Toimitusjohtajan viesti
Alain Monié

Jotta voisimme menestyä nykypäivän globaaleilla markkinoilla,
meidän ei pelkästään tule pyrkiä auttamaan maailmaa ymmärtämään
teknologialupauksenTMmerkitys; meidän on toteutettava sitä pitämällä yllä
korkeimpia eettisiä standardeja. Lakien noudattaminen ja alaamme ohjaavat
säännökset ovat ensimmäinen kriittinen askel, mutta meidän odotetaan myös
tekevän päivittäin oikeita asioita oikealla tavalla.
Tämä käytännesääntö on vaatimustenmukaisuusohjelman kulmakivi. Se perustuu
yhtiön ydinarvoihin, kuten innovaatioon, vastuullisuuteen, tinkimättömyyteen,
tiimityöhön ja kunnioitukseen, oppimiseen ja yhteiskuntavastuuseen. Näiden
sääntöjen kautta omaksumme nämä arvot, parantaen samalla liikekumppanien,
osakkuusyritysten ja sijoittajien menestystä.
Sääntöjen ei kuitenkaan ole tarkoitus antaa suoraa vastausta jokaiseen
kysymykseen, jonka saatat kohdata työssäsi Ingram Microssa, joten kehotan sinua
käyttämään aina hyvää harkintakykyä ja kysymään epäröidessäsi neuvoa omalta
esimieheltäsi, henkilöstöhallinnolta tai lakiosastolta.
Vaikka olemme käyttäneet vuosia Ingram Micron maineen - eritoten
tinkimättömyyden - rakentamiseen ydinarvojemme mukaisesti, sen pilaamiseen
tarvitaan vain hetki.
Tehkäämme siis kaikki oma osamme käytännesääntöjen omaksumisessa eläen
ja toimien sen perustana olevien eettisten standardien mukaisesti.
Kiitos.
Ystävällisin terveisin,

Alain Monié
Toimitusjohtaja
Ingram Micro Inc.

Viesti hallituksen puheenjohtajalta
sekä tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalta
Adam Tan & Dale Laurance

Ingram Micro on nyt osa HNA-konsernia, globaalia yhtiötä, jolla on yli 90 miljardin
dollarin omaisuus, mikä antaa Ingram Micro -yritykselle valtavia mahdollisuuksia
tulevaisuudessa.
HNA-konserniin liittyminen ei kuitenkaan vaikuta tapaan, jolla toimimme myyjämme
tai asiakaskumppaneidemme kanssa tai miten toimimme; se merkitsee ainoastaan
omistajuuden muutosta.
Kuten Alain viestissään huomauttaa, Ingram Micron maineen rakentaminen on
vaatinut vuosia. On ensisijaisen tärkeää, että Ingram Micro jatkaa toimintaansa
korkeimpien eettisten standardien mukaisesti ja noudattaa samoja periaatteita,
jotka ovat luoneet sen menestykseen.
Ingram Micron käytännesäännöt koskevat meitä kaikkia Ingram Microssa, mukaan
lukien hallituksen jäseniä.
Hallitus odottaa, että kukin teistä tutustuu sääntöihin ja noudattaa niiden toimintaa
Ingram Microssa. Yhtä merkittävästi hallitus odottaa myös, että voit konsultoida
esimiehesi, henkilöstöosaston tai lakiosaston kanssa ollessasi epävarma mistään
sääntöjen kohdista, tai niiden soveltamisesta tiettyyn tilanteeseen.
Kiitos.
Ystävällisin terveisin,

Adam Tan
Hallituksen puheenjohtaja
Ingram Micro Inc.

Dale Laurance
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Ingram Micro Inc.

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Johdanto sääntöihin
Innovaatio
Etsimme jatkuvasti parempia tapoja tuottaa
arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme,
tavarantoimittajillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme. Ennakoimme muutokset ja luomme
ratkaisuja ennen kuin meiltä niitä pyydetään.

Vastuullisuus
Sanomme sen, minkä teemme ja teemme sen,
minkä sanomme. Me tuotamme jatkuvasti tuloksia,
jotka joko täyttävät tai ylittävät asiakkaidemme ja
toimittajiemme odotukset. Kannamme yksilölliset
ja tiimimme vastuut täyttääksemme
sitoumuksemme.

Tinkimättömyys
Noudatamme korkeimpia eettisiä
standardeja ja harjoitamme rehellisyyttä sekä
oikeudenmukaisuutta kaikissa toimissamme,
kaikkialla, koko ajan.

Tiimityö ja kunnioitus
Kunnioitamme kollegoidemme, kumppaneidemme
ja yhteisön oikeuksia ja uskomuksia. Kohtelemme
toisiamme korkeimmalla ihmisarvolla, tasa-arvolla
ja luottamuksella hyödyntämällä monimuotoisuuttamme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tiiminä toimitamme enemmän tuloksia kuin yksilöinä.

Oppiminen
Hankimme jatkuvasti uutta tietoa parantaaksemme
suorituskykyä ja kasvua, yrityksellemme ja
itsellemme.

Yhteiskunnallinen vastuu
Teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja
toimittajiemme kanssa minimoiden yhteisiä
vaikutuksiamme ympäristöön. Toimimme
yhteisöissämme vastuuntuntoisina, aktiivisina
kansalaisina vapaaehtoistyöhön ja
hyväntekeväisyyteen osallistumalla.

Mitä minun pitäisi tehdä?

Ingram Micron yhteisö koostuu poikkeuksellisista
ihmisistä, jotka jakavat samanlaiset vahvat arvot:

Luin käytännesäännöt ja ymmärrän niiden
sisällön, mutta sovelletaanko niitä
maailmanlaajuisesti?
Kyllä, ne koskevat kaikkia Ingram Micron
liiketoimintayksiköitä kaikissa maissa.
Meillä kaikilla on erilaiset taustat, joten
käytännessääntömme on kehitetty auttamaan
meitä ymmärtämään periaatteet, jotka
ohjaavat päätöksiämme ja käyttäytymistämme
Ingram Microssa. Se poistaa arvailut ja
dokumentoi yrityskulttuurimme, luoden
yhtenäisyyttä näiden arvojen ympärille koko
organisaatiossa. Ilmoita kaikista kohtaamistasi
oikeudellisten tai eettisten sääntöjen
noudattamista koskevista ongelmista. Ingram
Micro suojaa kaikilta vastatoimilta jokaista
yhteistyökumppania, joka ilmoittaa ongelmista
vilpittömästi.
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Johdanto sääntöihin (jatk.)
Koskeeko tämä sääntö minua?
Nämä käytännesäännöt koskevat kaikkia
Ingram Microssa, jokaisella alueella - kaikkia
hallituksen jäseniä (”johtajat”), hallituksen ja
osakkeenomistajien nimittämiä virkailijoita.
Lisäksi Ingram Micro odottaa, että sen puolesta
toimivat kolmannet osapuolet noudattavat sen
tinkimättömyyttä ja käyttävät korkeimpia eettisiä
standardeja, harjoittaen rehellisyyttä ja
oikeudenmukaisuutta kaikissa toimissaan.

Mitkä ovat minun velvollisuuteni?

Mitä minun pitäisi tehdä?

Kaikki meistä - johtajat, virkailijat ja
osakkuusyritykset - ovat vastuussa näiden
sääntöjen noudattamisesta ja kaikesta
oikeudellisesta ja eettisestä käyttäytymisestä. Yhtä
merkittävästi, on kaikkien meidän vastuulla ilmoittaa
välittömästi jokaisesta kohtaamastamme
oikeudellisten ja eettisten sääntöjen noudattamisen
ongelmasta, näissä säännöissä myöhemmin
käsiteltävien menettelytapojen mukaisesti.

Olen tietoinen mahdollisesta eettisestä
rikkomuksesta liiketoimintayksikössäni,
mutta pelkään raportoida siitä. Pelkään
esimieheni ja vertaisteni vastatoimia.
Mitä minun pitäisi tehdä?
Puhu! Yritys suojaa sinua vasta- tai
kurinpitotoimilta tai muilta haitallisilta
työllisyysvaikutuksilta, jos vilpittömässä
mielessä ilmoitat epäillystä oikeudellisesta
tai eettisestä sääntörikkomuksesta tai
eturistiriidasta, riippumatta siitä,
osoittautuuko tällainen epäily todeksi vai ei.

Älä salaa ongelmia ja toivo, että niitä ei löydetä kaikki ongelmat on saatettava päivänvaloon
välittömästi. Tämä velvoite tunnetaan Ingram
Microssa nimellä ”Sunshine Rule” ja se on
keskeinen osa käytännesääntöjämme. Ingram
Micro suojaa kaikilta vastatoimilta jokaista
yhteistyökumppania, joka noudattaa Sunshine Rule sääntöä ja ilmoittaa ongelmista vilpittömästi.
On myös meidän kaikkien vastuu esittää sääntöihin
ja käytäntöihin liittyviä kysymyksiä, sekä pyytää
opastusta joko esimieheltä, henkilöstöosastolta
tai lakiosastolta.
Tietämättömyys ei ole tekosyy tämän säännön
rikkomiseen.
Lakiasiainjohtaja on ensisijaisesti vastuussa
käytännesääntöjen ja kaikkien lakien ja eettisten
menettelytapojen periaatteiden noudattamisesta
sekä ohjaus- ja selvitysmateriaalin antamisesta.
Vastuun valvonnasta vastaa hallituksen
tarkastusvaliokunta.
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Mihin ilmoitan rikkomuksista,
tuon esille ongelmia tai esitän

Kaikkien virkamiehet joilla on epäilys
käytännesääntöjen tai yrityksen oikeudellisten
ja eettisten käytäntöjen rikkomuksista, on
välittömästi ilmoitettava asiasta ja kerrottava
mahdollisista eturistiriidoista lakiasiainjohtajalle.
Lisäksi toimitusjohtaja ja päävastuulliset johtajat
(tarkoittaen talousjohtajaa, varainhoidon valvojaa
ja kaikkia muita ylimmän lakiasiainjohtajan
nimeämiä virkailijoita ja osakkuusyrityksiä) on
välittömästi ilmoitettava lakiasiainjohtajalle kaikista

olennaisista tapahtumista, joiden voisi kohtuudella
odottaa aiheuttavan eturistiriitoja. Lakiasiainjohtajan
on puolestaan ilmoitettava tarkastusvaliokunnalle
kaikista esille tulleista asioista. Lakiasiainhoitajaa
koskevat eturistiriidat ja muut laillisten ja eettisten
sääntöjen noudattamista koskevat kysymykset on
tuotava esiin tarkastusvaliokunnalle.
Kaikki johtajat, joilla on epäilys käytännesääntöjen
tai yrityksen oikeudellisten ja eettisten käytäntöjen
rikkomuksista, on välittömästi ilmoitettava asiasta
ja kerrottava mahdollisista eturistiriidoista
lakiasiainjohtajalle, joka puolestaan ilmoittaa
tarkastusvaliokunnalle.

Mitä minun pitäisi tehdä?

Osakkuusyritysten, joilla on epäilys
käytännesääntöjen rikkomuksia tai yhtiön
periaatteita koskevien oikeudellisten ja eettisten
käytäntöjen rikkomuksista, tulee ilmoittaa
epäilyistään ja kertoa mahdollisista eturistiriidoista
välittömästi esimiehelleen, henkilöstöhallintoihin tai
lakiosastoihin, alueellisen valvonnan vastaavalle
toimihenkilölle, päävalvojalle tai lakiasiainjohtajalle.
He voivat myös ilmoittaa rikkomuksista ottamalla
yhteyttä Ingram Micron Hotlineen osoitteessa:
http://www.ingram-micro.ethicspoint.com/
(halutessaan nimettömänä).

Minulla on kysymys sääntöihin liittyvästä
tulkinnasta. En ole varma, koskeeko
sääntö tilannetta, joka minulla on tällä
hetkellä. Mitä minun pitäisi tehdä?
Sääntö ei kata kaikkia mahdollisia tilanteita.
Jos olet epävarma, miten käytännesäännöt
tai muut Ingram Micron periaatteet koskevat
tiettyjä kohtaamiasi tilanteita, ota yhteyttä
oman alueen valvonnasta vastaavaan
toimihenkilöön, päävalvojaan, lakiosastoon
tai henkilöstöosastoon apua varten.
Virkailijoiden ja johtajien tulee suunnata
kysymykset lakiasiainjohtajalle. Lisäksi voit
käyttää Ingram Micro Hotline -palvelua
kysymysten esittämiseen tai
huolenaiheisiin.
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Mitä käytäntöjä ja periaatteita?
Näiden sääntöjen keskeinen periaate on se,
että meidän kaikkien, sekä johtajien, virkamiesten
että osakkuusyritysten, odotetaan noudattavan
korkeimpia oikeudellisia ja eettisiä
menettelytapoja, mukaan lukien kaikkien niiden
maiden lakien ja määräysten noudattaminen,
joissa yritys harjoittaa liiketoimintaa.
Tämän periaatteen noudattaminen tarkoittaa, että
meidän on noudatettava tiettyjä yrityksiä koskevia
oikeudellisia ja eettisiä käytäntöjä.
Katso käytänteet, joita voidaan muuttaa tai
täydentää aika ajoin yrityksen intranetissä.
Seuraavassa esitetään yhteenveto keskeisistä
käytänteistä:

Mitä minun pitäisi tehdä?

Antiboikotti: Noudatamme kaikkia Yhdysvaltain
antiboikottilakeja, emmekä noudata tai tue mitään
kiellettyjä ulkomaisia boikotteja.

Jälleenmyyjä tuo Ingram Microlle
Yhdysvaltoihin 2,000,000.00 dollarin
suuruisen kaupan ohjelmistolisenssien
myynnille, jonka loppukäyttäjä on
poliisiosasto. Jälleenmyyjä pyytää
Ingram Microa neuvottelemaan
ohjelmistotoimittajan kanssa
ylimääräisestä marginaalista väittäen,
että niiden esikäsittelyyn liittyvät
kustannukset ovat korkeammat kuin alun
perin odotettiin. Mitä minun pitäisi tehdä?
Ilmoita tilanne välittömästi lakiosastolle. Tämä
tilanne on varoitus mahdollisesta lahjonnasta,
joka on tutkittava ennen jatkamista.
Muista, että sekä suora että epäsuora
lahjonta ovat lainvastaisia ja että kaikki
Ingram Micron osakkuusyritykset ovat
velvollisia ilmoittamaan mahdollisista
lakirikkeistä tai Ingram Micron periaatteiden
rikkomuksista välittömästi Ingram Microlle.

Lahjonnan vastaisuus: Emme voi maksaa tai tarjota
rahaa tai mitään muuta arvoa valtion virkamiehille,
julkisten kansainvälisten järjestöjen virkamiehille,
poliittisille ehdokkaille tai poliittisille puolueille,
liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi
Ingram Microlle. Tämä koskee sekä suoria että
välillisiä maksuja, mukaan lukien välittäjän välityksellä
suoritettavat (riippumattomat urakoitsijat, jotka
osallistuvat komissiolla tai palkkiolla avustaakseen
tai helpottaakseen liiketoiminnan hankkimista tai
säilyttämistä Ingram Microlle, kuten agentteja,
myyntiedustajia tai neuvonantajia), myyjiä,
jälleenmyyjiä tai palveluntarjoajia. Lisäksi Ingram
Micron lahjonnan vastaisuus -periaatteissa
esitetään erityiset säännöt hyväntekeväisyyteen
osallistumisesta. Ingram Micron lahjonnan vastaisuus periaate estää meitä antamasta lahjuksia suoraan
tai epäsuorasti kaupallisille asiakkaille tai myyjien
työntekijöille heidän liiketoimintansa saamiseksi tai
säilyttämiseksi tai heidän päätöksentekoonsa
vaikuttamiseksi.
Kilpailunvastaiset ja kilpailulainsäädännöt:
Osana Ingram Micron oikeudenmukaisuusperiaatetta
ja rehellistä kauppaa asiakkaiden, toimittajien ja
kilpailijoiden kanssa noudatamme voimassa olevia
kilpailunvastaisia tai kilpailulainsäädäntöjä, mukaan
lukien kiellot hintojen tai marginaalien sopimisesta
kilpailijoiden kanssa.
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Mitä käytäntöjä ja periaatteita? (jatk.)
Eturistiriidat: Meidän on vältettävä tilanteita, joiden
tiedämme tai meidän pitäisi tietää, luovan todellisen
tai mahdollisen eturistiriidan ja ilmoittaa se
välittömästi yritykselle noudattaen menettelytapoja,
jotka on kuvattu eturistiriitaa koskevissa
periaatteissa. Emme myöskään voi käyttää yrityksen
omaisuutta henkilökohtaiseen hyötyyn emmekä
ottaa itsellemme liiketoimintamahdollisuuksia, jotka
syntyvät yrityksen omaisuuden, tiedon tai aseman
käytön turvin.
Vientilakeja: Noudatamme Yhdysvaltojen ja
kaikkien toimimiemme maiden vientivalvontaa
koskevia lakeja, mukaan lukien rajoitukset, jotka
koskevat liiketoimia osapuolten kanssa
rajoitettujen osapuolten luettelossa ja tiettyjen
nimettyjen maiden kanssa.

menettelytapojen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan
estä mitään osakkuusyhtiötä noudattamasta
paikallisia, valtiollisia ja liittovaltion lakeja ja
määräyksiä, mukaan lukien ne, jotka käsittelevät
hätätapausten ilmoittamista asianmukaisille
virastoille.
Sosiaalinen verkostoituminen ja blogit: Niistä
on tullut tavallisia kommunikointitapoja ystävien,
asiakkaiden, läheisten ja lähes kaikkien
elämässämme vaikuttavien ihmisten kanssa.
Me noudatamme yhtiön yleisohjeita sosiaalisessa
verkostoitumisessa ja bloggaamisessa, sen
liittyessä Ingram Microon.

Mitä minun pitäisi tehdä?

Ulkoinen viestintä: Ainoastaan valtuutettu
henkilöstö saa ottaa yhteyttä tiedotusvälineisiin
yhtiötä koskevissa asioissa, emmekä paljasta
tietoja tai materiaalia yrityksestä, kuten ei-julkisia
yritystä koskevia asioita tai tapahtumia, yrityksen
ulkopuolisille henkilöille (mukaan lukien
perheenjäsenet, sukulaiset tai ystävät), yrityksen

Olen myyjätapahtumassa ja työskentelyn
aikana myyjä ja osa kilpailijoistamme
keskustelevat voittomarginaalista ja tietyn
tarjouksen kustannuksista. Mitä minun
pitäisi tehdä?
Sinun pitäisi välittömästi pyytää keskustelun
keskeyttämistä tai poistua keskustelusta.
Ilmoita asiasta myös lakiosastolle.
Keskusteluja tai tietojenvaihtoa
kilpailijoiden kanssa kaikista
arkaluonteisista kilpailunrajoitteisista
kysymyksistä (mukaan lukien hinnat,
käyttöehdot, markkinat, asiakkaat, voitot,
marginaalit, tarjouksen tarkoitus jne.) on
vältettävä. Hiljaisuus ollessasi läsnä
tällaisissa keskusteluissa riittää tekemään
sinusta osallisen rikkomukseen.
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Mitä käytäntöjä ja periaatteita? (jatk.)
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Varmistamme, että Ingram Micron tiedonannot
yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan
tuloksista ja talletuksista arvopaperimarkkinoilla ja
kaikissa muissa julkisessa viestinnässä ovat
täydelliset, oikeudenmukaiset, täsmälliset,
ajankohtaiset ja ymmärrettävät.

Mitä minun pitäisi tehdä?

Ohjeita kilpailutiedon keräämiseen: Keräämme
kilpailutietoa vain sovellettavien kilpailunvastaisten
ja kilpailulakien sekä yrityksen arvojen mukaisesti.
Kilpailutiedon suora vaihtaminen kilpailijoidemme
kanssa on kielletty.

Myyjä kutsuu minut kanssaan
paikalliseen urheilutapahtumaan,
jossa katsomme peliä ja keskustelemme
liiketoimintamahdollisuuksista.
Paikkojen nimellisarvo on 250 dollaria.
Pitäisikö minun mennä?
Tämä katsotaan liike-elämän viihteeksi. Voit
hyväksyä kutsun. Huomautus: Jos myyjä vain
tarjoaa sinulle kaksi lippua tapahtumaan, eikä
hän aio tulla mukaasi, se on lahja, joka pitäisi
hylätä, koska se ylittää sallitun lahjan rajan,
kuten Ingram Micron lahja- ja
viihdeperiaatteissa on esitetty.
Muista myös, että mitä tahansa viihdettä
tarjoat tai hyväksyt, sinun odotetaan arvioivan
onko se tavanomaista ja kohtuullista vai onko
se sen sijaan ylellistä, mikä voi luoda
vaikutelman sopimattomasta
vaikutusvallasta.
Jos olet epävarma, ota yhteyttä esimieheesi
asianmukaisista käyttäytymissäännöistä.

Arvopaperikauppaa koskevat ohjeet: Emme voi
käydä kauppaa Ingram Micron arvopapereihin
perustuvalla materiaalilla tai sisäpiiritiedoilla, emmekä
neuvoa muita tekemään niin. Emme myöskään voi
käydä kauppaa, emmekä neuvoa muita tekemään
niin, muiden yhtiöiden arvopapereilla, jotka perustuvat
yritysten aineellisiin tai sisäpiiritietoihin yhtiöistä, joiden
kanssa Ingram Micron ollut velvoitesuhteessa.
Omistusoikeuden suojaaminen: Meidän on
turvattava Ingram Micron omistama tieto tai
immateriaalioikeus, sekä Ingram Microlle uskottu
kolmansien osapuolten omistusoikeus tai
immateriaalioikeus, tappioilta, varkauksilta,
valtuuttamattomilta muutoksilta ja luvattomalta
paljastamiselta. Meidän on myös varmistettava, että
suojelemme kaikkia henkilötietoja yksilöivää tietoa
sovellettavien tietosuojalakien ja -sääntöjen
mukaisesti.
Lahjojen ja palkkioiden vastaanotto: Voimme
hyväksyä (mutta emme koskaan pyytää) nykyisiltä tai
tulevilta toimittajilta tai tarjota asiakkaillemme vain
lahjoja, palkkioita, viihdettä tai muita kohteliaisuuksia,
jotka eivät ole liiallisia ja jotka ovat sopusoinnussa
kohtuullisten standardien ja yrityksen vaatimuksien
kanssa sekä lahja- ja palkkioperiaatteen mukaisia liikeelämässä. Yhteistyökumppaneiden on kuitenkin
pyydettävä neuvoa tai hyväksyntää lakiosastolta
ennen lahjojen, palkkioiden, viihteen tai muiden
kohteliaisuuksien antamista tai vastaanottamista
julkisille virkamiehille tai julkisilta virkamiehiltä,
riippumatta lahjojen, palkkioiden, viihteen tai muun
huomaavaisuuden arvosta.
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Mitä käytäntöjä ja periaatteita? (jatk.)
Tietojen säilyttäminen: Meidän on säilytettävä
asiakirjoja minkä tahansa Ingram Micron
hyväksymän tietojenkäsittelyn säilyttämisaikataulun
mukaisesti sen maan osalta, jossa olemme.
Yritysten sosiaalinen vastuu: Ingram Micron
sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen kattaa
yritysjohdon hallinnan, työtavat, ihmisoikeudet,
ympäristönsuojelun, paikallisyhteisöjen investoinnit,
asiakkaiden suojelun ja oikeudenmukaiset
toimintatavat. Tavoitteenamme on työskennellä
toimittajien kanssa, jotka jakavat tämän
sitoumuksen, kuten on esitetty toimittajien
eettisissä säännöissä.

Mitä minun pitäisi tehdä?

Ympäristöjohtamispolitiikkamme ja
maailmanlaajuisen ihmisoikeuspolitiikkamme
mukaisesti pyrimme käsittelemään sosioekonomisia
riskejä tehokkailla johtamisjärjestelmillä. Vuodesta
2016 alkaen Ingram Micro on osallistunut sähköisen
kaupankäynnin kansalaisjärjestön (EICC)
käyttäytymissääntöihin.

Olen huomannut, että toimialueellani ei
ole toteutettu yrityksen sosiaalisen vastuun
periaatekohtia. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ratkaisu: Yrityksen sosiaalisen vastuun
periaatteessamme yhdistetään suositusten
noudattamisen vähimmäisvaatimukset
soveltaen parhaita käytäntöjä. Jos
lakisääteistä vaatimusta ei ole pantu
täytäntöön, ota yhteyttä esimieheesi tai
yrityksen sosiaalisen vastuun päällikköön
tai soita Ethics Hotline -palveluun, jos
haluat pysyä nimettömänä. Tukeaksesi
parhaiden käytäntöjen soveltamista
toimialueellasi, harkitse ryhtymistä yrityksen
sosiaalisen vastuun lähettilääksi. Ota
yhteyttä yrityksen CSR-päällikköön
lisätietoja varten.

Olemme jatkuvasti mukana monipuolisten globaalien
sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen strategian
parantamiseksi ja pitkän aikavälin arvon luomiseksi.
Julkaisemme jaksottaisesti ponnistuksistamme
koskevia raportteja yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi
tarjoamme yhteistyökumppaneillemme
koulutusvälineitä intranetin CSR-sivujen kautta.
Odotamme, että kaikki Ingram Micron osakkuusyhtiöt
ja yhteisyritykset toimivat tavalla, joka vastaa
yhteiskuntavastuun periaatteita.
Varkauden ja menetyksen estäminen: Meidän
on suojeltava Ingram Micron omaisuutta varkauksilta
ja menetyksiltä ja ilmoitettava varkauksista tai
menetyksistä esimiehellemme tai turvallisuustai henkilöstöosastollemme.

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Miten tätä käytännesääntöä
voidaan muuttaa tai siitä voidaan luopua?
Hallituksen on hyväksyttävä kaikki tämän
käytännesäännön muutokset.
Kaikki toimitusjohtajan ja talousjohdon tehtäviin
vaikuttavat muutokset julkistetaan välittömästi
yhtiön osakkeenomistajille.
Tämän säännön täytäntöönpanoa koskevia lakien
ja eettisten sääntöjen noudattamista koskevia
käytäntöjä voi muuttaa tai lisäsääntöjä hyväksyä
vain lakiasiainjohtajan vahvistamien menettelyjen
mukaisesti.

Hallituksen on hyväksyttävä vastuuvapaus
käytännesäännöistä tai johtajien ja virkamiesten
vapaus oikeudelliseen ja eettiseen toimintaan
sovellettavista yrityksen periaatteista.
Kaikki toimitusjohtajan tai talousjohdon tehtäviin
vaikuttavat vastuuvapaudet julkistetaan välittömästi
yhtiön osakkeenomistajille.
Lakiasiainjohtajan on hyväksyttävä kaikki
vastuuvapaudet käyttäytymissäännöistä tai
osakkuusyhtiöiden vapaudet oikeudelliseen ja
eettiseen toimintaan sovellettavista yrityksen
periaatteista ja ilmoitettava tällaisista
vastuuvapauksista tarkastusvaliokunnalle

Ingram Micro Oyj: n hallitus on hyväksynyt nämä
käytännesäännöt 3.maaliskuuta 2003 ja jotka
tarkistettu 24. elokuuta 2005, 7. marraskuuta
2007, 29. marraskuuta 2011, 6. maaliskuuta
2012, 21. kesäkuuta 2012, 18. syyskuuta 2012,
10. lokakuuta 2012, 10. maaliskuuta 2015 ja
26. tammikuuta 2017.

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Kuinka voin ottaa yhteyttä
Ingram Micron Sunshine Rule -säännössä todetaan, että osakkuusyritysten on raportoitava mahdollisista
oikeudellisista tai eettisistä rikkomuksista välittömästi johtajalle, HR: lle tai lakiosastoille tai Ingram Micron
Compliance and Ethics Hotline -sivuston kautta. Muista, että Ingram Micro suojaa vastatoimilta kaikkia
Sunshine Rule -sääntöä noudattavia, jotka ovat ilmoittaneet ongelmista vilpittömästi. Kaikkien
osakkuusyritysten käytettävissä on riippumattoman kolmannen osapuolen ylläpitämä Compliance and
Ethics Hotline -sivusto, johon voi raportoida mahdollisista eettisistä ja noudattamisohjeiden rikkomuksista
sekä esittää kysymyksiä Ingram Micron sääntöjen noudattamisohjelmasta ja periaatteista.
Yhteistyökumppanit voivat tehdä raportteja Hotline-palveluun joko Hotline-sivuston kautta tai
soittamalla alla mainittuun paikalliseen Hotline-puhelinnumeroon.

AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE
Valitse yksi alla olevista maksuttomista puhelinnumeroista ja kirjoita sitten pyydettäessä 877-INGRAM2 (464-7262).

Maa
Australia

Maksuton numero
1-800-881-011 tai 1-800-551-155

Bangladesh

157-0011

Kiina (pohjoinen)

108-888

Kiina (pohjoinen - mandariininkieliselle operaattorille)

108-710

Kiina (eteläinen)

108-11

Kiina (eteläinen - mandariininkieliselle operaattorille)

108-10

Hong Kong

800-93-2266 tai 800 96 1111

Intia

000-117

Indonesia

001-801-10

Malesia

1-800-80-0011

Uusi Seelanti

000-911

Pakistan

00-800-01-001

Filippiinit

105-11

Filippiinit - tagalogin kieliselle operaattorille

1010-5511 tai 105-12

Singapore

800-001-0001 tai 800-011-1111

Sri Lanka

112-430-430 tai 2-430-430 (Colombo)

Thaimaa

001-999-111-11 tai 1-800-0001-33

Vietnam

1-201-0288 tai 1-288-0288

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Kuinka voin ottaa yhteyttä hotlineen?
EUROOPPA
Valitse yksi alla olevista maksuttomista puhelinnumeroista ja kirjoita sitten pyydettäessä 877-INGRAM2 (464-7262).

Maa
Alankomaat

Maksuton numero
0-800-022-9111

Albania

00-800-0010

Belgia

0-800-100-10

Bulgaria

00-800-0010

Espanja

900-99-0011

Irlanti

1-800-550-000

Irlanti (kansainvälinen ilmaisnumero)

00-800-222-55288

Irlanti (Pohjois)

0-800-89-0011

Italia

800-172-444

Itävalta

0-800-200-288

Kroatia

0800-220-111

Luxemburg

800-201-11

Makedonia (F.Y.R)

0800-94288

Norja

800-190-11

Portugali

800-800-128

Puola

Romania (Romtelecom)

0-0-800-111-1111
0-800-99-0011 tai 0-800-99-0111 tai 0-800-99-1011 tai
0-800-99-1111 tai 0-800-99-1211 tai 0-805-701-288
0808-03-4288

Ruotsi

020-799-111

Saksa

Suomi

0-800-225-5288
503-597-4316 (vastapuhelu; Ethics
Point Contact Center hyväksyy maksut)
0-800-000-101
503-597-4316 (vastapuhelu; Ethics
Point Contact Center hyväksyy maksut)
0-800-11-0015

Sveitsi

0-800-890-011

Tanska

800-100-10

Tšekin tasavalta

00-800-222-55288

Unkari
Venäjän federaatio

06-800-011-11
8^10-800-110-1011 (^ Ilmaisee toisen valintaäänen)

Venäjän federaatio (Moskova)

363-2400

Venäjän federaatio (Pietari)

363-2400

Yhdistynyt kuningaskunta

0-500-89-0011 tai 0-800-89-0011

Ranska

Serbia
Slovakia
Slovenia

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Kuinka voin ottaa yhteyttä hotlineen? (sisält.)
POHJOIS-AMERIKKA
Valitse yksi alla olevista maksuttomista puhelinnumeroista ja kirjoita sitten pyydettäessä 877-INGRAM2 (464-7262).

Maa
USA

Maksuton numero
1-877- INGRAM2 (464-7262)

Kanada

Englannin kieli: 1-877- INGRAM2 (464-7262)

Kanada - ranskankieliselle operaattorille

1-855-350-9393

Puerto Rico

1-877- INGRAM2 (464-7262)

LATINALAINEN AMERIKKA
Valitse yksi alla olevista maksuttomista puhelinnumeroista ja kirjoita sitten pyydettäessä 877-INGRAM2 (464-7262).

Maa

Maksuton numero

Argentiina

0-800-555-4288 tai 0-800-222-1288

Argentiina - espanjankieliselle operaattorille

0-800-288-5288

Brasilia

0-800-888-8288 tai 0-800-890-0288

Chile

171-00-311 tai 800-225-288 tai 800-800-288 tai 800-360-311 tai
800-800-311 (Pääsiäissaari)

Chile - espanjankieliselle operaattorille

171-00-312 tai 800-360-312 tai 800-800-312 (Pääsiäissaari)

Costa Rica

0-800-011-4114

Ecuador

1-800-225-528

Ecuadora - espanjankieliselle operaattorille

1-999-119

El Salvador - espanjankieliselle operaattorille

800-1785

Kolumbia

01-800-911-0010

Kolumbia - espanjankieliselle operaattorille

01-800-911-0011

Meksiko

001-800-462-4240 tai 01-800-288-2872

Meksiko - espanjankieliselle operaattorille

001-800-658-5454 tai 01-800-112-2020 (vastapuhelu)

Panaman tasavalta

800-0109

Panaman tasavalta - espanjankieliselle operaattorille

800-2288

Peru

0-800-50-288 tai 0-800-70-088

Peru - espanjankieliselle operaattorille

0-800-50-000

Puerto Rico

1-877-INGRAM2 (464-7262)

Uruguay

000-410

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Kuinka voin ottaa yhteyttä hotlineen? (sisält.)
LÄHI-ITÄ, TURKKI JA AFRIKKA
Valitse yksi alla olevista maksuttomista puhelinnumeroista ja kirjoita sitten pyydettäessä 877-INGRAM2 (464-7262).

Maa

Maksuton numero

Egypti

02-2510-0200 or 2510-0200

Etelä-Afrikka

0-800-99-0123

Israel

1-80-922-2222 or 1-80-933-3333 tai 1-80-949-4949

Libanon

01-426-801

Marokko
Oman

002-11-0011
503-597-4316 (vastapuhelu; eettinen osasto vastaa
puhelinmaksuista)

Saudi-Arabia

1-800-10

Senegal

800-103-072

Senegal-ranskanh-kieliselle operaattorille

800-103-073

Turkki

0811-288-0001

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

800-555-66 or 8000-021

