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MEDDELELSE FRA DEN
ADMINISTRERENDE
DIREKTØR

VECTRUS
HOLDKAMMERATER:
Velkommen til Vectrus. Jeg er stolt
over at kunne præsentere jer for
denne opdaterede forretningsorden.
Da vi som tjenesteudbyder
tilstræber at være vores kunders
førstevalg, skal vi altid tilstræbe
at handle ud fra den højeste
etiske standard og adfærd. Dette
forventer vores kunder, og vi bør
ikke forvente mindre af os selv. Dette adfærdskodeks danner
rammerne for, hvordan vi leverer enestående service på alle
vores arbejdssteder.
Jeg forventer, at hver Vectrus-medarbejder er bekendt
med og overholder dette kodeks. Det er baseret på
vores kerneværdier, der består af integritet, respekt
og ansvar og sætter virksomhedens standarder for etisk
forretningsmæssig adfærd. Ved at drive vores forretning
i overensstemmelse med disse kerneværdier vil medarbejdere,
underleverandører, kunder, leverandører og alle parter, som
vi samarbejder med, opleve vores forpligtelse i forhold til
etisk adfærd.
Jeg regner med, at I hver især fører an med et godt
eksempel. Lad dette kodeks vejlede jer, når I træffer
beslutninger og i jeres samspil med folkene omkring jer.

Charles L. Prow
Administrerende direktør
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Vores ansvar for
at agere korrekt
Vores værdier, integritet, respekt og ansvar, er grundlaget for den
måde, vi driver forretning på, og vores succes afhænger af vores
ufravigelige forpligtelse i forhold til at drive forretning på en etisk
forsvarlig måde og i overensstemmelse med alle gældende love
og regler. Som led i denne forpligtelse forventes det af os alle,
at vi overholder ordene og ånden i denne forretningsorden.

ANVENDELSESOMRÅDE OG ANVENDELSE
AF DENNE FORRETNINGSORDEN
Denne forretningsorden, og standarderne for forretningsadfærd
og -etik indeholdt i forretningsordenen, gælder for alle medarbejdere,
ledere og direktører hos Vectrus. Visse forretningspartnere
og tredjeparter, såsom leverandører, agenter, repræsentanter,
entreprenører, underleverandører og konsulenter, fungerer som
en forlængelse af Vectrus, og det forventes derfor, at de handler
i overensstemmelse med vores værdier og etiske standard, når
de arbejder på vegne af Vectrus.
Eventuelle dispensationer i forhold til denne forretningsorden kan
kun gives af bestyrelsen og vil blive offentliggjort som krævet
i henhold til love eller forordninger.

MEDARBEJDERANSVAR
Hver enkelt af os skal tage personligt ansvar for at handle
i overensstemmelse med vores virksomheds værdier og denne
forretningsorden, selv når dette betyder, at vi er nødt til at træffe
svære valg. Vi er forpligtede til at efterleve vores værdier og bruge
vores kodeks som en rettesnor i samspillet med vores interessenter,
herunder andre medarbejdere, kunder, forretningspartnere,
aktionærer, leverandører, tredjeparter, offentlige myndigheder
og lokalsamfund. Derfor har vi ansvaret for at:
• Efterleve vores virksomheds værdier og overholde
forretningsordenen, virksomhedspolitikken og de love og regler,
der vedrører en persons særlige jobansvar.
• Rapportere bekymringer om mulige overtrædelser
af forretningsordenen, virksomhedspolitikken eller love og regler.
• Gennemføre al påkrævet medarbejderuddannelse i tide og holde
os opdaterede i forhold til aktuelle standarder og forventninger.
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FORSØMMELSE AF MEDARBEJDERANSVAR
Overtrædelser af forretningsordenen, virksomhedspolitikken eller love
og regler vil ikke blive tolereret og kan resultere i disciplinære tiltag
op til og med opsigelse, retssager og straf, herunder, i nogle tilfælde,
civilt eller strafferetligt søgsmål for både den enkelte og Vectrus.

TILSYNSFØRENDES ANSVAR OG LEDERANSVAR
Ledere og tilsynsførende har yderligere følgende ansvar: At
• Føre an med et godt eksempel og følge de højeste standarder for
etisk forretningsmæssig adfærd og vores virksomheds værdier.
• Tage dig tid til at sikre, at dine medarbejdere ved, hvordan
de bruger forretningsordenen, og hvordan de søger ekstra hjælp.
• Hjælpe med at skabe et arbejdsmiljø, der fokuserer på
at opbygge relationer, anerkender det at yde en indsats
og værdsætter gensidig respekt og åben kommunikation.
• Være proaktiv. Lede efter muligheder for at diskutere
og håndtere etik og udfordrende situationer sammen med andre.
• Skabe et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at stille
spørgsmål og rapportere kendte eller potentielle overtrædelser
af forretningsordenen, politikkerne eller loven.
• Undgå enhver form for gengældelseshandlinger eller adfærd,
der kan opfattes af andre som gengældelse mod dem, der
indberetter betænkeligheder.
• Reagere rettidigt og effektivt på betænkeligheder, som du bliver
gjort opmærksom på, men ikke føle at du skal komme med
et svar med det samme. Reflektere, søge råd og svare senere,
hvis det er nødvendigt.
• Aldrig bede nogen
om eller presse nogen
til at gøre noget, der
ville være ulovligt for
dig selv at gøre.
• Holde medarbejderne
ansvarlige for
at gennemføre alle
uddannelseskrav.
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OVERHOLDELSE AF POLITIKKER,
LOVE OG REGLER
Som Vectrus-medarbejder forventes det af dig, at du kender
og forstår de love, regler og virksomhedspolitikker, der gælder for
dine opgaver. Uanset din nationalitet eller hvilket land, du befinder
dig i, er du ansvarlig for at overholde alle relevante love og regler,
der gælder for dit arbejde. Du skal være opmærksom i din
overholdelse af loven og på ændringer eller nye krav, der kan
påvirke dine ansvarsområder.
At arbejde globalt kan medføre yderligere etiske og kontraktuelle
problemstillinger, da lokale forretningsmæssige og kulturelle
praksisser kan variere. Selvom vi respekterer normerne for
vores kunder og kolleger over hele verden, så skal vi overholde
de gældende love og regler. Hvis du har spørgsmål, eller hvis det
ser ud til, at der er en konflikt mellem kravene, så stop det, du er
i gang med og søg vejledning fra din tilsynsførende eller andre
instanser, der er angivet i dette kodeks.

AT TAGE ETISKE BESLUTNINGER
Vi er alle stolte af vores arbejde og de valg, vi træffer på vegne
af Vectrus. Disse valg kan være sværere at træffe, når vi støder på
etiske udfordringer.
Når du står over for en svær etisk beslutning, så stil dig selv
følgende spørgsmål for at afgøre, om den handling, som
du overvejer, er passende:
• Holder jeg mig til det skrevne og til ånden i vores virksomheds
politikker samt alle gældende love og regler?
• Er min handling i overensstemmelse med virksomhedens værdier
og principperne angivet i vores forretningsorden?
• Ville jeg handle i Vectrus’, mine kollegers og vores kunders
bedste interesser?
• Hvad ville min familie, mine venner eller mine naboer tænke
om min handling?
• Ville jeg have min handling rapporteret på forsiden af en avis
eller på internettet?
Hvis du er usikker på, hvilken handling der er passende, så søg
vejledning ved at tale med din tilsynsførende eller med nogle af de
andre instanser, der er angivet i denne forretningsorden.
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SPØRGSMÅL OG BETÆNKELIGHEDER
Vores standard: Hvis du observerer eller har mistanke
om ulovlig eller uetisk adfærd, forventes det, at du tager sagen
op over for din ledelse eller én af de andre instanser, der er angivet
nedenfor.

I de fleste tilfælde bør du først kontakte din tilsynsførende for
at rapportere dine betænkeligheder. Men hvis du ikke har det godt
med at tale med din tilsynsførende, så kontakt personaleafdelingen,
en ombudsmand, den juridiske afdeling, en medarbejder fra
kontraktafdelingen eller et medlem af udvalget for vurdering af etik
og kontraktoverholdelse (Ethics and Compliance Review Board –
ECRB). Du har også muligheden for at rapportere betænkeligheder ved
hjælp af EthicsPoint Helpline via telefon eller via internettet.

EthicsPoint Helpline og klageløsningsprocessen
(Complaint Resolution Process)
Den anbefalede procedure til løsning
af medarbejderproblemer er vist nedenfor. Denne
kommandovej vil i høj grad forbedre svartiden
i forbindelse med håndteringen af dinebetænkeligheder.
Hvis du ikke har det godt med et bestemt trin, så spring det over
og gå videre til det næste trin.
TRIN 1 Kontakt din tilsynsførende eller din tilsynsførendes chef
TRIN 2 Kontakt din lokale personaleafdelingsleder, lederen
af stedet, landechefen eller programlederen
TRIN 3 Kontakt Vectrus’ ombudsmand*
systems.ombudsperson@vectrus.com
+1 800 521 3894 eller +1 719 591 3539
TRIN 4 Kontakt EthicsPoint-hjemmesiden*
www.vectrus.ethicspoint.com
+1 866 294 8691 eller +1 503 748 0662
Modtageren betaler-opkald accepteres. * Din klage kan forblive
anonym ved brug af dette trin.
Enhver medarbejder, som har en betænkelighed eller klage
angående sager vedrørende regnskabsføring, intern regnskabskontrol
eller -revision kan også indberette sagen til Vectrus’ chef for
intern revision (Vectrus Head of Internal Audit) eller Vectrus’
revisionsudvalg (Vectrus Audit Committee) på fortrolig eller anonym
basis via post c/o Vectrus Corporate Secretary, 655 Space Center
Drive, Colorado Springs, CO 80915.
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Vectrus forpligter sig til at håndhæve beskyttelsen af whistleblowere
som krævet i henhold til Defend Trade Secrets Act. Flere
oplysninger om Vectrus Defend Trade Secrets Act-politikken kan
findes på Vectrus-intranettet, ved at kontakte en ombudsmand
og på https://vectrus.com/dtsa-whistleblower-protections.
Derudover kan medarbejderne bruge Department of Defense
Inspector General (DOD IG) Hotline på www.dodig.mil/hotline/
hotlinecomplaint.html til at rapportere problemer i forbindelse
med bedrageri, spild, misbrug og dårlig forvaltning for programmer
og personale inden for det amerikanske forsvarsministeriums
ansvarsområde.

FORVENTNINGER VED BRUG
AF KLAGELØSNINGSRESSOURCER
Vores standard: EthicsPoint Helpline og EthicsPointhjemmesiden er altid tilgængelige, og alle rapporteringer
af overtrædelser vil blive undersøgt grundigt og fortroligt.

EthicsPoint Helpline er tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage
om ugen. Denne uafhængige tredjepartsleverandør varetager
dokumentationen af dine betænkeligheder og videresender dem
til den relevante medarbejder i kontraktafdelingen hos Vectrus til
behandling.
Når du rapporterer noget, opfordres du til at angive, hvem du er.
Det gør det lettere at kommunikere og hjælper Vectrus med at løse
situationen. I USA og andre steder, hvor det er tilladt i henhold til
den lokale lovgivning, kan du dog rapportere anonymt.
Hvis du vælger at rapportere anonymt, er det vigtigt, at du kommer
tilbage og tjekker EthicsPoint Helpline, da vi muligvis har sendt
yderligere spørgsmål, der kan hjælpe os med vores undersøgelse,
eller da vi muligvis har givet en tilbagemelding til dig angående
din indrapportering.
Al kommunikationen faciliteres af tredjepartsleverandøren.
Adgangen til indrapporterede problemer begrænses og er sikret
fortrolighed på en måde, der er i overensstemmelse med udførelsen
af en grundig undersøgelse, og som opfylder alle juridiske krav.
Alle problemer undersøges grundigt, og hvis det er passende,
så gennemføres der korrigerende handlinger.
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NULTOLERANCE OVER FOR CHIKANE
Vores standard: Der er nultolerance over for chikane
mod de medarbejdere, der i god tro rapporterer mulige etiske eller
kontraktlige overtrædelser.

Du kan rapportere formodede etiske overtrædelser fortroligt
og uden frygt for chikane. Vectrus tolererer ikke nogen form
for chikane mod en medarbejder, der i god tro stiller spørgsmål,
rapporterer mulige overtrædelser af forretningsordenen, politikkerne
eller loven eller deltager i en undersøgelse.
At rapportere ”i god tro” betyder at gøre et oprigtigt forsøg på
at levere ærlige, fuldstændige og præcise oplysninger, selvom det
senere viser sig at være ubegrundet eller fejlagtigt. Chikane er en
overtrædelse af vores forretnnigsorden, og viden eller mistanke
om chikane bør rapporteres med det samme.
Ifølge loven må Vectrus ikke opsige, degradere eller på anden måde
diskriminere mod medarbejdere som straf (samlet set kaldet chikane)
for deres afsløring af oplysninger, enten til den interne ledelse eller
til forskellige offentlige embedsmænd, der indebærer mulige beviser
på væsentligt bedrageri, spild, dårlig ledelse, misbrug af autoritet,
trusler mod den nationale sikkerhed, specifik fare for folkesundheden
eller -sikkerheden eller lovovertrædelser i forbindelse med udførelsen
af kontrakter med den amerikanske regering.
Enhver Vectrus-medarbejder, som mener, at han/hun er blevet
udsat for chikane for at have afgivet oplysninger, opfordres
til at indberette sagen til en personaleafdelingsrepræsentant,
en juridisk repræsentant, en medarbejder fra kontraktafdelingen,
ombudsmanden, et ECRB-medlem eller EthicsPoint Helpline. Du kan
også indgive en klage til DOD IG (Department of Defense Inspector
General) eller IG for det relevante regeringsorgan.

SAMARBEJDE MED INTERNE
OG EKSTERNE AUDITØRER
Vores standard: At samarbejde med alle interne

og eksterne auditører.

Det forventes, at du samarbejder fuldt ud med interne
og eksterne auditeringer, undersøgelser og revisioner, der udføres
af virksomheden. Derudover er tilbageholdelse af oplysninger eller
bevidst afgivelse af falske eller vildledende oplysninger en alvorlig
overtrædelse af vores forpligtelser som medarbejdere.
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Under dit arbejde modtager du muligvis forespørgsler eller
anmodninger om oplysninger fra regeringsembedsmænd. Selvom det
forventes, at vi samarbejder fuldt ud, skal du, hvis du får kendskab
til en mulig undersøgelse, der udføres af det offentlige, omgående
underrette din tilsynsførende og den juridiske afdeling, hvis det
er muligt, før du påtager dig eller lover at udføre en given handling.
Med hensyn til alle auditeringer, undersøgelser og revisioner, må
du IKKE:
• Ødelægge, ændre eller tilbageholde nogen dokumenter
i forventning om eller som svar på en anmodning om disse
dokumenter.
• Komme med eller forsøge at påvirke andre til at komme med
ufuldstændige, falske eller vildledende udtalelser til en auditør
fra en virksomhed eller staten.
• Selv gennemføre en undersøgelse – de relevante instanser vil
blive udpeget til at gennemføre undersøgelsen.
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Vores ansvar
overfor hinanden
Vi forpligter os til at skabe et professionelt, respektfuldt og sikkert
arbejdsmiljø. Vi skylder hinanden at være ærlige og respektfulde.
Vi bør behandle andre, som vi selv gerne vil behandles.

MANGFOLDIGHED OG LIGEBEHANDLING
Vores standard: At opretholde et rummeligt,
åbent og mangfoldigt arbejdsmiljø, der er fri for diskrimination
og chikane.

Vi bringer medarbejdere med mange forskellige baggrunde,
færdigheder og kulturer sammen. Vi værdsætter forskellige
idéer, meninger og erfaringer og forpligter os til at opretholde
en integrerende og mangfoldig kultur. Ved at kombinere så mange
talenter og ressourcer skabes der de forskellige og dynamiske teams,
der vedvarende driver de fremragende resultater.
Vi tolererer ikke ulovlig diskrimination af nogen art. Vi tilbyder
de samme ansættelsesmuligheder for alle uanset race, hudfarve,
religion, køn, national oprindelse, alder, seksuel orientering,
fysisk eller mentalt handicap, militær-/veteranstatus, civilstand,
kønsidentitet, etnisk baggrund eller enhver anden juridisk beskyttet
klassificering.
Vi tolererer ikke chikane af nogen art. Verbal eller fysisk
adfærd, der chikanerer andre, forstyrrer andres arbejdsmæssige
ydeevne eller skaber et intimiderende, stødende, voldeligt eller
fjendtligt arbejdsmiljø tolereres ikke. Chikanerende adfærd kan
inkludere upassende fagter, bemærkninger eller berøringer eller
visning af seksuelt eksplicitte eller stødende billeder. Løfter
om forfremmelse eller særbehandling til gengæld for seksuelle
tjenester udgør også chikane.
Sørg for, at du:
• Behandler andre professionelt og med respekt samt arbejder for
at fremme mangfoldigheden på arbejdspladsen.
• Undgår at komme med kommentarer eller vittigheder eller
sende eller opslå materialer, som andre måske anser for at være
stødende.
• Undgår at diskriminere mod andre på grundlag
af karakteregenskaber, der er beskyttet af loven.
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• Gennemgår dine egne beslutninger for at sikre, at du benytter
objektive og kvantificerbare standarder og forretningsmæssige
hensyn som grundlag for dine handlinger.
• Rapporterer alle diskriminerende, chikanerende og intimiderende
hændelser, du observerer.

SIKKER OG SUND ARBEJDSPLADS
Vores standard: At opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Vectrus forpligter sig til at tilbyde en sikker og sund arbejdsplads
for kolleger og besøgende i vores faciliteter og til at operere
på en miljømæssigt forsvarlig måde. Vectrus kræver, at alle
medarbejdere praktiserer sikre arbejdsvaner og følger alle gældende
sikkerheds- og sundhedsregler og -praksisser.
Sørg for, at du:
• Gennemgår og følger de sikkerheds- og sundhedsregler og
-praksisser, der gælder for dit job og dine faciliteter.
• Gennemfører den krævede uddannelse og følger de ekstra
sikkerhedsprocedurer, der kræves for sikrede områder.
• Straks rapporterer enhver praksis eller situation, uanset
omfanget, der kunne udgøre en trussel mod miljøet eller mod
en persons sikkerhed eller sundhed.

Stoffer og alkohol
For at opretholde en sikker arbejdsplads er det vigtigt, at vi
er i stand til at tænke klart og reagere hurtigt. Enhver involvering
i ulovlige stoffer, herunder brug, besiddelse, distribution, køb,
salg, udbud til salg eller fremstilling, mens du er på Vectrus’
område, i arbejdstiden, eller når du driver forretning eller rejser på
virksomhedens vegne, er forbudt. Misbrug af kontrollerede stoffer,
herunder receptpligtig medicin eller alkohol, er også forbudt.
Den eneste undtagelse fra denne regel er, når alkohol indtages
ansvarsfuldt og under overholdelse af gældende love i forbindelse
med forretningsmiddage eller i overensstemmelse med den lokale
ledelses anvisninger ved et godkendt virksomhedsarrangement.

Vold på arbejdspladsen
Vold af enhver art hører ikke hjemme hos Vectrus. Vi tolererer ikke
fysiske voldshandlinger eller trusler om fysisk vold mod kolleger,
besøgende eller andre på Vectrus’ ejendom, eller fra repræsentanter for
Vectrus under rejser for virksomheden eller virksomhedssponsorerede
arrangementer. Forbudte aktiviteter omfatter:
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• Truende bemærkninger eller adfærd, uanstændige telefonopkald
eller forfølgelse.
• Overfald eller forårsagelse af fysiske skader på andre.
• Intimiderende eller aggressiv opførsel på en måde, der får andre
til at frygte, at de får skader.
• Bevidst beskadigelse af en andens ejendom.
• At bringe forbudte våben og andre genstande, såsom
sprængstoffer eller fyrværkeri ind på virksomhedens område eller
med til virksomhedssponsorerede arrangementer.
Enhver trussel om vold er alvorlig, og det forventes, at du straks
rapporterer eventuelle observationer af vold til din tilsynsførende,
ethvert medlem af ledelsen, personaleafdelingen eller
sikkerhedsafdelingen.

MILJØFORVALTNING
Vores standard: At beskytte miljøet og bevare

naturressourcerne.

Vi driver vores forretning på en måde, der beskytter miljøet
for fremtidige generationer. Vi arbejder sammen med vores
forretningspartnere og leverandører på at styrke miljøforvaltningen
og -ansvaret, samtidig med at vi respekterer de lokalsamfund, hvor
vi driver forretning.
Vi forpligter os til at overholde eller gøre det endnu bedre end
de gældende miljølove og -regler og virksomhedspolitikker, og til
løbende at forbedre vores miljømæssige præstation gennem
ressourcebevarelse, affaldsminimering, vand- og energieffektivitet
samt effektiv brug af råmaterialer.
Sørg for, at du:
• Overholder alle gældende miljølove og -regler
og virksomhedspolitikker.
• Rapporterer eventuelle hændelser eller forhold, der kan resultere
i en miljømæssig overtrædelse, udgøre en fare for miljøet eller
medføre spild af naturressourcer.
• Bidrager til at reducere vand- og energiforbruget.
• Identificerer muligheder for at forbedre vores bevarings- og
genbrugsindsatser.

10

MENNESKERETTIGHEDER
Vores standard: At anerkende og overholde
internationalt anerkendte menneskerettighedsbestemmelser.

Vi støtter menneskerettighederne ved at overholde internationalt
anerkendte bestemmelser alle de steder, hvor vi opererer, uanset
de lokale forretningsskikke, og forpligter os til at tilbyde sikre
forhold for dem, der arbejder på vores virksomheds vegne.
Vi vil ikke bevidst samarbejde med kommercielle
forretningspartnere, der ansætter børn eller gør brug
af tvangsarbejde, herunder fængselsarbejde eller arbejde
udført, hvor personen fysisk er bundet eller i kæder.
Vi tolererer ikke fysisk straf eller mishandling. Vi tager ikke del
i menneskehandelsrelaterede aktiviteter, herunder: vildledende eller
bedragerisk rekrutteringspraksis, opkrævning af rekrutteringsgebyrer
af vores medarbejdere, konfiskation eller destruktion
af medarbejderidentifikationsdokumenter eller understøttelse
af prostitution. Det er en overtrædelse af virksomhedens politik
og føderal lov, hvis medarbejdere, direkte eller indirekte, køber
kommercielle sexhandlinger til sig selv, til gavn for medarbejdere
eller tredjeparter, eller mens de udøver virksomhedens forretninger.
Sørg for, at du:
• Straks rapporterer eventuelle formodede potentielle
menneskerettighedsrelaterede overtrædelser.
• Strengt forbyder brugen af børne- eller tvangsarbejde, herunder
fængselsarbejde eller arbejde udført, hvor personen fysisk
er bundet eller i kæder.
• Forpligter dig til at overholde de tilhørende love og regler, og hvor
disse love varierer eller er i konflikt, følger de højeste standarder.

BESKYTTELSE AF MEDARBEJDEROPLYSNINGER
Vores standard: At håndtere medarbejderoplysninger

på en forsvarlig måde.

For dem af os, der har adgang til personlige oplysninger relateret
til vores kolleger og andre, er vi forpligtede til at beskytte disse
oplysninger og være forsigtige, før vi giver dem til andre. Dette
omfatter, men er ikke begrænset til, medicinske oplysninger,
lønoplysninger og personlige oplysninger. Vi må kun give
medarbejderoplysninger til andre medarbejdere og tredjeparter,
hvor loven tillader det.
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Sørg for, at du:
• Hvis du har adgang til medarbejderoplysninger, sætter dig ind i,
hvilke typer oplysninger der er mere følsomme (såsom statslig
udstedt identifikation, bankkontonumre og lægejournaler)
i henhold til loven og virksomhedspolitikken og beskytter
dem på passende vis (såsom kryptering eller andre former for
begrænsende adgang).
• Beskytter personfølsomme data på nuværende og tidligere
kolleger, såvel som jobansøgere, forretningspartnere og kunder.
• Ikke tilgår, diskuterer eller deler fortrolige oplysninger,
medmindre der er en lovlig forretningsmæssig årsag til at gøre
det.
• Straks rapporterer ethvert tab eller enhver utilsigtet videregivelse
af fortrolige medarbejderoplysninger.
• Sikrer, at modtagerne af medarbejderoplysninger vil beskytte
oplysningerne.
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Vores ansvar som
Samfundsborgere
FAIR OG ÅBEN KONKURRENCE
Vores standard: At anerkende og undgå
konkurrencebegrænsende adfærd og aktiviteter.

Vi tror på fair og åbne markeder og tager aldrig del i upassende
metoder, der kan begrænse markedskonkurrencen. Vi opererer
med fokus på at være førende inden for branchen, og vi gør
det ved at opretholde høje standarder for retfærdighed og
ærlighed, når vi beskæftiger os med markedsføringsaktiviteter,
salgsfremmende aktiviteter og reklameaktiviteter. Vores mål
er at opnå konkurrencemæssige fordele gennem overlegen
præstation, pris og kvalitet og ikke gennem uetiske eller ulovlige
forretningspraksisser.
Vi indgår ikke aftaler med konkurrenter om at deltage
i konkurrencebegrænsende adfærd, herunder fastsættelse af priser
eller opdeling af kunder, leverandører eller markeder.
Kartellovgivningen er kompleks, og overholdelseskravene kan
variere afhængigt af omstændighederne, men generelt er følgende
aktiviteter ”røde flag” og bør undgås og rapporteres til din
tilsynsførende eller den juridiske afdeling:

Hemmelige aftaler
Når to eller flere parter hemmeligt kommunikerer eller bliver
enige om, hvordan de vil konkurrere. Dette kan omfatte aftaler
eller udvekslinger af oplysninger om priser, vilkår, lønninger eller
tildelinger af markeder.

Tilbudsmanipulation
Når to eller flere parter manipulerer tilbudsgivningen, så den fair
konkurrence begrænses. Dette kan omfatte sammenligning af bud,
enighed om at afholde sig fra at byde eller afgivelse af bevidst
ikke-konkurrencedygtige bud.

Koblingssalg
Når en virksomhed med markedsstyrke tvinger kunderne til at tage
imod produkter eller tjenester, som de ikke ønsker eller har brug for.

Underbudspriser
Når en virksomhed med markedsstyrke sælger et produkt
eller en tjeneste under kostprisen for at eliminere eller skade
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en konkurrent med den hensigt at genvinde tabet af indtægter
senere ved at hæve priserne, efter konkurrenten er blevet elimineret
eller skadet.
Sørg for, at du:
• Aldrig deler virksomhedens følsomme oplysninger med
en konkurrent til virksomheden.
• Aldrig deler følsomme oplysninger fra forretningspartnere eller
andre tredjeparter med andre uden deres tilladelse.
• Aldrig udnytter nogen gennem manipulation, misbrug
af privilegerede oplysninger, fejlagtig fremstilling af fakta eller
andre uetiske eller ulovlige bevidste handlinger.
• Aldrig har samtaler med potentielle konkurrenter
om konkurrencemæssigt følsomme oplysninger.
• Aldrig bruger eller udbreder ikke-offentlige oplysninger
om potentielle konkurrenter fra nyansatte eller
ansættelseskandidater.
• Aldrig har samtaler med potentielle konkurrenter, der kunne
opfattes som en begrænsning for konkurrencen.

NULTOLERANCE OVER FOR KORRUPTION
OG BESTIKKELSE
Vores standard: Vectrus har nultolerance over for
bestikkelse og korruption. Tilbyd ikke eller giv ikke bestikkelse for
at påvirke handlinger eller acceptere returkommissioner i forbindelse
med virksomhedens forretninger.

Vectrus forpligter sig til at drive forretning på en etisk forsvarlig
måde, med integritet og i overensstemmelse med de gældende
love og regler, der forbyder bestikkelse, returkommissioner
og andre former for korruption
EN BESTIKKELSE er betaling med
i vores operationer verden over.
noget af værdi, såsom kontanter,
På grund af kompleksiteten
gaver, tjenester, bidrag, praktikophold
af antikorruptionseller ferier, der foretages med
og bestikkelseslovgivningen er det
det formål at få eller beholde
vigtigt, at medarbejderne kender til
en forretning på upassende vis.
virksomhedens politik på området
og stiller spørgsmål, hvis de er
EN RETURKOMMISSION
i tvivl om den rette handling.
er returnering af en sum, der allerede
Bestikkelse og returkommissioner
er betalt eller skal betales som
er aldrig tilladt hos Vectrus, uanset
en del af en juridisk kontrakt som
om vi har at gøre med en statslig
en belønning for at skabe eller støtte
eller kommerciel kunde.
forretningsordninger.
Den amerikanske Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA), Storbritanniens Bribery Act og lovene
i de fleste lande, hvori vi opererer, forbyder alle bestikkelse
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af regeringsembedsmænd. I henhold til disse love er begrebet
”regeringsembedsmand” defineret bredt og omfatter tjenestemænd,
embedsmænd fra statsejede eller -kontrollerede kommercielle
virksomheder, repræsentanter for offentlige internationale
organisationer, embedsmandskandidater, politiske partier,
familiemedlemmer og embedsmænd fra politiske partier. Mange
lande har også love, der forbyder bestikkelse betalt til privatpersoner.
Det er især vigtigt, at medarbejderne omhyggeligt fører tilsyn
med tredjeparter, der handler på virksomhedens vegne.
Vi skal altid sørge for at udvise rettidig omhu og kende vores
forretningspartnere og alle dem, gennem hvem vi driver vores
forretning. Vores tredjeparter skal forstå, at de skal operere
i streng overensstemmelse med vores standarder og føre nøjagtigt
og fyldestgørende regnskab og registrering.
Faciliteringsbetalinger er ikke tilladte i henhold til
virksomhedspolitikken og er en overtrædelse af nogle af de
internationale normer og nationale love såsom Storbritanniens
Bribery Act. Du skal indhente
FACILITERINGSBETALINGER
godkendelse fra den juridiske
ELLER PROCESFREMMENDE
afdeling, før du foretager
BETALINGER
en faciliterende betaling, uanset
Nogle gange kendt
hvor lille beløbet er. Hvis du bliver
som ”smørelse”.
anmodet om en faciliterende eller
Faciliteringsbetalinger eller
procesfremmende betaling, skal
procesfremmende betalinger
du straks kontakte den juridiske
er beskedne pengebeløb, der
afdeling.
betales som et uofficielt gebyr
En faciliterende betaling kan
til statsansatte på de nederste
ske, hvis der er en akut trussel
niveauer for at fremskynde
mod en persons helbred eller
eller igangsætte udførelsen
sikkerhed, og der ikke er nogen
af rutinemæssige og forventede
praktisk mulighed for at sikre
offentlige tjenester, som Vectrus
forhåndstilladelse fra den juridiske
har ret til.
afdeling. Betalingen skal rapporteres
til den juridiske afdeling, så snart
det er muligt.
Eksempler på faciliterende betalinger er at tilbyde små gebyrer
til udenlandske regeringsembedsmænd på de nederste niveauer
for at fremskynde behandlingen af en tilladelse, licens eller andre
officielle dokumenter, behandlingen af visa eller arbejdsordrer eller
levere telefontjenester samt vand- og elforsyning.
Sørg for, at du:
• Aldrig direkte eller indirekte tilbyder, giver eller godkender
penge eller andre ting af værdi for på upassende vis at opnå
eller beholde en forretning eller på upassende vis at påvirke
en statslig handling.
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• Aldrig foretager betalinger, der har til formål at påvirke
en regeringsembedsmand på upassende vis.
• Aldrig direkte eller indirekte anmoder om, accepterer at modtage
eller accepterer returkommissioner, bestikkelser eller andre
personlige betalinger i forbindelse med virksomhedens
forretninger.
• Underretter den juridiske afdeling om tredjeparter eller agenter,
der menes at være værdifulde primært for deres personlige
forbindelser fremfor de tjenester, de skal udføre, eller som
anmoder om en kompensation, der er ude af proportion i forhold
til deres tjenester.

Hvidvaskning af penge
Vectrus hverken tolererer, faciliterer
eller støtter hvidvaskning af penge.
Involvering i sådanne aktiviteter
undergraver vores integritet, skader
vores omdømme og kan udsætte
Vectrus og enkeltpersoner for
alvorlige sanktioner.

HVIDVASKNING AF PENGE
sker, når virksomheder eller
enkeltpersoner forsøger
at konvertere, tilsløre eller
skjule udbyttet af ulovlig
aktivitet ved at flytte ulovligt
opnåede midler eller ved
at skjule kilden, så midlerne
fremstår legitime.

Medarbejderne skal overholde
alle gældende krav vedrørende
hvidvaskning af penge
og bekæmpelse af terrorisme, der forbyder:
• Deltagelse i finansielle transaktioner, der involverer ejendomme,
kapital eller monetære instrumenter, der direkte eller indirekte
fremmer eller er et resultat af kriminelle aktiviteter.
• Modtagelse, overførsel, transport, opbevaring, brug,
strukturering, kanalisering eller skjul af udbyttet af enhver
kriminel aktivitet eller hjælp eller tilskyndelse af andre til
en sådan handling.
• Deltagelse eller involvering i finansiering eller støtte til eller på
anden måde sponsorering, facilitering eller assistance til enhver
terrorist, terroraktivitet eller -organisation.
Sørg for, at du:
• Aldrig samarbejder med henblik på at undgå indberetningskrav.
• Indberetter mistænkelige aktiviteter såsom betalinger til
offshorebank-lokaliteter, betalinger til tredjeparter uden for det
område, hvori tredjeparten opererer, samt falske fakturaer for salg.
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FRYNSEGODER
Vores standard: Ikke at acceptere
eller give frynsegoder, hvis hensigten er at påvirke
en forretningsbeslutning på upassende vis.

At drive forretning med integritet
betyder, at vi aldrig forsøger
at påvirke forretningsbeslutninger
på upassende vis. Af den grund
er det vigtigt for os alle at udøve
sund fornuft og god dømmekraft,
når vi giver eller modtager
frynsegoder. Før du giver eller
modtager et frynsegode, skal
du gennemgå Vectrus’ politik
om frynsegoder og bruge systemet
til anmodning om frynsegoder
(Business Courtesy Request
System) som krævet af politikken.

ET FRYNSEGODE er enhver
ting af værdi, der gives
til eller modtages fra
en tredjepart med det formål
at indlede eller fremme
et forretningsforhold.
Frynsegoder omfatter
for eksempel kontanter,
underholdning, måltider,
gaver, sociale arrangementer,
sportsbegivenheder, rejser,
indkvartering, vennetjenester,
erkendtligheder, rabatter
og tjenester.

Generelt må vi ikke tilbyde eller
acceptere et frynsegode, hvis det:
• Bryder love, regler eller politikker, der gælder for giveren eller
modtageren.
• Kan betragtes som bestikkelse eller returkommission.
• Er i strid med almindelig forretningspraksis.
• Ser ud, som om det er upassende eller kunne give anledning til
en interessekonflikt.
Vi skal altid undgå situationer, hvor frynsegoder kan skade vores
virksomheds omdømme eller os, der er involveret. Bemærk
venligst, at vi aldrig må forsøge at omgå disse regler ved at bruge
vores personlige midler eller ved at engagere en agent eller
repræsentant til at betale for eventuelle frynsegoder, som vi ikke
selv kan betale. Reglerne, der er skitseret i dette afsnit, gælder
også for vores familiemedlemmers og nære venners handlinger såvel
som Vectrus’ agenters og repræsentanters handlinger. Hvis du har
betænkeligheder i forbindelse med frynsegoder, skal du kontakte
den juridiske afdeling.

Regeringsembedsmænd

Amerikanske regeringsembedsmænd
Den amerikanske regering har strenge love og regler, der forbyder,
at dens ansatte eller valgte repræsentanter tager imod frynsegoder.
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Med undtagelse af almindelige gæstfriheds- og salgsfremmende
genstande af nominel egenværdi, må vi ikke tilbyde eller give
et frynsegode til en regeringsembedsmand uden forudgående
skriftlig godkendelse fra den juridiske afdeling.
Ikke-amerikanske regeringsembedsmænd
De fleste lande har et forbud mod, at deres offentligt ansatte tager
imod frynsegoder. Med få undtagelser kræver frynsegoder, der gives
til enhver regeringsembedsmand, forudgående skriftlig godkendelse
fra den juridiske afdeling.
Sørg for, at du:
• Koordinerer med den juridiske afdeling for gennemgang
og godkendelse, før du giver et hvilket som helst frynsegode til
en hvilken som helst regeringsembedsmand, uanset hvilket land
vedkommende repræsenterer.
• Er opmærksom på de forventninger, der kan forekomme,
når frynsegoder gives til offentlige ansatte.
• Er forsigtig, når du har at gøre med forretningspartnere, der
kunne se ud til at være privatejede, men faktisk betragtes som
statslige enheder.

Kommercielle tredjeparter
Udvekslingen af frynsegoder med vores kommercielle tredjeparter
skal være indenfor rimelighedens grænser, sjældent forekommende
og baseret på en legitim forretningsmæssig årsag og være
i overensstemmelse med normal praksis i branchen samt lokale love.
At give eller tilbyde frynsegoder til kommercielle tredjeparter, der
overstiger den nominelle værdi, kan kræve skriftlig godkendelse
fra den juridiske afdeling. Før du giver eller modtager et frynsegode
til eller fra en kommerciel tredjepart, skal du gennemgå Vectrus’
politik om frynsegoder og bruge systemet til anmodning
om frynsegoder (Business Courtesy Request System) som krævet
af politikken. Undtagelser omfatter kaffe, læskedrikke, lette snacks,
et billigt forretningsrelateret måltid i forbindelse med et besøg på
stedet, anerkendelse for program- eller tjenesteydelsesresultater
eller salgsfremmende genstande.
Sørg for, at du:
• Søger vejledning og godkendelse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt
modtagelse af det frynsegode er passende.
• Kun giver eller tager imod frynsegoder, der kan retfærdiggøres
af forretningsforbindelserne. Husker på, at udveksling
af frynsegoder, der fremmer goodwill i forretningsmæssige
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sammenhænge, generelt accepteres, men du bør aldrig give eller
tage imod frynsegoder, der forpligter, eller ser ud til at forpligte,
modtageren.
• Ikke tilbyder eller tager imod overdådige, ekstravagante eller
urimelige frynsegoder.
• Ikke tilbyder rejse og indkvartering uden forudgående
godkendelse fra din juridiske afdeling.
• Forstår og overholder både Vectrus’ og tredjeparters politikker,
før du tilbyder eller giver frynsegoder.
• Giver udtryk for din bekymring, når du har mistanke om, at en
kollega, tredjepart eller anden agent for virksomheden muligvis
er involveret i et forsøg på at påvirke en kundes beslutning på
upassende vis.
Specielt med hensyn til modtagelsen af frynsegoder:
• Anmod ikke eller bed ikke om personlige gaver, tjenester,
underholdning, tjenesteydelser eller nogen anden form for
frynsegode.
• Tag aldrig imod kontanter, eller noget der svarer til kontanter,
såsom gavekort af nogen værdi.
• Tag aldrig imod frynsegoder af nogen art fra
en forretningspartner, som du er involveret
i kontraktanmodninger eller -forhandlinger med.
• Afvis frynsegoder, der virker til at være i uoverensstemmende
med vores forretningspraksis og indberet det til din
tilsynsførende.
• Søg forudgående skriftlig
godkendelse for eventuelle
En EKSPORT sker, når
undtagelser.
et produkt, en tjeneste eller
en teknologi overføres enten
fysisk på tværs af grænserne,
EKSPORT-/IMPORTKONTROL
elektronisk via internettet, fax
eller datadelingshjemmesider eller
Vores standard:
visuelt gennem demonstrationer,
At Overholde eksport-/importlovene
præsentationer og diskussioner
fuldt ud og ikke handle med
mellem statsborgere fra
lande eller instanser, der er pålagt
forskellige lande. Sådanne
sanktioner eller handelsforbud
eksporter, hvis de involverer
overfor.
kontrollerede militære
teknologier eller teknologier
I USA såvel som i andre lande,
med dobbelt anvendelse, kræver
hvori Vectrus opererer, har staten
ofte statens godkendelse i form
ofte komplekse og betydelige
af en eksportlicens eller anden
restriktioner på handel med
tilladelse.
varer, teknologi og tjenester til
militært brug og med dobbelt
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anvendelse samt handel med visse lande. Vectrus overholder alle
handelsrestriktioner og import- og eksportkontrollove i de lande,
hvori vi opererer. Vi forventer, at alle vores forretningspartnere,
tredjeparter, konsulenter og entreprenører gør det samme.
Begrænsede undtagelser kan gælde i tilfælde, hvor sådanne
love er i konflikt med de amerikanske love (se boykotter).
Eksportreglerne kan begrænse følgende:
• Enhver mundtlig diskussion med enhver ikke-amerikansk person,
endda én i USA, der resulterer i videregivelsen af tekniske
oplysninger, og som kan betragtes som en eksport.
• Brugen af forretningskendskab uden for medarbejderens land, for
eksempel når der ydes teknisk assistance til andre.
• Overførsel af tekniske data til en person i et andet land,
såsom via internettet, e-mail, samtaler, møder og netværkseller databaseadgang. Denne begrænsning gælder for deling
af oplysninger med andre medarbejdere i virksomheden, såvel
som ikke-ansatte.
• Overførsel af teknologi til ikke-amerikanske personer, der
opholder sig enten i eller uden for USA.
• Overførsel af teknologi fra en autoriseret ikke-amerikansk person
til én, der ikke er autoriseret.
• At transportere, bære eller sende en kontrolleret forsvarsartikel
eller tekniske data om en forsvarsartikel uden for USA.
Handelsrestriktioner indebærer
også forbud mod at handle med
specifikt identificerede lande, eller
instanser der handler på deres
vegne, som er pålagt sanktioner
eller handelsforbud overfor
såvel som på transaktioner der
involverer bestemte navngivne
personer eller organisationer.

En IMPORT sker, når produkter,
der er købt i eller erhvervet fra
et fremmed land eller en ekstern
kilde, bringes ind i et andet land.
Importtransaktioner er underlagt
love og bestemmelser og skal
gå igennem toldformaliteterne
for vurdering af nødvendige
toldafgifter og skatter.

Til tider kan eksportkontrollovene
i visse regioner være
modstridende.For at undgå problemer, skal medarbejderne rådføre
sig med kontraktafdelingen eller den juridiske afdeling så tidligt som
muligt vedrørende lokale love om eksport af produkter, oplysninger
og teknologi.
• Overhold alle love, regler og krav vedrørende eksport og import
og overhold Vectrus’ handelskontrolpolitikker.
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• Forstå handelskontrollerne, der er relateret til Vectrus’ produkter,
teknologi og oplysninger samt restriktionerne på overførslen
af disse artikler til instanser uden for virksomheden.
––Indhent licenser eller andre statslige godkendelser før eksport
og import af produkter og teknologi, der er styret af staten.
––Rapportér enhver kendt eller formodet
handelskontrolovertrædelse til Vectrus’
handelsoverensstemmelsesafdeling.
• Indberet fuldstændige, nøjagtige og detaljerede oplysninger
om hvert importeret produkt, herunder dets korrekte
klassificering, oprindelsesland og passende værdi.
Vi må ikke deltage i eller fremme
boykotter, som USA ikke støtter
BOYKOTTER sker, når
såsom den Arabiske Ligas boykot
en person, en gruppe eller
af Israel. Det betyder, at vi
et land nægter at handle med
ikke må acceptere en kontrakt,
bestemte personer, grupper eller
et dokument eller en mundtlig
lande som et protestmiddel,
anmodning, der indeholder
et udtryk for disfavør eller
formuleringer, der kunne blive
en tvangsmetode.
fortolket, som om en person,
en gruppe eller et land forsøger
at håndhæve en ikke-sanktioneret boykot.
Sørg for, at du:
• Gennemgår alle transaktionsdokumenter, herunder kontrakter,
gældsbreve, forsendelses- eller importdokumenter eller
forslagsmaterialer, for enhver formulering, der kan udgøre
en boykotforespørgsel.
• Underretter kontraktafdelingen eller den juridiske afdeling, hvis
du anmodes om at deltage i, støtte eller tilvejebringe oplysninger
om en ikke-amerikansk boykot.

POLITISK ENGAGEMENT
Vores standard: Undlad at støtte politiske partier på
virksomhedens vegne og deltag ikke i forbudte lobbyaktiviteter.

Vi tror på, at vores medarbejdere har gavn af at være aktive
i samfundet gennem godt medborgerskab. Vi anerkender, at vores
medarbejdere har ret til frivilligt at deltage i den politiske proces,
herunder frivilligt arbejde i forbindelse med kampagner og yde
individuelle politiske bidrag. Vectrus har også et klart og særskilt
ansvar for at overholde alle gældende love og regler med hensyn
til driften af en forretningsmæssig komité for politisk adfærd
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(Political Action Committee) og anvendelsen af lobbyister for
virksomhedens forretninger. Disse separate individuelle aktiviteter
og virksomhedsaktiviteter behøver ikke at være modstridende,
forudsat at de medarbejdere, der gør brug af deres rettigheder,
kun gør det i deres eget navn og i deres fritid. Brug aldrig
virksomhedens navn, midler, aktiver, tjenester eller faciliteter til
at støtte politiske kandidater eller partier eller til deltagelse i nogen
form for lobbyaktivitet, medmindre det specifikt er tilladt i henhold
til loven og autoriseret på forhånd af kommunikationsafdelingen
og den juridiske afdeling.
Sørg for, at du:
• Rådfører dig med vores medarbejdere i kommunikationsafdelingen
og den juridiske afdeling, før du interagerer med
regeringsembedsmænd på en måde, der kan tolkes som
en lobbyaktivitet.
• Sikrer dig, at dine personlige politiske synspunkter og aktiviteter
ikke opfattes som værende virksomhedens.
• Ikke bruger virksomhedens navn, ressourcer eller faciliteter til
at støtte dine personlige politiske aktiviteter.
• Aldrig direkte eller indirekte forsøger at presse en anden
medarbejder, en kunde eller en forretningspartner til at bidrage
til, støtte eller modsætte sig en politisk kandidat eller et politisk
parti.
• Undgår, at det ser ud som om, at du kommer med politiske eller
velgørende bidrag for at få fordele på vegne af Vectrus.
• Underretter ledelsen, før du accepterer eller fører kampagne for
at opnå et politisk hverv.
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Vores ansvar
overfor vores
forretningspartnere
ÆRLIGE OG ETISKE FORRETNINGER
Vores standard: At opretholde en integritetskultur ved
at være ærlige og etisk korrekte i forretningsmæssige forhold.

Vi behandler alle vores forretningsmæssige forhold retfærdigt:
staten, vores ikke-statslige kunder, forretningspartnere,
tredjeparter, leverandører og entreprenører. Vi arbejder på at forstå
og imødekomme deres behov, mens vi altid er tro mod vores
egne etiske standarder. Vi fortæller sandheden om vores tjenester
og evner, og vi lover ikke noget, som vi ved, vi ikke kan holde.
Kort sagt – vi behandler vores forretningspartnere, som vi gerne
selv vil behandles.
Vi forventer, at vores kunder, forretningspartnere og interessenter
handler på en måde, der er i overensstemmelse med vores etiske
standarder, og vi skal øjeblikkeligt gøre Vectrus’ juridiske afdeling
opmærksom på formodet uetisk eller ulovlig aktivitet fra deres side.
Sørg for, at du:
• Taler med din tilsynsførende, hvis du har bekymringer angående
fejl, udeladelse, unødig forsinkelse eller manglende kvalitet eller
kundeservice.
• Indberetter pres fra kolleger eller ledere, der vil have dig til
at springe over, hvor gærdet er lavest i forhold til kvalitets- eller
leveringsstandarder.
• Aldrig følger en kundes eller tredjeparts anmodning om at gøre
noget, som du anser for at være uetisk eller ulovligt.
• Reagerer hurtigt på kundernes og forretningspartnernes
anmodninger og spørgsmål.
• Lover det, du kan levere, og leverer det, du lover.

INDKØBSINTEGRITET
Vores standard: At forstå og overholde de love og regler,

der er forbundet med indkøbsintegritet.

Da vi handler med stater og statsejede enheder, er vi forpligtede
til at overholde mange specielle juridiske, lovgivningsmæssige
og kontraktmæssige krav, der gælder for offentlige kontrakter.
I overensstemmelse med Procurement Integrity Act (loven
om indkøbsintegritet), vil vi ikke afsløre eller bruge eventuelle
autoriserede fortrolige entreprenørbud eller -udbudsoplysninger
eller udbyderoplysninger før en kontrakttildeling. Medarbejderne bør
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kontakte deres kontraktafdeling
eller juridiske afdeling med
spørgsmål, der specifikt drejer sig
om at indgå kontrakt med staten.

Ansættelse af tidligere statsligt
ansatte eller militærpersonale

BUD- ELLER
UDBUDSOPLYSNINGER er typisk
budgiverens ejendom.
UDBYDEROPLYSNINGER
er oplysninger, der er udarbejdet
til brug af et føderalt organ, til
evaluering af bud og forslag til
indgåelse af en indkøbskontrakt.

Den amerikanske stat og andre
lande har love og særlige
begrænsninger, der gælder
for rekruttering og ansættelse
af nuværende og tidligere statsligt ansatte og militærpersonale som
medarbejdere, konsulenter eller repræsentanter. Restriktionerne
omfatter begrænsninger i relation til arten af og tidspunktet
for ansættelsesrelaterede spørgsmål, som statsansatte må have
med Vectrus. Vi skal sikre os, at sådanne ansættelsesrelaterede
spørgsmål er godkendt på forhånd af virksomhedens
personaleafdeling og juridiske afdeling.
Sørg for, at du:
• Undgår at søge eller modtage oplysninger, som virksomheden ikke
er autoriseret til at besidde, såsom fortrolige eller ejendomsretlige
data, prisoplysninger for andre konkurrenter og ikke-offentlige
statslige dokumenter vedrørende budgivning eller kildevalg.
• Straks søger vejledning fra den juridiske afdeling, hvis
du uforvarende modtager uautoriserede bud eller forslag eller
kildevalgsoplysninger.
• Overholder statens interessekonfliktrestriktioner.

ORGANISATORISKE INTERESSEKONFLIKTER
(Organizational Conflicts of Interest, OCI)
Vores standard: At oplyse om potentielle
organisatoriske interessekonflikter.

Vi er forpligtet til at genkende og undgå organisatoriske
interessekonflikter i forbindelse med direkte eller indirekte
kontrakter med den amerikanske stat. En OCI kan opstå, hvor
aktiviteter, der udføres af virksomhedens medarbejdere, partnere
eller konkurrenter, kan forringe andres evne til at levere upartiske
tjenester i forhold til en direkte eller indirekte kontrakt med staten.
Dette kunne også give en urimelig fordel i konkurrencen om tildeling
af en kontrakt på baggrund af adgang til oplysninger, der er indhentet
som et resultat af andre kontraktmæssige forhold til staten.
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FORRETNINGSPARTNERRELATIONER
Vores standard: Forholdene til forretningspartnere skal
være baseret på gensidig tillid og en forpligtelse til altid at agere
med integritet.

Vi agerer retfærdigt overfor vores leverandører, konsulenter
og andre tredjeparter, og vi forventer, at de handler med integritet.
Vi forventer, at forretningspartnere følger vilkårene og ånden
i vores leverandøradfærdskodeks såvel som eventuelt gældende
kontraktbestemmelser, når de arbejder i forbindelse med Vectrus.

Rettidig omhu
Vectrus skal udvise passende rettidig omhu, før vi involverer os med
eventuelle tredjeparter, der skal markedsføre eller distribuere
Vectrus-produkter og -tjenester uden for USA, herunder endnu
større rettidig omhu for tredjeparter, der vil have kontakt til
amerikanske og ikke-amerikanske statslige kunder og andre
statsansatte og regeringsembedsmænd på vegne af Vectrus.

Leverandørmangfoldighed
I anerkendelsen af vigtigheden af og fordelene ved en forskelligartet
leverandørbase vil vi arbejde på at identificere kvalificerede
minoritets- og kvindeejede virksomheder, små virksomheder, andre
anerkendte ugunstigt stillede virksomheder og lokale virksomheder,
der er i stand til at levere produkter og tjenester.

Etikkodeksbestemmelser for underleverandører
For amerikanske statslige kontrakter over en specifik værdi
kræver loven, at vi sikrer, at gældende underentrepriser indeholder
bestemmelser om at have og opretholde en forretningsorden og et
etik- og kontraktoverholdelsesprogram, der omfatter uddannelse,
en intern rapporteringsmekanisme og straf for kodeksovertrædelser.

Produktoprindelse, -kvalitet og -erstatning
Vores kunder, både statslige og kommercielle, har ret til at insistere
på streng overholdelse af kontraktkrav. Vi må kun levere produkter
og tjenester, der er i overensstemmelse med kontraktens specifikke
krav. Vi skal undgå at substituere med produkter af lavere kvalitet,
der er forskellige, eller som er utilstrækkeligt afprøvede. Vi skal
også sikre, at leverandører af råvarer, dele og komponenter, der
bruges i vores produkter, opfylder vores kontraktkrav.
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INTERESSEKONFLIKTER
Vores standard: At oplyse og søge vejledning
om anliggender, der kan være i konflikt med dit ansvar
i virksomheden.

En interessekonflikt forekommer, når du har konkurrerende
interesser, der kan forstyrre din evne til at tage en objektiv
beslutning i Vectrus’ bedste interesse. Det forventes af hver enkelt
af os, at vi overholder Vectrus’ politik om interessekonflikter,
bruger god dømmekraft og undgår situationer, der kan føre til selv
en tilsyneladende interessekonflikt, da det kunne underminere den
tillid, som vores kunder, forretningspartnere, andre medarbejdere
og offentligheden har til os.
Nedenfor er der angivet nogle områder, hvor der kan opstå
potentielle interessekonflikter:

Personlige forhold
Personlige forhold til medarbejdere eller forretningspartnere, såsom
familiemedlemmer, venskaber og romantiske partnere, der har
indflydelse på hinanden gennem ledeleskollegiet, ved købs- eller
kontraktbeslutninger, ved budgivning eller forslagsrelaterede
indsatser eller ved rekrutterings- eller ansættelsesbeslutninger.

Finansielle handler og investeringer
Situationer, hvor du eller et familiemedlem har en betydelig
finansiel ejerskabsinteresse i en privatejet eller offentlig ejet
virksomhed, som Vectrus konkurrerer eller handler med.

Ekstern beskæftigelse
Da ekstern beskæftigelse kan se ud til at påvirke vores beslutninger,
så de ikke er i Vectrus’ bedste interesse, må vi ikke være ansat
af, arbejde som konsulent for eller være tilknyttet en af Vectrus’
konkurrenter, kunder eller leverandører. Du bør altid diskutere
eventuelle eksterne arbejdssituationer med din tilsynsførende,
før du engagerer dig i dem.
Sørg for, at du:
• Altid tager forretningsbeslutninger i Vectrus’ bedste interesse.
• Søger vejledning for at undgå potentielle interessekonflikter.
• Straks oplyser om potentielle konflikter ved at underrette din
tilsynsførende eller personaleafdelingen skriftligt.
• Informerer din tilsynsførende om enhver ekstern beskæftigelse.
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FORRETNINGSMÆSSIGE EFTERRETNINGER
Vores standard: At indhente konkurrencemæssige
oplysninger ved hjælp af ordentlige metoder.

Oplysninger om konkurrenter er et værdifuldt aktiv i nutidens
konkurrenceprægede forretningsmiljø. Når vi indsamler
forretningsmæssige efterretninger, skal Vectrus’ medarbejdere
og andre, som arbejder på vores vegne, altid leve op til de højeste
etiske standarder.
Vi må aldrig udøve svindel, vildledelse eller bedrageri for at få
oplysninger. Vi må heller ikke bruge invasiv teknologi til at
”spionere” mod andre. Vi skal også være forsigtige, når vi tager
imod oplysninger fra tredjeparter. Du bør kende og stole på deres
kilder og være sikker på, at den viden, som de leverer, ikke
er beskyttet af forretningshemmelighedslovene eller eventuelle
fortrolighedserklæringer.
Når Vectrus ansætter medarbejdere, som tidligere har været ansat
hos konkurrenter, anerkender og respekterer vi disse medarbejderes
forpligtelser i forhold til ikke at afsløre deres tidligere arbejdsgiveres
fortrolige oplysninger.
Sørg for, at du:
• Ikke anmoder om eller modtager fortrolige oplysninger fra andre
virksomheder.
• Aldrig presser medarbejdere til at diskutere fortrolige oplysninger
fra deres tidligere arbejdsgivere.
• Ikke afslører leverandørers ikke-offentlige prisoplysninger.
• Aldrig beholder papirer eller elektroniske registreringer fra
tidligere arbejdsgivere i strid med love eller kontrakter.
• Ikke søger oplysninger, der indhentes gennem enhver adfærd,
der kunne tolkes som værende ”spionage”, at ”spionere” eller
som du ikke ville være villig til at afsløre fuldt ud.
• Ikke afslører ejendomsretlige oplysninger, der tilhører din tidligere
arbejdsgiver.
• Ikke bruger ejendomsretlige oplysninger, der er givet under
en fortrolighedserklæring til et bestemt formål, til et andet formål.
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Vores ansvar over
for vores aktionærer
og det finansielle
marked
PRÆCISE REGISTRERINGER
Vores standard: At opretholde aktuelle, præcise
og fuldstændige forretningsregistreringer.

Vores aktionærer,
forretningspartnere, kunder,
regeringsembedsmænd
og offentligheden skal kunne stole på
nøjagtigheden og fuldstændigheden
af vores oplysninger
og forretningsregistreringer.
Nøjagtige oplysninger er også vigtige
i virksomheden, så vi kan træffe
gode beslutninger.

REGISTRERINGER
er oplysninger, der genereres i
forbindelse med virksomhedens
forretninger, og de omfatter
ikke kun papirdokumenter,
men også bånd, fotografier,
computerfiler og registreringer
af enhver anden art.

Vi er ansvarlige for ærlighed og gennemsigtighed i forberedelsen
og vedligeholdelsen af vores forretningsregistreringer, herunder
vores tidskort, udgiftsrapporter, kvalitets-, sikkerhedsog indkøbsregistreringer. Medarbejdere med en rolle i finansielle
eller operationelle registreringer eller rapporteringer har et særligt
ansvar på dette område, men vi bidrager alle til processen med
at registrere forretningsresultater og vedligeholde registreringer.
Vi er alle ansvarlige for at hjælpe med at sikre, at de oplysninger,
vi registrerer, er nøjagtige, fuldstændige og vedligeholdt på
en måde, der er i overensstemmelse med vores interne kontroller.

Priser
Alle omkostninger, der tildeles en bestemt offentlig kontrakt som
direkte eller indirekte omkostning skal være rimelig, allokérbar
og tilladelig ifølge gældende indkøbsomkostningsprincipper
og omkostningsregnskabsstandarder i overensstemmelse med
gældende oplysningserklæringer. Hertil kommer, at når vi arbejder
på offentlige kontrakter eller underentrepriser, skal vi:
• Nøjagtigt registrere antallet af timer vi har arbejdet på det
pågældende projekt.
• Lægge alle arbejdsmæssige og materielle omkostninger på den
korrekte kontrakt og pålægge indirekte omkostninger korrekt.
• Sørge for, at det kun er omkostninger, der korrekt kan opkræves
i forbindelse med en offentlig kontrakt, der faktureres til staten.
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Behandling og opbevaring af registreringer
Vi er ansvarlige for de oplysninger og registreringer, der
er under vores kontrol, og vi skal være fortrolige med
de registreringsprocedurer, der gælder for vores job. Det er også
vores ansvar at holde vores registreringer organiseret, så de kan
lokaliseres og hentes, når det er nødvendigt.
Dokumenter bør kun destrueres i overensstemmelse med vores
plan vedrørende opbevaring af registreringer og aldrig som
svar på eller i forventning af en undersøgelse, auditering eller
afventende retssag. Kontakt den juridiske afdeling, hvis der er tvivl
om hensigtsmæssigheden af en registreringsdestruktion.

Indefrysning af data eller dokumenter
En indefrysning af data eller dokumenter suspenderer alle
dokumentdestruktionsprocedurer, herunder sletning af e-mails
og computerfiler, for at bevare relevante registreringer under
særlige forhold såsom retssager eller statslige undersøgelser.
Vectrus bestemmer og identificerer, hvilke typer registreringer
der skal underlægges en indefrysning af data og dokumenter. Hver
medarbejder, agent og entreprenør skal overholde denne politik.
Hvis der er spørgsmål om, hvorvidt en registrering vedrører
en undersøgelse eller retssag, skal du kontakte den juridiske
afdeling før destruktion af enhver relateret registrering.
Sørg for, at du:
• Til enhver tid indsender aktuelle, nøjagtige og fuldstændige
forretningsregistreringer.
• Rapporterer dine mistanker om eller observationer af andre,
der opretter unøjagtige registreringer.
• Straks handler, i samråd med ledelsen, for at rette eventuelle
uoverensstemmelser.
• Skriver sandfærdigt, objektivt og tydeligt i al din
forretningskommunikation, herunder e-mails.
• Kun underskriver dokumenter, herunder kontrakter, hvis du har
gennemgået dem, har tilladelse til at underskrive dem og tror på,
at de er nøjagtige og sandfærdige.
• Ikke skjuler eller tilslører nogen transaktions sande karakter.
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VIRKSOMHEDSAKTIVER
Vores standard: At anvende og beskytte virksomhedens
såvel som vores kunders og leverandørers aktiver på passende vis.

Vi bliver betroet virksomhedsog statsleverede aktiver og er
personligt ansvarlige for at beskytte
dem mod tyveri, tab eller misbrug
og for at anvende dem på passende
vis og til forretningsformål.
Ejendom leveret af den offentlige
kunde eller anden tredjepart skal
anvendes og forvaltes i henhold
til vilkårene i den relevante aftale
eller kontrakt.

VIRKSOMHEDSAKTIVER
omfatter Vectrus’ produkter,
midler, faciliteter, udstyr,
køretøjer, informationsteknologi,
intellektuelle ejendom,
ejendomsretlige og fortrolige
oplysninger såvel som vores
virksomheds omdømme.

Informationsteknologi
Informationsteknologi er et værdifuldt aktiv og stilles til rådighed
til vores medarbejderes forretningsbrug. Vi bør anvende Vectrus’
informationsteknologi såsom internet, e-mail, computere og mobile
enheder til autoriserede forretningsformål, og vi må ikke bruge
disse ressourcer til at se, hente eller kommunikere upassende,
uprofessionelt eller ulovligt indhold. Dette omfatter indhold, der
kan betragtes som uanstændigt eller stødende, software uden licens
og ophavsretligt beskyttede materialer.
Personlig anvendelse af Vectrus’ informationsteknologi frarådes
og bør holdes på et minimum. Enhver lejlighedsvis personlig
anvendelse af vores informationsteknologi bør ikke påvirke din
produktivitet eller arbejdsmiljøet negativt.
Da den informationsteknologi, vi anvender, når vi arbejder for
Vectrus, tilhører vores virksomhed, bør du ikke have en forventning
om, at e-mails, internetaktivitet, computerfiler og lignende
er private. Vectrus forbeholder sig ret til at gennemgå al anvendelse
af informationsteknologi og vil gøre det i overensstemmelse
med loven.
Sørg for, at du:
• Straks rapporterer eventuelle mistanker om bedrageri, tyveri eller
misbrug af virksomhedens aktiver.
• Ikke deler adgangskoder eller giver andre folk lov til at bruge
virksomhedens ressourcer.
• Ikke forsøger at få adgang til data, som du ikke har tilladelse til
at se.
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• Ikke henter, installerer eller kører uautoriseret software eller
software uden licens på virksomhedens informationsteknologi.
• Aldrig kopierer, installerer eller bruger virksomhedens software til
personlige formål.

FØLSOMME OPLYSNINGER
Vores standard: At beskytte virksomhedens
ejendomsretlige, kundefortrolige og klassificerede oplysninger samt
intellektuel ejendom mod uautoriseret videregivelse.

Ejendomsretlige oplysninger
EJENDOMSRETLIGE OPLYSNINGER
Nogle almindelige eksempler
på, hvad der kan betragtes
som en virksomheds
ejendomsretlige oplysninger,
omfatter forretningspartnere,
kontrakt forslag og –bud,
virksomhedsinitiativer,
prissætning, telefonlister og andre
ikke-offentlige oplysninger.

Virksomhedens ejendomsretlige
oplysninger er et af vores
mest værdifulde aktiver,
og vi skal hver især være
opmærksomme på at beskytte
dem. Det betyder, at vi skal
holde virksomhedsproprietære
oplysninger sikre, begrænse
adgangen til dem, der har

behov for at kende til dem
og undgå diskussioner
på offentlige områder. Det forventes også, at du ikke deler
virksomhedens ejendomsretlige oplysninger med nogen uden for
virksomheden, selv efter at din ansættelse hos Vectrus er afsluttet.
Sørg for, at du:
• Kun anvender og videregiver virksomhedens ejendomsretlige
oplysninger til legitime forretningsformål, og kun når du har
tilladelse til det.
• Forsyner ejendomsretlige oplysninger med korrekt mærkning
for at indikere, hvordan de bør håndteres og distribueres.
• Bortskaffer ejendomsretlige oplysninger på sikker vis.
• Ved, hvilke typer oplysninger der i henhold til loven
og virksomhedspolitikken kræver beskyttelse såsom
personlige oplysninger, statsligt udstedte identifikationsnumre
og bankkontonumre.

Kundefortrolige oplysninger
Vores kunder stoler på os, og derfor skal vi beskytte deres fortrolige
oplysninger. Vi må kun videregive fortrolige oplysninger til kolleger,
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som har et legitimt forretningsmæssigt behov for at kende til dem,
og vi bør ikke videregive dem til folk uden for vores virksomhed
uden tilladelse.
Sørg for, at du:
• Forstår og overholder lovene, reglerne, virksomhedspolitikken
og aftalerne om brugen, beskyttelsen og opbevaringen
af oplysninger fra eller om kunder.
• Straks rapporterer ethvert tab eller utilsigtet videregivelse
af kundeoplysninger.
• Træffer foranstaltninger for at sikre, at kundeoplysningerne
er sikrede, når du ikke er på virksomhedens område.
• Aldrig bruger kundeoplysninger til personlig gevinst.

Klassificerede oplysninger
I mange situationer har stater overdraget specielle oplysninger til os,
der kan være hemmeligstemplede eller kræve speciel behandling.
Vi har en løbende forpligtelse til at beskytte klassificerede
oplysninger. De sikkerhedsbestemmelser, der vedrører beskyttelsen
af statslige klassificerede oplysninger, er komplekse og varierer
efter land og statsligt organ. Vi skal på korrekt vis beskytte
og kontrollere adgangen til disse oplysninger i overensstemmelse
med de sikkerhedsretningslinjer, der er bestemt af kontrakten,
landet eller det statslige organ.
Sørg for, at du:
• Er bekendt med de gældende sikkerhedsbestemmelser og har
den relevante godkendelse, før du tilgår de klassificerede
oplysninger.
• Straks rapporterer ethvert kendt eller formodet sikkerhedsbrud
eller -overtrædelse.
• Kun giver personer adgang til klassificerede oplysninger,
hvis det er blevet godkendt, og de har det nødvendige
godkendelsesniveau, samt hvis de har behov for oplysningerne.
• Omgående indberetter til din sikkerhedsansvarlige i tilfælde af et
givet problem, der kræver videregivelse i henhold til NISPOM
(National Industrial Security Program Operating Manual) og dens
kategorier for rapporterbare oplysninger, eventuelle mistænkelige
kontakter, eventuelle forsøg på at kompromittere beskyttede
oplysninger og/eller alle andre oplysninger, der skal rapporteres
i henhold til de gældende sikkerhedsprogramkrav.
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INTELLEKTUEL EJENDOM
Vectrus har det eksklusive eneejerskab af den intellektuelle
ejendom i enhver idé, proces,
varemærke, opfindelse eller
forbedring, som du skaber, mens
du arbejder for virksomheden.
Vectrus skal omhyggeligt beskytte
vores intellektuelle ejendom som
et virksomhedsaktiv.
Vi skal også beskytte den
intellektuelle ejendom, der
bliver betroet os af andre –
især af kunder, leverandører
og forretningspartnere – og ikke
krænke andres intellektuelle
ejendomsrettigheder.

INTELLEKTUEL EJENDOM
omfatter følgende typer
af oplysninger:
• Patenter, varemærker
og ophavsret
• Forretningshemmeligheder
• Tekniske data og software
udviklet under eller anvendt til
støtte for kundekontrakter
• Opfindelser og opdagelser
• Metoder, know-how
og teknikker
• Innovationer og design
• Systemer, software og teknologi
• Varemærker

Sørg for, at du:
• Rapporterer formodet tyveri, misbrug eller upassende
videregivelse af virksomhedens intellektuelle ejendom.

INSIDERHANDEL
I løbet af vores ansættelse hos Vectrus kan vi få kendskab
til væsentlige oplysninger om vores virksomhed eller
forretningspartnere, før oplysningerne bliver offentliggjort. Disse
oplysninger kaldes ofte ”interne oplysninger”, og vi må ikke handle
med værdipapirer eller videregive oplysninger til andre, som derefter
handler på baggrund af disse oplysninger.
Sørg for, at du:
• Ikke køber eller sælger vores virksomheds værdipapirer, når
du har interne oplysninger.
• Ikke kommunikerer interne oplysninger om Vectrus til andre folk,
herunder familiemedlemmer eller venner.
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INTERNE OPLYSNINGER er oplysninger, der er fortrolige,
væsentlige, endnu ikke offentliggjorte, og som en fornuftig
investor ville tage hensyn til, når vedkommende skulle
beslutte, om vedkommende skulle købe eller sælge
et værdipapir. Nogle eksempler på oplysninger om en
virksomhed, der kan betragtes som ”interne oplysninger” er:
• Forslag om opkøb, fusion eller salg
• En betydelig udvidelse eller nedskæring af aktiviteter
• En betydelig produktudviklingsindsats
• Afventende tildeling af en væsentlig kontrakt
• Strukturændringer i virksomhedens øverste ledelse eller
direktionen
• Ekstraordinære ledelses- eller forretningsudviklinger
• Følsomme finansielle oplysninger om virksomheden

KOMMUNIKATION MED OFFENTLIGHEDEN
Vores standard: Det er kun bemyndigede personer,
der må tale på vegne af virksomheden.

Vi forpligter os til at levere nøjagtige og overensstemmende
oplysninger om vores aktiviteter, produkter og tjenester til
offentligheden, og vi skal udvise objektivitet, åbenhed og ærlighed
i vores kommunikation. Som et børsnoteret selskab er vi også
underlagt bestemmelser, der styrer, hvordan vi skal offentliggøre
væsentlige finansielle oplysninger. For at overholde vores
standarder har Vectrus brug for at være konsekvente, når der bliver
offentliggjort eller givet oplysninger. Det er vigtigt, at det kun
er autoriserede personer, der taler på vegne af virksomheden.
Sørg for, at du:
• Aldrig udtaler dig offentligt om anliggender, der involverer
virksomheden, uden forudgående tilladelse fra et medlem
af virksomhedskommunikationsteamet.
• Indhenter godkendelse fra kommunikationsteamet, før du taler til
offentligheden eller skriver artikler til professionelle tidsskrifter,
når du er identificeret som værende medarbejder i virksomheden.
• Indhenter godkendelse fra kommunikationsteamet, før
du distribuerer enhver kommunikation, der er tiltænkt et bredt
medarbejderpublikum.
• Aldrig giver indtryk af, at du taler på vegne af virksomheden
i enhver personlig kommunikation, herunder brugerfora, blogs,
chatrum og opslagstavler.
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SOCIALE MEDIER
Vores standard: At bruge de sociale medier ansvarsfuldt
og i overensstemmelse med virksomhedens værdier og politikker.

Hvis du deltager i online-fora, blogs, wiki’er, chatrum, opslagstavler
eller andre sociale netværk, må du aldrig give indtryk af, at du
taler på vegne af Vectrus, medmindre du er autoriseret til
at gøre det. Hvis du afslører, at du er Vectrus-medarbejder, skal
du gøre det klart, at dine synspunkter er dine egne. På trods
af privatlivsindstillingerne er alle sociale medier i sagens natur
offentlige kommunikationskanaler, så tænk dig altid grundigt om,
før du poster indhold på nettet.
Sørg for, at du:
• Aldrig poster virksomhedsfortrolige, eksportbegrænsede eller
klassificerede oplysninger. Aldrig poster falske oplysninger eller
noget, der kan bagvaske andre eller skade vores varemærke eller
omdømme.
• Aldrig poster materiale, der er uanstændigt, truende eller
chikanerende overfor en kollega, konsulent, entreprenør, kunde,
leverandør eller konkurrent.
• Hvis du på noget tidspunkt har spørgsmål til, hvad der
er eller ikke er passende, skal du kontakte et medlem
af kommunikationsteamet.

RESUMÉ
Vectrus’ forretningsorden udtrykker for vores medarbejdere, vores
kunder og andre interessenter den etiske standard, der styrer både
vores forretningsmæssige adfærd og vores forhold til hinanden.
Forretningsordenen er beregnet til at hjælpe Vectrus’ medarbejdere
med at forstå og overholde disse standarder i deres daglige aktiviteter
i overensstemmelse med vores kerneværdier, der består af integritet,
respekt og ansvar, og er ikke beregnet til at udgøre en erstatning for
de love, regler og interne politikker, der styrer vores aktiviteter.
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KONTAKT
Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder og gerne vil tale
med nogen for at få råd vedrørende etik- eller kontraktsager, skal
du kontakte din lokale eller den overordnede personaleafdeling,
juridiske afdeling eller etik- og kontraktafdeling.
Hvis du foretrækker at tale med nogen uden for dit forretningsområde,
kan du kontakte vores tredjeparts hjælpelinjeleverandører, EthicsPoint
Helpline eller Vectrus’ ombudsmand, som er en medarbejder på
Vectrus’ hovedkontor, på systems.
ombudsperson@vectrus.com, +1 800 521 3894 eller +1 719 591 3539.

EthicsPoint Helpline
Telefon: +1 866 294 8691 eller +1 503 748 0662
Modtageren betaler-opkald accepteres.
Hjemmeside: www.vectrus.ethicspoint.com
Enhver medarbejder, som har en bekymring eller klage angående
sager vedrørende regnskabsføring, intern regnskabskontrol
eller -revision kan også indberette sagen til Vectrus’ chef for
intern revision (Vectrus Head of Internal Audit) eller Vectrus’
revisionsudvalg (Vectrus Audit Committee) på fortrolig eller anonym
basis via post c/o Vectrus Corporate Secretary, 655 Space Center
Drive, Colorado Springs, CO 80915.
Vectrus forpligter sig til at håndhæve beskyttelsen af whistleblowere
som krævet i henhold til Defend Trade Secrets Act. Flere
oplysninger om Vectrus Defend Trade Secrets Act-politikken kan
findes på Vectrus-intranettet, ved at kontakte en ombudsmand
og på https://vectrus.com/dtsa-whistleblower-protections.
Derudover kan medarbejderne bruge Department of Defense
Inspector General (DOD IG) Hotline på www.dodig.mil/hotline/
hotlinecomplaint.html til at rapportere problemer i forbindelse
med bedrageri, spild, misbrug og dårlig forvaltning af programmer
og personale inden for det amerikanske forsvarsministeriums
ansvarsområde.
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