és zaklatásmentes
munkahelyi környezet
Biztonságos és egészséges
munkahely
A személyes adatok védelme

A vállalati rendszerek használata

Az Amgen értékek leginkább munkahelyi környezetünkben
valósíthatók meg. Az Amgen alkalmazottaiként, büszkén
vállaljuk a vállalati értékeket minden tevékenységünk során,
és a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülő munkahelyi
légkört teremtünk.
?

Munkahelyi környezetünk

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

Világszerte minden alkalmazottnak be kell tartania minden
vonatkozó törvényt és vállalati szabályzatot, és a legmagasabb
színvonalú szakmai hozzáállással, becsületesen kell viselkednie,
illetve tisztelettel kell viszonyulnia másokhoz.

Cselekedjen helyesen

Minden dologozónak tiszteletben kell tartania az emberi jogokat
az összes országban, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Az
emberkereskedelem, rabszolga- és gyermekmunka bármilyen
formájú alkalmazása szigorúan tilos.

♦♦ Legyen becsületes szavaiban és tetteiben. Soha ne tegyen
olyasmit, ami megfoszthatja hitelétől az Amgen-t, vagy sértő
lehet ügyfeleink, kormányzati személyzet, kollégáink vagy mások
számára.

Ön felelős a cég jó hírnevének megtartásáért. Mindezt szem
előtt tartva, soha ne folytasson olyan tevékenységet, amely
megkérdőjelezheti az Amgen becsületességét és integritását, vagy
más módon rossz fényt vethet a cégre. Végső soron az Amgen-t az
alapján ítélik meg, hogy Ön követi-e az Amgen Értékeket.

♦♦ Viselkedjen professzionálisan és mindig tartsa be az iparágban
vagy szakmában bevett, Önre érvényes szabályokat.

Tekintse át a Szakmai magatartásra vonatkozó politikát (Professional Conduct
Policy) és az Általános üzleti magatartásra vonatkozó politikát (General
Business Conduct Policy).

K:

Hallottam, hogy bővítjük üzleti tevékenységünket a világ
új országainak irányába. Az egyes országok eltérő
kultúrával rendelkeznek, ennek fényében az Amgen
Értékek, a Magatartáskódex (Code of Conduct) és
szabályzataink ezeken az új helyszíneken is hatályosak?

V:

Igen. Az Amgen Értékek globálisak és maradandóak. Ezenkívül
a Magatartáskódex (Code of Conduct) olyan szabályokat
ismertet, amelyek mindannyiunkra, minden országban és
kultúrában érvényesek, ahol üzleti tevékenységet folytatunk.
Üzleti tevékenységünk változhat, piacaink változhatnak, de
az Amgen Értékek és a Magatartáskódex (Code of Conduct)
a jövőben is útmutatóul szolgálnak majd számunkra.

♦♦ Tartson be minden Amgen szabályzatot, az ebben
a Magatartáskódexben (Code of Conduct) tárgyaltakat is, és
kövesse az Amgen Értékeket.

♦♦ Tegye meg a szükséges lépéseket az Amgen tulajdonának
védelme érdekében.
♦♦ Ne alkalmazza, vagy népszerűsítse az emberkereskedelmet,
rabszolga- vagy gyermekmunkát, illetve ne szerződjön
olyan szállítókkal, akikről tudható, hogy megszegték az
emberkereskedelem, illetve rabszolga- vagy gyermekmunka
tilalmát.
Fontos megjegyzés — Úgy tűnhet, hogy egyetlen személy döntései
és cselekedetei kevés hatással vannak egy olyan nagy cégre, mint
az Amgen. Ez nem így van. Minden, amit Ön tesz, segít felépíteni
és fenntartani egy olyan munkahelyi környezetet, amely az Amgen
Értékekre épül.

► Munkatársaink és
munkahelyünk
Munkahelyi környezetünk
Diszkrimináció- és zaklatásmentes
munkahelyi környezet
Biztonságos és egészséges
munkahely
A személyes adatok védelme

A vállalati rendszerek használata

?

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

K:

Mi az a jogellenes diszkrimináció?

V:

A törvények országonként, illetve az USA-ban államonként
eltérőek, de általánosságban e törvények tiltják az olyan
diszkriminációt az alkalmazás terén, amely a személyes
jellemzők, például bőrszín, származás, nem, vallás vagy
fogyatékosság gyelembe vétele alapján történik. Ismerkedjen
meg az Ön helyszínén érvényes szabályokkal.

► Munkatársaink és
munkahelyünk
Munkahelyi környezetünk
Diszkrimináció- és zaklatásmentes
munkahelyi környezet

Diszkrimináció- és zaklatásmentes munkahelyi környezet
Az Amgen elkötelezett a sokszínű alkalmazotti kör és a toleráns
vállalati kultúra iránt. Egy sokszínű alkalmazotti kör változatos
háttérrel és ötletekkel erősíti az Amgent és lehetővé teszi, hogy
kihozzuk magunkból a legjobbat.
A jogellenes diszkrimináció és a zaklatás sérti az Amgen
szabályzatait és az Amgen értékeket. Az ilyen viselkedés aláássa
a csapatmunkára való képességünket, és ellenkezik a kölcsönös
tisztelet fontosságába vetett hitünkkel.
Megjegyzés — Ne feledje, hogy az olyan e-mailek, poszterek,
naptárak, képernyővédők, fényképek, rajzfilmek, stb., amelyek
illetlenek és sértőek lehetnek mások számára, zaklatásnak
minősülhetnek. A személyes jellemzőkre, például a nemre, bőrszínre
vagy vallásra tett sértő utalások illetve az illetlen fizikai kontaktus és
a személyes fenyegetések is zaklatásnak minősülhetnek.
Tekintse át a Szakmai magatartásra vonatkozó politikát (Professional Conduct
Policy), a Zaklatás elleni politikát (Policy Against Harassment) és Az egyenlő
alkalmazás lehetőségére és a megerősítő intézkedésekre vonatkozó politikát
(Equal Employment Opportunity and Affirmative Action Policy).

Cselekedjen helyesen

Biztonságos és egészséges
munkahely
A személyes adatok védelme

♦♦ Soha ne vegyen részt jogellenes diszkriminációban.
♦♦ Az USA-ban támogassa a cég Zaklatás elleni politikájának
(Policy Against Harassment) és Az egyenlő alkalmazás
lehetőségére és a megerősítő intézkedésekre vonatkozó
politikájának (Equal Employment Opportunity and Affirmative
Action Policy) betartását. Jelentse a fenti politikák megszegését.

A vállalati rendszerek használata

♦♦ Ellenezze és jelentse a helytelen, sértő és megalázó
megjegyzéseket, vicceket vagy jelzőket.
♦♦ Soha ne kérjen szexuális ellenszolgáltatást munkahelyi jutalomért
cserébe.
♦♦ Soha ne viselkedjen ellenségesen vagy fenyegetően,
és helytelenítse az ilyen viselkedést mások részéről.
♦♦ Tudja meg, hogyan találhatja meg és használhatja a specifikus
problémák jelentésére szolgáló telefonszámokat.

?

Biztonságos és egészséges munkahely
A biztonság minden tevékenységünk során elsődleges szempont.
Ön felelősséggel tartozik munkatársai és a létesítményeinkbe
látogató személyek iránt, és aziránt, hogy az Ön területén a
biztonsági követelményeknek megfelelő körülmények legyenek.
Ennek érdekében vegyen részt biztonsági képzésen, tartsa be a
biztonsági szabályokat, és haladéktalanul jelentse a biztonsági
problémákat.
Elkötelezettek vagyunk a drog- és alkoholhasználattól mentes
munkahelyi környezet biztosítása iránt. Ön nem tartózkodhat az
Amgen létesítményeiben, a cég járműveiben, és nem dolgozhat
az Amgen számára, amikor drogok vagy alkohol hatása alatt
áll. Javasoljuk, hogy bármilyen drog- vagy alkoholproblémájával
forduljon orvoshoz.
Az Amgen elkötelezett az erőszakmentes munkahelyi környezet
iránt. Azonnal jelentse a sértő, fenyegető vagy erőszakos
magatartást, akár szóban, akár tettlegesen történik. Az erőszakos
vagy fenyegető magatartás tilos, és nem toleráljuk.
Tekintse át a Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági politikát
(Environment, Health and Safety Policy) és az Általános üzleti magatartásra
vonatkozó politikát (General Business Conduct Policy).

K:

Jelentsek-e minden, a munkahelyemen engem ért sérülést, még
a jelentéktelenebbeket is?

V:

Igen. Azonnal jelentsen minden sérülést, még a
jelentéktelenebbeket is. Időnként még a kisebb sérülések is
komoly egészségügyi következményekkel járhatnak. Ha minden
sérülést jelent, biztosíthatjuk, hogy megfelelő orvosi kezelésben
részesül, és meghozhatjuk a szükséges intézkedéseket a jövőbeli
sérülések megelőzése érdekében.

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ Mindig tartsa szem előtt a biztonságot.
♦♦ Vállaljon felelősséget minden látogatóért, akit a létesítménybe hoz.
♦♦ Tudja, hogyan kell használni és karbantartani a munkája során
használt berendezéseket, és viselje a szükséges személyi
védőfelszerelést.
♦♦ Ismerje az Ön létesítményének vagy szakterületének egészségügyi
és biztonsági szabályait, a vészhelyzetekre szóló terveket is.
♦♦ Haladéktalanul jelentsen minden környezetvédelmi,
munkaegészségügyi és biztonsági problémát, többek közt a
veszélyes körülményeket, baleseteket, majdnem bekövetkezett
eseményeket, munkával kapcsolatos sérüléseket és
betegségeket és a fenyegető vagy erőszakos magatartást.
Fontos megjegyzés — Alkalmi jelleggel előfordulhat, hogy
alkoholt szolgálnak fel egyes munkával kapcsolatos vagy a
cég által szponzorált rendezvényeken. Ha úgy dönt, hogy iszik
ezeken a rendezvényeken, elvárjuk Öntől, hogy mértéktartóan
és felelősségteljesen viselkedjen. Azok a vezetők, akik ezeket a
rendezvényeket szervezik, felelősek az alkohol felszolgálásáért és
az alkoholfogyasztásért.

► Munkatársaink és
munkahelyünk
Munkahelyi környezetünk
Diszkrimináció- és zaklatásmentes
munkahelyi környezet
Biztonságos és egészséges
munkahely
A személyes adatok védelme

A vállalati rendszerek használata

?

A személyes adatok védelme
Az Amgennél tiszteletben tartjuk a ránk bízott személyes adatok
titkosságát. Vállalatunknál világszerte minden munkatársunknak
szerepe van abban, hogy megvédjük a személyes adatokat, és
gondoskodjunk azok biztonságáról és helyes feldolgozásáról (ide
tartozik az adatok begyűjtése, felhasználása, tárolása, továbbítása,
az azokhoz való hozzáférés illetve az azokba történő betekintés).
Az Amgen, valamint az Amgen képviseletében működő felek a
betegekre, gondozókra, klinikai vizsgálatok alanyaira, egészségügyi
szakemberekre (pl. orvosokra vagy diplomás ápolókra), az Amgen
alkalmazottaira és szállítóira, és másokra vonatkozó különböző
típusú személyes adatokat dolgoznak fel különféle jogszerű üzleti
célokból.
Az ilyen adatoknak a törvény által engedélyezett feldolgozása
fontos az Amgen üzleti tevékenysége szempontjából. A vonatkozó
adatvédelmi törvények köteleznek minket arra, hogy a személyes
adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket
léptessünk életbe. Személyes adatok törvénybe ütköző vagy
engedély nélküli használata vagy közzététele árthat azoknak az
egyéneknek, akiknek adatai veszélybe kerültek, továbbá az Amgen
számára potenciális jogi és szabályozói kockázattal, anyagi kárral
és hírnévkárosodással járhat. Ezért az adatvédelmi esetekkel
kapcsolatos minden bejelentést alaposan kivizsgálunk és az
eseteket rövid időn belül megfelelő módon kezeljük.
Tekintse át a Személyes adatok védelmére vonatkozó politikát
(Protection of Personal Information Policy).

K:
V:

Mit tegyek, ha gyanítom, vagy tudom, hogy
személyes adatokkal való visszaélés történt?
Ha gyanítja, vagy tudomása van arról, hogy személyes adatokkal
való visszaélés történt, biztonságba kell helyeznie a személyes
adatokat, és haladéktalanul fel kell hívnia az Üzleti magatartás
forróvonalat. Az eset bejelentésének kézhezvételét követően
az Adatvédelmi Iroda vagy a Jogi Osztály egy képviselője fel
fogja venni Önnel a kapcsolatot. Ön köteles teljes mértékben
együttműködni az Adatvédelmi Iroda vizsgálata során.

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ Ha Ön egy egyén személyes adatainak feldolgozásával foglalkozik,
be kell tartania az ilyen személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos
összes törvényt és az Amgen idevonatkozó szervezeti dokumentumait.
Ide tartozhatnak például a következők: az illető egyén megfelelő módon
történő értesítése, és szükség esetén az illető hozzájárulásának a
vonatkozó törvények valamint az Amgen irányelveinek és eljárásainak
rendelkezéseivel összhangban történő megszerzése.
♦♦ Ha Önnek hozzáférése van személyes adatokhoz, akkor kötelessége
azokat védeni, azokat kizárólag jogszerű célokra használni, és azokat
csak az erre felhatalmazott személyekkel vagy entitásokkal megosztani.
♦♦ Önnek kötelessége betartani a személyes adatok Amgen általi
kezelésére vonatkozó konkrét protokollokat, ill. szerződéseket.
Például a klinikai vizsgálatok alanyai által aláírandó tájékoztatáson
alapuló beleegyező nyilatkozatokban, vagy az Amgen
weboldalának személyes adatvédelmi nyilatkozatában foglalt
kötelezettségvállalásokat.
♦♦ Személyes adatok feldolgozása során megfelelő biztonsági
óvintézkedéseket kell alkalmaznia a személyes adatoknak a nem
megfelelő hozzáférés, megsemmisítés, módosítás, tárolás vagy
felhasználás elleni védelme érdekében.
♦♦ A törvények országonként eltérőek. Önnek ismernie kell részlegének
a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit és eljárásait. Ne
feledje, hogy a személyes adatok bizonyos típusaira és az Ön által
végzett bizonyos folyamatokra speciális szabályok vonatkozhatnak.

► Munkatársaink és
munkahelyünk
Munkahelyi környezetünk
Diszkrimináció- és zaklatásmentes
munkahelyi környezet
Biztonságos és egészséges
munkahely
A személyes adatok védelme

A vállalati rendszerek használata

yy Ha útmutatásra van szüksége egy konkrét témával vagy az Ön
működési területével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az
Amgen Adatvédelmi Irodájával a privacyoffice@amgen.com címen.

Definíció — A „személyes adatok” alatt általában
olyan személlyel kapcsolatos adatokat értünk, akinek a
személyazonossága ismert, vagy az adatok alapján közvetlen,
vagy közvetett úton kikövetkeztethető. A meghatározás
országonként és törvényenként változhat. Ilyen adat például
egy személy neve, lakcíme vagy családi adatai.

?

A vállalati rendszerek használata
A vállalati rendszerek vállalati erőforrások, amelyeket általánosan
csak a cég üzleti tevékenységéhez szabad használni. Minden
Amgen rendszer és az azokon tárolt dokumentáció és információ
a cég tulajdonát képzi, függetlenül attól, hogy hogyan jelöli, vagy
címkézi azokat. Általánosságban, nem várhatja el adatai bizalmas
vagy magánjellegű kezelését a vállalati rendszerek használata
során, bár a helyi törvények egyes országokban az Egyesült
Államokon kívül több joggal ruházhatják fel az alkalmazottakat. Ahol
ez jogilag engedélyezett, az Amgen saját belátása szerint, bármikor,
előzetes gyelmeztetés és engedélyezés nélkül ellenőrizheti fájljait
és üzeneteit és felügyelheti Internet használati szokásait. A vállalati
rendszerek használata automatikus beleegyezést jelent az Amgen
által végzett ellenőrzésbe, felügyeletbe és hozzáférésbe, a törvény
által engedélyezett mértékben.
Megjegyzés — Példák az Amgen vállalati rendszereire:
számítógépek, e-mail, hangposta, azonnali üzenetküldés, telefonos
rendszerek, hálózatok és Internet hozzáférés.
Tekintse át A vállalati rendszerek és az Internet használatára vonatkozó politikát
(Use of Company Systems and Internet Conduct Policy) és a Közösségi
oldalakra vonatkozó politikát (Social Media Policy).

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ Soha ne hozzon létre, küldjön, jelenítsen meg vagy fogadjon
illetlen, sértő vagy zavaró anyagot az Amgen rendszerein.
♦♦ Az Ön és az Amgen védelme érdekében ne közölje másokkal
jelszavát az Amgen rendszereihez.
♦♦ Ne várja el adatai/információi bizalmasan történő kezelését,
amikor a vállalati rendszereket használja, kivéve a vonatkozó
törvények által biztosított mértékben.
♦♦ Alkalmazásának lejártakor juttassa vissza az Amgen
minden tulajdonát és felszerelését, az azokon tárolt összes
dokumentummal és információval.

► Munkatársaink és
munkahelyünk
Munkahelyi környezetünk
Diszkrimináció- és zaklatásmentes
munkahelyi környezet
Biztonságos és egészséges
munkahely
A személyes adatok védelme

A vállalati rendszerek használata

K:

Használhatom-e Amgen számítógépemet személyes célokra?

V:

Általánosságban véve, hozzáférhet e-mailjéhez és használhatja
az Internetet személyes célokra a vállalati rendszerek
segítségével, de csak bizonyos feltételek mellett. Ez azonban
nem ütközhet törvénybe, vagy az Amgen szabályzataiba
és nem befolyásolhatja munkahelyi teljesítményét.

?

Részvényeseink

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

Érdekütközés
Tisztességesség a
pénzügyek terén
Üzleti dokumentumok és
információk
Az Amgen információinak védelme

Bennfentes kereskedelem

Befektetői és sajtókapcsolatok

Részvényeseink a vállalatunk tulajdonosai, akik cégünk jövőjébe fektetnek be. Mindannyian
fontos szerepet játszunk abban, hogy, miközben értékeket teremtünk a betegek, önmagunk
és munkatársaink számára, értéket teremtsünk számukra is, valamint abban, hogy megvédjük
a céget a kockázatoktól.
?

Érdekütközés

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

Ön felelős azért, hogy professzionálisan járjon el, és az üzleti döntései
során ne a személyes hasznot vegye figyelembe. Kerülje el az olyan
helyzeteket, amelyekben a személyes érdekek, külső tevékenységek,
pénzügyi érdekek vagy kapcsolatok ütköznek az Amgen érdekeivel,
vagy ennek akár csak a látszata áll fenn. Az ilyen magatartás
vállalatunknál tilos.

Cselekedjen helyesen

Tekintse át az Érdekütközésre vonatkozó politikát (Conflicts of Interest Policy).

♦♦ Soha ne kérjen vagy fogadjon el fizetséget, díjakat, kölcsönöket
vagy szolgáltatásokat egyetlen személytől vagy cégtől sem az
Amgen-nel való üzletkötés feltételeként.

♦♦ Kerülje az olyan helyzeteket, ahol valaki feltételezhetné, hogy egy
üzleti döntését valamilyen tisztességtelen érdek befolyásolta.
♦♦ A beszállítókkal, ügyfelekkel és az Amgen minden üzlettársával
járjon el objektíven, professzionálisan és tisztességesen.

♦♦ Ne fogadjon el ajándékot olyan személytől vagy vállalattól, aki,
vagy amely az Amgennel üzleti kapcsolatban áll, illetve üzleti
kapcsolatba szeretne kerülni. Bizonyos olyan kultúrák esetében,
amelyekben az ajándék visszautasítása nagy valószínűséggel a
kulturális szokások megsértését, illetve kellemetlenséget okozna,
az Érdekütközésre vonatkozó politika (Conflicts of Interests Policy)
tartalmaz egy, a kulturális szokásokkal kapcsolatos ajándékozásra
vonatkozó kivételt, mely engedélyezi, hogy kivételt lehessen tenni
az ilyen ritka és különleges esetekben.
♦♦ Soha ne folytasson üzleti tevékenységet az Amgen részéről
rokonával vagy olyan személyekkel, akikkel közeli, személyes
viszonyban áll.

► Részvényeseink

Érdekütközés
Tisztességesség a
pénzügyek terén
Üzleti dokumentumok és
információk
Az Amgen információinak védelme

Bennfentes kereskedelem

K:

Meghívtak, hogy felszólaljak egy szakmai konferencián, ami szerintem az Amgen előnyére válik. Amellett, hogy elengedik a konferencia
regisztrációs költségeit, a szervezők felajánlották, hogy kisebb honoráriumot fizetnek, és megtérítik utazási és hotel költségeimet.
Elfogadhatom-e az ajánlatukat?

V:

Nem fogadhat el pénzt egy konferencián vagy találkozón való részvételért. Mindazonáltal, ha az Ön felettese úgy dönt, hogy a részvétel
előnyös az Amgen számára, elfogadhatja a konferencia díjának elengedését. A minden résztvevő számára biztosított alkalmi étkezéseket
is elfogadhatja. Az utazást, szállást, és más kapcsolódó költségeket az Amgen-nek kell fizetnie az Amgen utazási szabályzatának
megfelelően.

Befektetői és sajtókapcsolatok

Definíció — „Érdekütközés” akkor áll fenn, ha a személyes előnyök helytelen módon befolyásolják azt, hogy hogyan dolgozunk az Amgen
számára. Példa lehet az érdekütközésre az Amgen-nél betöltött pozíció kihasználása személyes haszon érdekében, a külső alkalmazás egy
versenytársnál és a személyes ismerősök előnyben részesítése a cég üzleti tevékenysége során.
?

Tisztességesség a pénzügyek terén
A mi felelősségünk, hogy teljesen, tisztességesen, pontosan, időben
és világosan továbbítsuk jelentéseinket és dokumentumainkat
a kormányzati és hatósági szerveknek. Önnek is segítenie kell,
hogy ezen felelősségünknek eleget tehessünk. A vezérigazgató
és a pénzügyi vezetők további felelősséggel bírnak és egy
speciális Etikai Kódex szerint kell eljárniuk, amely kiegészíti ezt a
Magatartáskódexet (Code of Conduct).
Tekintse át A vezérigazgató és a pénzügyi felsővezetők etikai kódexét
(Code of Ethics for the CEO and Senior Financial Officers), a Korrupcióellenes
törvényekre és az USA-beli Külföldi Tisztességtelen Üzleti Gyakorlat
Törvényére vonatkozó politika (Anti-corruption and U.S. Foreign Corrupt
Practices Act Policy) és a Dokumentum- és információkezelési politikát
(Records and Information Management Policy).

Fontos megjegyzés — Nem csak a pénzügyi dokumentációt
kell közzétennünk. A cég minden területén alkalmaznak pénzügyi
információt tartalmazó dokumentációt, és ezek alkotják a
nyilvános jelentéseink alapját. Minden részlegen minden pénzügyi
dokumentumnak pontosnak, valósnak és teljesnek kell lennie.

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ Biztosítsa, hogy az Amgen dokumentációja pontos, valós és
teljes legyen.
♦♦ Ha részt vesz az Amgen által az Értékpapír- és
Tőzsdebizottságnak leadott jelentések és dokumentumok
elkészítésében, biztosítsa, hogy azok tartalma teljes, valós,
pontos, időszerű és világos legyen.
♦♦ Működjön együtt teljes mértékben az Amgen független
mérlegképes könyvelőivel, és soha ne próbálja meg
kényszeríteni, befolyásolni vagy félrevezetni őket.

► Részvényeseink

Érdekütközés
Tisztességesség a
pénzügyek terén
Üzleti dokumentumok és
információk
Az Amgen információinak védelme

Bennfentes kereskedelem

Befektetői és sajtókapcsolatok

?

Üzleti dokumentumok és információk
Minden dokumentumot és információt úgy kezeljen, hogy megőrizze
az információkat, és megfelelő hozzáférést biztosítson azokhoz.
A dokumentációra és információra vonatkozó szabályzatunk
megkönnyíti a döntéshozatalt, támogatja az Amgen jogi, pénzügyi,
hatósági, és szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, és fokozza
a szervezeti hatékonyságot.
Megjegyzés – A bizalmas információk közlésére vonatkozó
megállapodások az egyik fél információit védik a közzétételtől,
azáltal, hogy megkövetelik az információt átvevő féltől, hogy az
bizalmas módon használja és kezelje azokat. Gyakran, amikor két
cég együttműködést tervez, ilyen megállapodást írnak alá, ami
lehetővé teszi közöttük az információcserét, és ezáltal egymás
tevékenységeinek jobb megismerését.
Tekintse át a Dokumentum- és információkezelési politikát
(Records and Information Management Policy).

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Cselekedjen helyesen
♦♦ Ismernie kell az Ön részlegének dokumentációjára vonatkozó
Dokumentáció megőrzési tervet (Records Retention Schedule).

► Részvényeseink

♦♦ Őrizzen meg minden dokumentumot a vonatkozó törvények és az
Amgen szabályzatai által meghatározott ideig.
Érdekütközés

♦♦ Ha adatmegőrzési utasítást adnak ki, ne semmisítsen meg
semmilyen olyan dokumentumot, információt vagy adatot
(függetlenül annak formájától, pl. papír, elektronikus és mikrofilmkártya), amelyet az adatmegőrzési utasítás értelmében meg kell
őrizni.

Tisztességesség a
pénzügyek terén

♦♦ Soha ne hozzon létre, módosítson vagy semmisítsen meg
dokumentumokat vagy iratokat azért, hogy megakadályozza egy
kormányzati vagy hatósági szerv tevékenységét.

Üzleti dokumentumok és
információk
Az Amgen információinak védelme

Bennfentes kereskedelem

K:

Új részleghez kerülök az Amgen-nél. Magammal
kell vinnem a dokumentációmat?

V:

Számos elektronikus dokumentum automatikusan átkerül Önnel
az új helyére, például az e-mailek és az elektronikus mappáiban
tárolt adatok. Mindazonáltal, azoknak a dokumentumoknak,
amelyek az eddigi részlege üzleti tevékenységéhez tartoznak, a
részlegnél kell maradniuk. Mielőtt sor kerülne az áthelyezésre,
kérdezze meg felettesét, mi a legjobb mód annak biztosítására,
hogy a szükséges dokumentáció (beleértve az elektronikus
dokumentumokat) az eddigi részlegnél maradjon.

Befektetői és sajtókapcsolatok
Definíció — Az „adatmegőrzési utasítás” (Hold Order) írott
utasítás, amelyet folyamatban lévő vagy várható per, hatósági,
vagy kormányzati vizsgálat esetén adnak ki. Ez arra szólítja
fel Önt, hogy függessze fel a dokumentumok normális
megsemmisítését, és őrizze meg az adatmegőrzési utasításban
felsorolt információkat.

?

Az Amgen információinak védelme
Az információ különösen fontos érték egy olyan cég számára, mint
az Amgen. Kulcsfontosságú versenyelőnyt nyújt számunkra, és
védenünk kell. Minden információ, amelyet munkája során hoz létre
vagy kap meg, a cég tulajdonát képzi, és Ön felel annak védelméért.
Az Amgen jól ismert az üzleti és pénzügyi körökben, és előfordulhat,
hogy Ön ismer valakit, akit érdekelne az Amgen-nel kapcsolatos
információ. Mindazonáltal, soha ne közölje az Amgen védett
információit senkivel sem a cégen kívül, kivéve, ha ezt az
adatközlést szabályzatunknak megfelelően előzetesen jóváhagyták.
Mielőtt bizalmas információt küldene bármilyen külső cégnek,
intézménynek vagy magánszemélynek, be kell szereznie a
megfelelő vállalati engedélyt. Szükséges továbbá egy bizalmas
információk közlésére vonatkozó írásos megállapodás, kivéve
abban az esetben, ha a másik fél állami szabályozó hatóság,
vagy egy állami hatóság képviseletében működő nem-állami
szervezet. Például nem szükséges bizalmas információk közlésére
vonatkozó írásos megállapodás, amennyiben a másik fél
országos egészségügyi vagy gyógyszerhatóság, vagy a hatóság
megbízásából hivatalosan működő, tudósokból álló bizottság. Ha
bármilyen kérdése van, illetve a bizalmas információk közlésére
vonatkozó megállapodás megszerzése céljából, valamint a
megfelelő titoktartási szakasznak az ilyen céggel, intézménnyel
vagy magánszeméllyel kötött megfelelő megállapodásba való
foglalása érdekében forduljon a Jogi Osztályhoz.

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
Megjegyzés — A bizalmas információk közlésére vonatkozó
megállapodások az egyik fél információit védik a közzétételtől,
azáltal, hogy megkövetelik az információt átvevő féltől, hogy az
bizalmas módon használja és kezelje azokat. Gyakran, amikor két
cég együttműködést tervez, ilyen megállapodást írnak alá, ami
lehetővé teszi közöttük az információcserét, és ezáltal egymás
tevékenységeinek jobb megismerését.
Tekintse át a Bizalmas és védjegyes információkra vonatkozó politikát
(Confidential and Proprietary Information Policy).

Cselekedjen helyesen
♦♦ Tájékozódjon az Amgen által alkalmazott különféle
információtípusokról, azok megfelelő használatáról és védelméről.
♦♦ Soha ne használja fel az Amgen információit az Amgen-en kívüli
üzleti tevékenységre vagy személyes célokra.
♦♦ Soha ne közölje az Amgen információit harmadik féllel, ha erre
előzetesen nem kapott vállalati engedélyt a szabályzatnak
megfelelően. Ezenkívül használjon bizalmas információk
közlésére vonatkozó megállapodást, ahol ez szabályzatunk
értelmében szükséges, és kövesse a részlegénél szokásos
egyéb eljárásokat.
♦♦ Ha egy harmadik fél bizalmas információival rendelkezik,
tartsa tiszteletben annak védjegyes és/vagy bizalmas jellegét.
Ne használja fel és ne közölje az ilyen információt olyan
módon, ami sérti a harmadik fél iránti jogi vagy szerződéses
kötelezettségeket.

K:

Az Amgen alkalmazottja vagyok, és egy tudományos publikáció kéziratának szerzője. A kézirat az Amgennel kapcsolatos adatokat
is tartalmaz. A folyóirat, amelyhez az Amgen a kéziratot beküldi, megkért, hogy írjak alá egy szerződést, amely az Amgen kézirattal
kapcsolatos szerzői jogát átruházza a folyóiratra. A vállalati politika értelmében engem milyen kötelezettségek terhelnek?

V:

A vállalati politika értelmében a Jogi Osztálynak előzetesen jóvá kell hagynia minden olyan megállapodást, amely látszólag
átruházza az Amgen bármilyen szerzői jogi érdekeltségét egy harmadik félre (ahogyan azt a Politika meghatározza). Továbbá,
amennyiben a Jogi Osztály jóváhagyta ezeket, az ilyen megállapodásokat csak bizonyos Amgen alkalmazottak írhatják alá.
Az ilyen Amgen alkalmazottaknak vállalati meghatalmazással kell rendelkezniük, ahogyan azt a Politika meghatározza.

► Részvényeseink

Érdekütközés
Tisztességesség a
pénzügyek terén
Üzleti dokumentumok és
információk
Az Amgen információinak védelme

Bennfentes kereskedelem

Befektetői és sajtókapcsolatok

?

Bennfentes kereskedelem
Számos ország rendelkezik a bennfentes kereskedelemre
vonatkozó törvényekkel. Az USA-ban például nem vásárolhat
vagy adhat el semmilyen értékpapírt, ha lényeges, nem publikus
információ birtokában van a részvényeket kiadó cégről, akár az
Amgen-ről, akár más cégről van szó. A lényeges, nem publikus
információkat nem közölheti másokkal.
Még ha a Bennfentes kereskedelemre vonatkozó politika (Insider
Trading Policy) által tiltott tevékenységek nem is illegálisak az Ön
országában, a Bennfentes kereskedelemre vonatkozó politika
(Insider Trading Policy) helyszíntől függetlenül vonatkozik Önre. Az
Amgen politikájának követelményei az alkalmazottak családtagjaira
(házastárs, kiskorú gyermekek és minden, velük egy háztartásban
élő családtag) is vonatkoznak.

Magatartáskódex
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Cselekedjen helyesen
♦♦ Soha ne vásároljon vagy adjon el értékpapírokat, ha lényeges,
nem publikus információ birtokában van az Amgen-ről vagy
valamely más cégről.
♦♦ Ne adjon át közvetlen vagy közvetett módon a vállalatra
vonatkozó lényeges, nem publikus információkat („tippet”)
olyan személynek, aki tőzsdei tranzakciókat hajthat végre ezen
információk ismeretében.
♦♦ Ne vegyen részt sem közvetve, sem közvetlenül olyan
tranzakciókban Amgen részvényekkel, amelyek agresszívek,
spekulatívak, vagy más módon a tisztességtelenség benyomását
kelthetik.

Tekintse át a Bennfentes kereskedelemre vonatkozó politikát
(Insider Trading Policy).

Definíció — A „lényeges, nem publikus információ” olyan
információ, amelyet a jellege alapján egy befektető fontosnak
vélhet értékpapírok vásárlásáról, megtartásáról vagy eladásáról
hozott döntései során, és amelynek nyilvánossá tételét
követően még nem telt el kellő idő ahhoz, hogy a pénzpiacok
ezt megismerjék.

K:

Szeretnék Amgen részvényeket eladni, hogy fizessem
egy családtag tandíját. Lehetséges, hogy rendelkezem
lényeges, nem publikus információval az Amgenről, de nem emiatt akarom eladni a részvényeket.
Eladhatom-e tehát az Amgen részvényeimet?

V:

Ha az Amgen-re vonatkozó lényeges, nem publikus
információval rendelkezik, tilos az Amgen részvényeivel
történő kereskedés. Még ha ettől független okból is kívánja
eladni a részvényeket, nem szabad lényeges, nem publikus
információval rendelkeznie az Amgen-ről az eladás pillanatában.

► Részvényeseink

Érdekütközés
Tisztességesség a
pénzügyek terén
Üzleti dokumentumok és
információk
Az Amgen információinak védelme

Bennfentes kereskedelem

Befektetői és sajtókapcsolatok

?

K:

Egy, a szomszédaimmal rendezett piknik során egy
riporter megkérdezte, hogy mit gondolok a helyi
politikai jelöltek pozíciójáról az Amgen-nel kapcsolatos
témakörben. Nem voltam benne biztos, hogy mit mondjak.
Helyesen tettem-e, hogy nem válaszoltam?

V:

Igen. Az Ön személyes véleményét tévesen, az Amgen részéről
tett hivatalos nyilatkozatként értelmezhették volna. Az Amgennel kapcsolatos minden nyilvános kijelentést a Vállalati Ügyek
Osztálynak kell végeznie. A legjobb megoldás azt mondani,
hogy Ön nem nyilatkozik az Amgen részéről, és az Amgen
megfelelő média kapcsolattartójához irányítani a riportert.

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

► Részvényeseink

Érdekütközés
Tisztességesség a
pénzügyek terén

Befektetői és sajtókapcsolatok
Az Amgen részvényei nyilvános forgalomban vannak, így
felelősségünk, hogy rendszeresen tájékoztassuk a nagyközönséget
és a befektetőket. Az Amgen minden kapcsolatát a befektetőkkel és
a sajtóval, beleértve a riportereket, megfelelően kell irányítani, hogy
biztosítsuk, hogy pontos és időszerű információt szolgáltassanak a
befektetőknek és a nagyközönségnek. Körültekintően kell eljárnunk,
hogy teljes mértékben megfeleljünk az adatközlést szabályozó
minden törvénynek.
Előfordulhat, hogy a riporterek, a sajtó képviselői, a befektetők, és a
befektetési elemzők megpróbálnak közvetlenül Öntől információt
szerezni. Csak a felsővezetés vagy a kijelölt Vállalati Ügyek
szóvivői rendelkeznek felhatalmazással arra, hogy a sajtó számára
nyilatkozzanak. A befektetők kérdéseit a Befektetői Kapcsolatok
részleg kezeli. Ha egy befektető, pénzügyi elemző, a sajtó, vagy
más külső fél érdeklődik Önnél az Amgen iránt, nem szabad
válaszolnia a kérdésekre.

Üzleti dokumentumok és
információk

Cselekedjen helyesen
A sajtó vagy a befektetők kérdéseit irányítsa a megfelelő Amgen
forráshoz:
Ki érdeklődik?

Kihez kell irányítani?

A sajtó kérdései (lásd
riporterek, szerkesztők és a
sajtó más képviselői)

Lásd a sajtókapcsolati
képviselők listáját az Amgen
külső weboldalán

Befektetői kérdések (például
pénzügyi elemzők és
részvényesek)

Befektetői forróvonal:
8-447-1060 az Amgenen
belülről, vagy 1-805-447-1060
az Amgenen kívülről

Az Amgen információinak védelme

Bennfentes kereskedelem

Befektetői és sajtókapcsolatok

?

További információ a Compliance-ről az Amgennél

Magatartáskódex
(Code of Conduct)

Az Amgen Compliance Programja

Politikák listája

?

Az Amgen Compliance Programja
A Globális Compliance és Üzleti Etikai részleg felügyeli az Amgen
Compliance programját, amelyet azért hoztak létre, hogy elősegítse
a becsületes, minden vonatkozó törvénynek megfelelő üzletvitelt.
A program során alkalmazottainkat és más, a képviseletünkben
tevékenykedő személyeket tájékoztatjuk a követelményekről és
elvárásainkról, illetve képzésben részesítjük őket. Ezen kívül
rendszeresen felülvizsgáljuk a Compliance programot, hogy
azonosítsunk minden, a Compliance-hez kapcsolódó kérdést, és
megállapítsuk, hogy a program a tervezett módon működik-e, és
hogy továbbfejlesszük azt.
A Compliance program fő elemei:
yy Az Igazgatótanács Vállalati Felelősség és Compliance
Bizottsága által biztosított felügyelet.
yy A Chief Compliance Officer, aki a hatékony globális
Compliance program minden szükséges elemének
biztosításáért felel. A Chief Compliance Officer tájékoztatja az
Igazgatótanácsot is a Compliance-t érintő ügyekről.
yy A Compliance Bizottság, amely az Amgen Compliance
és üzleti etikai kultúráját felügyeli, és biztosítja, hogy az a
cég stratégiájának, céljainak és célkitűzéseinek alapjául
szolgáljon. A Bizottság élén az Amgen Elnök-Vezérigazgatója
áll, tagjai pedig az operációs csapat munkatársai.
yy A Compliance Tanács, amelyben a cég minden részlegének
egy-egy felsővezetője részt vesz. A Compliance Tanács tagjai
visszajelzést és ajánlásokat adnak a Compliance feladatokkal,
szabályokkal, döntésekkel és a program stratégiai irányával
kapcsolatban.

Magatartáskódex
(Code of Conduct)
yy Írott szabályzatok és kiegészítő dokumentáció, mint például ez
a Magatartáskódex (Code of Conduct) és a Globális vállalati
Compliance politikák (Global Corporate Compliance Policies).
yy A program követelményeinek a kommunikációja a
Magatartáskódexen (Code of Conduct), belső és külső
weboldalainkon keresztül és más kommunikációs eszközök
révén.
yy Az alkalmazottak folyamatos képzése Compliance
programunkkal és annak követelményeivel kapcsolatban.
yy Az Üzleti magatartás forróvonala (Business Conduct
Hotline), amelyen keresztül bárki, az Amgen-en belül vagy
kívül, jelentheti a vétségeket anélkül, hogy tartania kellene
a retorziótól. A telefonálók megőrizhetik névtelenségüket,
kivéve, ha országukban a névtelen bejelentést a törvény
ellenzi vagy tiltja.

► További információ a
Compliance-ről az Amgennél
Az Amgen Compliance Programja

Politikák listája

yy A Compliance kockázatok rutinszerű ellenőrzése a működési
eljárásainkba beépített normál eljárások segítségével,
valamint auditok során, amelyeket minden üzleti tevékenységi
területünkön egységes elvek szerint végeznek. Az
eredményeket a Chief Compliance Officernek jelentik.
yy A Compliance esetleges megsértéséről érkező bejelentések
időszerű és megfelelő vizsgálata.
yy Megfelelő válaszreakció szabályzatunk megszegése esetén
és intézkedések az ismétlődés megakadályozása érdekében.
yy Kockázat alapú megközelítés a program és a programhoz
kapcsolódó tevékenységek kialakításában.
Megjegyzés — Az Amgen Compliance Tanácsa egy különféle
részlegeket összekötő testület, amely a Chief Compliance
Officer-t segíti az Amgen Compliance program stratégiai irányának
meghatározásában.

?
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Magatartáskódex
(Code of Conduct)

A Magatartáskódexben (Code of Conduct) hivatkozott Amgen
politikák és szabályzatok:

♦♦ Bizalmas és védjegyes információkra vonatkozó politika
(Confidential and Proprietary Information Policy)

♦♦ A kormányzat irányában tanúsított magatartásra vonatkozó
politika (Dealing with the Government Policy)

♦♦ Compliance bejelentésekre vonatkozó és retorzió elleni politika
(Compliance Reporting and Non-retaliation Policy)

♦♦ A kormányzati alkalmazottaknak adott ajándékokra vonatkozó
USA Kormányzati Ügyek Szabvány Műveleti Előírás (U.S.
Government Affairs Standard Operating Procedure for Gifts to
Government Employees)

♦♦ Dokumentum- és információkezelési politika (Records
and Information Management Policy)

♦♦ A lobbizásra vonatkozó USA Kormányzati Ügyek Szabvány
Műveleti Előírás (U.S. Government Affairs Standard Operating
Procedure for Lobbying Activities)

♦♦ Kereskedelmi compliance-re vonatkozó politika
(Trade Compliance Policy)

♦♦ A politikai tevékenység során felhasználható vállalati
erőforrásokra vonatkozó USA Kormányzati Ügyek Szabvány
Műveleti Előírás (U.S. Government Affairs Standard Operating
Procedure for Use of Corporate Resources for Political
Activity)
♦♦ A vállalati rendszerek és az Internet használatára vonatkozó
politika (Use of Company Systems and Internet Conduct Policy)
♦♦ A vezérigazgató és a pénzügyi felsővezetők etikai kódexe
(Code of Ethics for the CEO and Senior Financial Officers)
♦♦ Általános üzleti magatartásra vonatkozó politika
(General Business Conduct Policy)
♦♦ Árképzésre és árjelentésre vonatkozó politika (Pricing and Price
Reporting Policy)
♦♦ Az Egészségügyi közösséggel történő kapcsolattartásra
vonatkozó politika (Interactions with the Healthcare Community
Policy)
♦♦ Az egyenlő alkalmazás lehetőségére és a megerősítő
intézkedésekre vonatkozó politika (Equal Employment
Opportunity and Affirmative Action Policy)
♦♦ Bennfentes kereskedelemre vonatkozó politika (Insider Trading
Policy)
© 2017 Amgen Inc. Minden jog fenntartva.

♦♦ Érdekütközésre vonatkozó politika (Conflicts of Interest Policy)
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♦♦ Kísérleti állatok felhasználására és gondozására vonatkozó
politika (Laboratory Animal Care and Use Policy)
♦♦ Klinikai vizsgálatok globális etikai kódexe (Global Code of Ethics
for Clinical Trials)
♦♦ Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági politika
(Environment, Health and Safety Policy)
♦♦ Korrupcióellenes törvényekre és az USA-beli Külföldi
Tisztességtelen Üzleti Gyakorlat Törvényére vonatkozó politika
(Anti-corruption and U.S. Foreign Corrupt Practices Act Policy)
♦♦ Közösségi oldalakra vonatkozó politika (Social Media Policy)
♦♦ Nemkívánatos események és termékpanaszok bejelentésére
vonatkozó vállalati politika (Adverse Event and Product Complaint
Reporting Policy)
♦♦ Szakmai magatartásra vonatkozó politika (Professional Conduct
Policy)
♦♦ Személyes adatok védelmére vonatkozó politika (Protection of
Personal Information Policy)
♦♦ Trösztképzés és tisztességtelen verseny elleni politika
(Antitrust and Unfair Competition Policy)
♦♦ Zaklatás elleni politika (Policy Against Harassment)
?

