Retningslinjer for
forretningsførelse for
leverandører og andre
handelspartnere
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Northrop Grummans værdier
Vi gør det rigtige
Vi gør os fortjent til tillid, handler med integritet og transparens, behandler alle med respekt, sætter pris på
forskellighed og fremme sikre og rummelige omgivelser.

Vi holder hvad vi lover
Vi er ansvarlige for leveringen af resultaterne, har fokus på den endelige kvalitet og glæde vores
interessenter.

Vi engagerer os i fælles succes
Vi arbejder sammen for at fokusere på missionen og tage ansvar for bæredygtig succes for vores folk,
kunder, interessenter, leverandører og fællesskaber.

Vi går foran
Med masser af nysgerrighed og nyskabelse, vi ønsker at løse verdens mest udfordrende problemer.
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Indledning
Hos Northrop Grumman stræber vi efter at
opnå de højeste standarder for etik, integritet og
arbejdsindsats for at give vores kunder de produkter
og løsninger, som de har brug for. Disse retningslinjer
anfører de grundlæggende krav, som vi forventer
af vores leverandører og andre handelspartnere
(Suppliers and Other Trading Partners, SOTP'er) (og de
personer, der arbejder for dem, herunder ansatte og
entreprenører) på alle niveauer.

Behandl folk med
værdighed og respekt
Vi forventer, at vores SOTP'ere behandler mennesker med
respekt og værdighed, opfordrer til mangfoldighed,
forbliver modtagelige over for forskellige holdninger,
fremmer lige muligheder for alle, og fremmer en
inklusions- og etisk kultur. SOTP'ere må ikke krænke
andres rettigheder og skal rette op på eventuelle
negative effekter, som deres drift måtte have i forhold til
menneskerettighederne.

I disse retningslinjer, inkluderes andre handelspartnere
end Northrop Grummans primære entreprenører,
forhandlere/distributører, samarbejdspartnere og
andre virksomheder, som Northrop Grumman kan
føre forretninger med.

Børnearbejde

Northrop Grumman forventer at vores SOTP'er
overholder de højeste standarder for etik og integritet
og overholdelse love, forordninger, kontraktlige
forpligtelser med os og denne adfærdskodeks.
Vores SOTP'ere skal til hver en tid handle etisk og
sikre integriteten af deres handlinger. At handle
integrisk betyder at man er ansvarlig for de højeste
adfærdsstandarder. Derudover skal vores SOTP'er
overholde alle gældende love og forskrifter, deres
kontraktlige forpligtelser med os og disse retningslinjer.

Menneskesmugling

SOTP'ere skal sikre, at der ikke anvendes børnearbejde til
udførelse af arbejde. Begrebet ”barn” henviser til enhver
person, der er under den lovmæssige minimumsalder for
ansættelse, gældende for det sted hvor arbejdet bliver
udført.

Vi støtter fuldt ud elimineringen af menneskesmugling og
slaveri fra forsyningskæden og tolererer ikke nogen form
for smugling af mennesker, hverken i USA eller globalt.
SOTP'ere skal overholde bestemmelser, der forbyder
menneskesmugling, og overholde alle gældende lokale
love i det land eller de lande, hvor de opererer.
For mere information, se venligst vores
menneskerettighedspolitik på
http://www.northropgrumman.com/
CorporateResponsibility/Pages/HumanRightsPolicy.aspx

Chikane
Vores SOTP'ere skal sikre, at deres medarbejdere bliver
tilbudt et ansættelsesmiljø, der er fri for fysisk, psykisk og
verbal chikane, eller anden misbrugsadfærd.

Ikke-diskrimination
Vores SOTP'ere skal sørge for lige ansættelsesmuligheder
for alle medarbejdere og ansøgere om beskæftigelse,
uden nogen ulovlig forskelsbehandling.
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Løn og goder
Vores SOTP'ere skal i hvert tilfælde betale ansatte den
minimumsløn, der kræves af lokal lov, og skal tilbyde
alle jurisk påkrævede fordele. I tillæg til betaling for
almindelig arbejdstid, skal ansatte betales for overtid
med sådant ekstratillæg, som loven kræver.

Social dialog
Vi forventer, at vores SOTP'ere respekterer arbejdernes
rettigheder til at associere frit og kommunikere åbent
med ledelsen mht. arbejdsforhold uden frygt for
chikane, trusler, straf, indblanding eller repressalier.
SOTP'ere forventes at anerkende og respektere
arbejdernes mulighed for at udøve deres lovmæssige
rettigheder til frit at samle sig, herunder ved at tilmelde
sig eller ikke tilmelde sig diverse forbund efter eget
valg.

Tag ansvar for kvalitet
Kvalitet
Vi forventer, at vores SOTP'ere har
kvalitetssikringsprocesser på plads for at kunne
identificere defekter og implementere korrigerende
handlinger og facilitere leveringen af et produkt,
hvis kvalitet opfylder eller overstiger kontraktens
krav. SOTP’er skal udvise omhu for at sikre, at deres
arbejdsprodukt opfylder vores virksomheds

Anvendelse af etisk og
juridisk forretningspraksis
Vores SOTP'ere må ikke forsøge at opnå
fordele igennem uhæderlig, uetisk eller ulovlig
forretningspraksis.

kvalitetsstandarder.

Antikorruptionslove

Produktforfalskning

Vores SOTP'er skal overholde alle gældende
antikorruptionslove, direktiver og bestemmelser, som f.eks.
”U.S. Foreign Corrupt Practices Act” og ”U.K. Bribery Act.”

Vi forventer, at vores SOTP'ere udvikler, implementerer
og opretholder metoder og processer, der er
passende for deres produkter for at forhindre, at
der kommer falske produkter og materialer blandt
leveringsprodukterne. SOTP’erne skal sikre, at der efter
behov er effektive processer på plads til at afsløre
falske produkter og materialer og fjerne dem fra
leveringsprodukterne.

Vi kræver, at vores SOTP'ere afstår fra at tilbyde eller
foretage nogen upassende betalinger af pengebeløb
(eller noget af værdi) til embedsmænd, politiske
partier, kandidater til offentlige embeder, eller andre
personer. Dette inkluderer et forbud mod at facilitere
betalinger, der har til formål at fremme eller sikre
tilvejebringelsen af en rutinehandling fra embedsmand,
som embedsmanden allerede er forpligtet til at udføre,
f.eks. udstede visum eller toldgodkendelse, selv på
steder hvor sådanne aktiviteter ikke overtræder lokal
lovgivning.
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Betalinger foretaget for at beskytte personlig
sikkerhed er tilladt, hvor der er en overhængende
trussel mod liv eller sikkerhed, men skal registreres og
rapporteres korrekt til købers repræsentant, så hurtigt
som muligt under omstændighederne.
Vi kræver, at vores SOTP'er udviser behørig
omhu i at forhindre og opdage korruption i alle
forretningsordninger, herunder partnerskaber,
underentreprenører, joint ventures, offset-aftaler og
ved ansættelse af formidlere såsom agenter eller
konsulenter.

Ulovlige betalinger
Vores SOTP'ere må ikke tilbyde nogen ulovlige
betalinger til, eller modtage nogen ulovlige betalinger
fra nogen kunde, leverandør, deres agenter,
repræsentanter eller andre. Kvitteringen, betalingen,
og/eller løftet om penge eller noget af værdi, direkte
eller indirekte, med det formål at udøve utilbørlig
indflydelse eller ulovlige fordele er forbudt. Dette
forbud gælder også steder, hvor sådan aktivitet
muligvis ikke overtræder lokal lovgivning.

Anti-trust-regler
Vores SOTP'ere må ikke engagere konkurrenter til
konkurrencebegrænsende praksisser i strid med
gældende lovgivning, bestemmelse eller kontraktlige
krav.

Gaver/forretningstjenester

Interessekonflikt
Vores SOTP'er skal undgå interessekonflikter
eller situationer, der kan give indtryk af en mulig
interessekonflikt i deres omgang med os. Vi kræver,
at vores SOTP’er informerer berørte parter, hvis
der opstår en reel eller potentiel interessekonflikt,
herunder konflikter mellem vores virksomheds
interesser og de personlige interesser hos en
leverandørs eller andre handelspartneres
medarbejdere eller tætte familiemedlemmer, venner
eller forretningspartnere til en SOTP eller dennes
medarbejdere.

Udbudsintegritet
Vores SOTP'ere skal fastholde integriteten af vores
udbuds- og erhvervelsesprocedurer. SOTP'ere må
ikke uretmæssigt bruge konkurrenternes fortrolige
eller beskyttede oplysninger til deres egen fordel.
Hvis en leverandør eller en anden handelspartner får
indsigt i nogen sådanne fortrolige eller beskyttede
oplysninger, skal de straks træffe foranstaltninger for
at undgå dets forkerte anvendelse og informere vores
virksomhed, hvis det er nødvendigt.

Insiderhandel
Vores SOTP'er og deres personale må ikke anvende
væsentlige og offentliggjorte informationer, der er
blevet indhentet i løbet af deres forretningsrelation
med os, som grundlag for handel med aktier eller
værdipapirer i vores virksomhed eller i andre
virksomheder, eller som gør det muligt for andre at
gøre det samme.

Vi mener, at vores SOTP'ere skal konkurrere på
grundlag af kvaliteten af deres produkter og tjenester.
Udvekslingen af forretningstjenester må ikke anvendes
til at opnå en urimelig konkurrencefordel eller udøve
utilbørlig indflydelse.
I forbindelse med Northrop Grummans forretninger
skal vores SOTP'er sørge for at enhver overrækkelse
eller modtagelse af gaver eller andre anerkendelser
sker i overensstemmelse med Northrop Grummans
politikker og gældene love, bestemmelser,
kontraktlige forpligtelser og regler og standarder
hos modtagerens organisation, og at disse er i
overensstemmelse med rimelig vane og praksis på
markedspladsen.
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Udvisning af god
handelspraksis
Import
Vores SOTP'ere skal sikre, at deres forretningspraksis
er i overensstemmelse med alle gældende love,
direktiver og bestemmelser, der regulerer importen
af dele, komponenter og tekniske data. Vi kræver,
at vores SOTP'ere giver sandfærdige og nøjagtige
oplysninger og indhenter relevante licenser og/eller
samtykke, hvor det er nødvendigt.

Eksport
Vores SOTP'ere skal sikre, at deres forretningspraksis
er i overensstemmelse med alle gældende love,
direktiver og bestemmelser, der regulerer eksporten
af dele, komponenter og tekniske data. Vi kræver,
at vores SOTP'ere giver sandfærdige og nøjagtige
oplysninger og indhenter relevante licenser og/eller
samtykke, hvor det er nødvendigt.

Anti-boycott

Ansvarligt køb af materialer

Northrop Grumman vil ikke deltage i nogen
usanktioneret økonomisk boykot i overensstemmelse
med U.S. 1977 Export Administration Act og U.S. 1976
Tax Reform Act, eller tilsvarende lovgivning eller regler
("lovgivning"). Northrop Grumman-SOTP’er må ikke
deltage i, samarbejde med eller på anden måde
aftale at gøre noget i strid med sådan lovgivning.
SOTP'er må ikke bed Northop Grumman om at gøre
noget, der er i strid med loven.

SOTP’er skal overholde alle gældende love og
bestemmelser mht. konfliktmineraler og skal hjælpe os
med at overholde vores forpligtelser i henhold til love
og bestemmelser.
Vi indberetter årligt til USA's børsudvalg om vores
forbrug af konfliktmineraler (tantalum, tin, tungsten
og guld) fra Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
eller andre lande, der støder op til DRC, vedrørende
produkter, der produceres eller som pr. kontrakt står
til at skulle produceres af virksomheden, og vi er
påkrævet at udøve rettidig omhu angående brugen
af konfliktmineraler i vores logistikkæde.
Vores SOTP’er skal understøtte vores betræbelser
på at udøve rettidig omhu vedrørende brugen af
konfliktmineraler i vores forsyningskæde, herunder
ved at identificere produkter i deres logistikkæde,
der indeholder konfiktmineraler, og bekræfte
oprindelseslandet for disse mineraler.
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Beskyttelse af information,
intellektuel ejendom og
forsyningskæden
Fortroligheden af følsomme
informationer
SOTP'ere skal opretholde fortroligheden af alle de
informationer, der bliver overbragt til dem af os,
vores kunder eller andre tredjeparter, undtagen
hvor offentliggørelse er godkendt eller lovmæssigt
påkrævet (og da kun efter varsel herom).
Vi kræver, at vores SOTP'ere korrekt håndterer
følsomme informationer og beskytter dem mod
offentliggørelse, herunder fortrolige, kontrollerede,
navnebeskyttede og personlige informationer samt
konkurrencefølsomme informationer og intellektuel
ejendom.
Oplysninger bør ikke bruges til noget formål (reklamer,
PR og lignende) end det tiltænkte forretningsmæssige
formål, med mindre der er givet forudgående
tilladelse fra ejeren. SOTP'ere skal overholde alle
kontraktlige forpligtelser og gældende love, herunder
datafortrolighedslove.

Vi forventer, at SOTP'er har risikobaserede
internetsikkerhedsprogrammer, der er udviklet
til at forhindre eventuelle trusler mod deres
informationssystemer, produkter, tjenester og
forsyningskæde, og at de overholder alle gældende
kontraktlige og juridiske krav.

Forsyningskædens sikkerhed
Ud over at overholde vores sikkerhedskrav opfordres
SOTP'ere til at implementere praksisser og procedurer,
der garanterer sikkerheden for deres medarbejdere,
ejendom og andre aktiver, herunder deres
forsyningskæde. SOTP'ere opfordres til at deltage i
USA's Department of Homeland Security's initiativer
med told- og handelspartnerskaber mod terrorisme.

Intellektuel ejendom
Vi kræver, at vores SOTP'er respekterer og overholder
alle gældende love og andre bindende forpligtelser,
der regulerer intellektuel ejendomsret, herunder
beskyttelse mod videregivelse, patenter, ophavsret og
varemærker.

Internetsikkerhed
SOTP'ere skal sikre og beskytte de informationer, der
bliver overbragt til dem, og de informationer, der
genereres eller udvikles af dem til at understøtte vores
programmer, mod uautoriseret adgang, sletning,
brug, modifikation eller offentliggørelse.

Opretholdelse af præcise
registre
SOTP'ere skal oprette og opretholde præcise registre.
Alle registre, uanset format, lavet eller modtaget som
bevis på en forretningstransaktion skal fuldt og præcist
repræsentere transaktionen eller den hændelse, der
dokumenteres.
Hvis en optegnelse ikke længere er nødvendig for at
udføre de aktuelle forretninger, skal optegnelserne
stadig gemmes ud fra de relevante krav om
arkivering. SOTP'er må ikke forfalske eller tilvejebringe
forfalskede registreringer, faktureringer eller andre
erklæringer til os eller vores kunder.
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Opretholdelse af en sikker
og sund arbejdsplads

Forventninger angående
det etiske program

Sundhed og sikkerhed

Overholdelse

Vi kræver, at vores SOTP'ere overholder alle
gældende sundheds- og sikkerhedsrelaterede
love, bestemmelser og direktiver. SOTP'ere skal
beskytte sundhed, sikkerhed og velbefindende for
medarbejdere, gæster og andre, der kan påvirkes af
leverandørernes aktiviteter.

Vi kræver, at SOTP'er opretholder et effektivt etik- og
overholdelsesprogram og for at opfylde kravene i
disse retningslinjer.

Miljø og bæredygtighed
Vores SOTP'ere skal overholde alle gældende
miljømæssige love, bestemmelser og direktiver og skal
drive forretning som ansvarlige forvaltere af miljøet.

Whistleblower-beskyttelse
Vores SOTP'ere skal give sine medarbejdere
metoder til at gøre opmærksom på juridiske eller
etiske anliggender eller bekymringer uden frygt
for repressalier. Vores SOTP'ere skal også tage
tiltag til at forhindre, opdage og korrigere eventuel
gengældelse.

Konsekvenser for at overtræde
reglerne
I tilfælde af at disse retningslinjer overtrædes, kan
vi skride til korrigerende handlinger for at afhjælpe
situationen. I tilfælde af en reel eller mulig overtrædelse
af lovgivning eller bestemmelse, kan det være påkrævet,
at vi rapporterer det til de relevante myndigheder. Vi
forbeholder os retten til at ende forholdet til en SOTP eller
tage andre behørige handlinger i overensstemmelse
med den eksisterende udbuds-/købskontrakt.

Northrop Grummans ”åben linje”
Northrop Grummans ”åben linje” er en metode til at gøre opmærksom på bekymringer eller indberette formodede
overtrædelser og er tilgængelig for ikke blot medarbejderne, men også for SOTP'ere og andre eksterne interessenter.
”Åben linje” er tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen og administreres af et eksternt firma. Du kan ringe til
”åben linje” via et gratis telefonnummer eller få adgang til den ”åbne linje” via internettet. Ligegyldig hvilken metode du
vælger, kan indberetninger til ”åben linje” gøres anonymt, hvis lokale love tillader det.
Northrop Grumman ”åben linje”:
www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline
Indberetning via internettet: www.northropgrumman.ethicspoint.com
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