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Pfizers uppförandekod (Blue Book) är en allmän referens för alla
medarbetare överallt där vi bedriver verksamhet. Blue Book är
inte ett lagligt dokument och är endast avsett som information.
Den beskriver inte alla tillämpliga lagar eller alla företagets policyer
och den ger heller inte fullständig information om någon enskild lag
eller policy. Pfizer förbehåller sig rätten att modifiera, revidera eller
ändra policyer, procedurer eller villkor relaterade till anställning efter
eget godtycke och när som helst utan föregående meddelande
och utan revidering av Blue Book. Innehållet i Blue Book utgör
inte anställningsvillkor, och inget av innehållet bör tolkas som
en garanti för fortsatt anställning eller anställning under en
viss tidsperiod – anställning vid Pfizer sker på at-will-basis
(med förbehåll för tillämpliga lagar). Informationen häri kan
ändras eller återkallas ensidigt av företaget när som helst och
är inte allomfattande. Online-versionen av Blue Book, som finns
på Compliance-webbplatsen (integrity.pfizer.com), ersätter alla
tryckta versioner, inklusive den här Blue Book.
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På Pfizer står patienter i centrum för allt vi gör. Faktum är att de är kärnan i vårt syfte: Genombrott som förändrar
patienters liv.
Vår förmåga att leverera genombrott beror på att vi alla lever enligt våra fyra kärnvärden — mod, excellens, rättvisa
och glädje. Tillsammans definierar dessa värderingar vår kultur och styr våra dagliga interaktioner med kunder,
affärspartners och kollegor.
Pfizers Blue Book— vår uppförandekod — är utformad för att stödja dessa värderingar, särskilt excellens, eftersom
vi presterar vårt bästa tillsammans, och rättvisa, eftersom vi alltid agerar med integritet. Blue Book beskriver
hur vi arbetar och vägleder de beslut vi fattar till stöd för vårt syfte, inklusive hur vi säger till när vi ser något som
oroar oss — ett beteende som är väsentligt för vårt värde, mod. Att söka råd, ta upp problem och rapportera
brister i uppförande är avgörande för vår förmåga att tjäna patienter.
Var och en av oss har ansvar för att vi förstår Blue Book och följer vår uppförandekod varje dag. Därigenom visar vi vårt
fortsatta engagemang för att leva enligt våra värderingar och förtjänar förtroendet hos de patienter vi tjänar.
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Vi lever enligt våra värderingar och har
alla ett ansvar

AGERA MED
INTEGRITET
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På Pfizer gör vi det som är rätt eftersom patienternas liv är beroende av oss. Vi agerar med integritet
i allt vi gör, och våra värderingar vägleder oss till att fatta rätt beslut etiskt, eftertänksamt och
ansvarsfullt så att vår verksamhet på ett lämpligt sätt kan tillgodose patientens och samhällets
behov. Etiska beslut främjar förtroende och ansvar för att göra rätt, både internt och externt.
För att förverkliga Pfizers syfte — genombrott som förändrar patienters liv — har vi upprättat
tydliga förväntningar på vad vi behöver uppnå för patienter och hur vi ska uppnå dessa mål. ”Hur”
representeras av våra fyra kraftfulla värden — mod, excellens, rättvisa och glädje — som definierar
vårt företag och vår kultur.
Var och en av oss ansvarar för att följa vår uppförandekod och hålla varandra ansvariga för
densamma. Blue Book gäller alla, inklusive medarbetare och tjänstemän på Pfizer och dess
dotterbolag. Under vissa omständigheter gäller denna kod också för tillfällig personal. Chefer anger
tonen och uppvisar etiskt beteende, upprätthåller en inkluderande kultur med öppna dörrar och
kommunicerar förväntningar om att var och en av oss måste leva enligt våra värderingar mod,
excellens, rättvisa och glädje varje dag.
Kom ihåg att om du inte följer vår kod kan det skada vårt företag, våra kollegor, patienter, kunder,
samhällen, affärspartners och investerare. Brott mot koden eller policyer kan leda till disciplinära
åtgärder fram till och med uppsägning.
Koden svarar inte på hur du ska agera i varje situation, men den beskriver de värderingar och
principer du behöver för att vägleda dig i ditt dagliga arbete. Den ger också information om hur
man söker ytterligare vägledning, ställer frågor och tar upp problem.

Mod. Genombrott börjar med att utmana konventionen, särskilt när vi stöter på på osäkerhet eller
motgång. Detta sker när vi tänker stort, säger till och är beslutsamma.
Excellens. Vi kan bara förbättra patienters liv när vi presterar som bäst tillsammans. Detta sker när
vi fokuserar på det som är viktigt, är överens om vem som gör vad och mäter resultaten.

Vi levererar
genombrott
på rätt sätt.

Rättvisa. Vi anser att alla personer förtjänar att ses, höras och bli omhändertagna. Detta händer
när vi är inkluderande, agerar med integritet och minskar vårdskillnader.
Glädje. Vi dedikerar oss själva till vårt arbete, och det ger oss mycket tillbaka. Vi känner glädje när
vi är stolta, uppskattar varandra och har kul.
Våra värderingar vägleder oss i vårt dagliga arbete. Det är därför de införlivas i varje avsnitt av
denna Blue Book.
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Vi gör vår röst hörd, lämnar dörrarna öppna och
vedergäller inte
Vi tar upp problem
Olika sätt att säga till

MOD
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Att säga till kräver mod. Som Pfizer-kollegor delar vi privilegiet och ansvaret att se till att vi respekterar
våra värderingar och följer policyer, inklusive att säga till när vi har frågor eller funderingar. Att säga till
hjälper oss att lära oss mer om problem och hantera risker innan de blir problem. Miljön vi behöver
för genombrott beror på att vi stärker var och en att uttala sig.
Säg till om du har en idé. Säg till om du har en fråga. Säg till om du har ett problem. Vår Open
Door-policy ger dig många möjligheter att säga till utan att vara rädd för repressalier, trakasserier,
diskriminering eller annat olämpligt beteende.
Vi tolererar inte repressalier mot dem som tar upp problem på Pfizer.
Om du söker råd, tar upp ett problem, rapporterar tjänstefel eller tillhandahåller information
i en utredning kan du inte utsättas för repressalier för att ha gjort det. Om du tror att du eller
en kollega har blivit utsatt för repressalier av någon anledning, rapportera beteendet på något
av de sätt som beskrivs i Blue Book.

Vårt åtagande för
MOD
•V
 i uppmuntrar rapportering genom att inte
tolerera repressalier i någon form.

Repressalier är negativa reaktioner
som kan ta olika former, inklusive
sämre arbetsuppgifter, negativa
prestationsutvärderingar, hot, trakasserier,
degradering, avstängning, minskad ersättning,
nekade förmåner eller uppsägning, bland annat.

• Vi rapporterar alla misstänkta repressalier.

Läs mer

Vi har mod att
säga till om
något inte
känns rätt.

• Corporate Policy 702 (Open Door Policy)
•C
 orporate Policy 201 (Integrity, Compliance
Reporting Obligations, No Retaliation Policy)
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Vi värderar, respekterar och granskar alla rapporter. Om du misstänker potentiellt tjänstefel,
rapportera detta. Potentiellt tjänstefel innefattar att inte följa lagar, förordningar eller policyer
eller att inte leva enligt våra värderingar. Du kan ta upp problem med din chef, en annan chef,
HR, Legal-avdelning, Employee Relations Group eller Compliance Division. Du kan också lämna
in anonyma rapporter till Compliance Helpline (med förbehåll för lokala begränsningar).
Ditt problem kommer att analyseras och behandlas av lämplig Pfizer-grupp enligt våra policyer
och rutiner. Till exempel undersöka potentiella, misstänkta eller faktiska överträdelser av lag eller
policy — referable compliance issues (RCI:er) — undersöks av Compliance Division.

Vårt åtagande för
MOD
•V
 i tar upp problem när säkerhet, kvalitet eller
integritet ifrågasätts.
• S ekretessen upprätthålls i största möjliga
utsträckning.

Om jag rapporterar ett problem
till Compliance Division, kan jag
förvänta mig att få ett svar?
Ja. Compliance strävar efter att snabbt besvara
alla frågor och rapporterade problem samt vidta
lämpliga åtgärder för att utreda.

Läs mer
Personliga upplysningskrav
Om du har blivit utesluten eller avstängd
eller på annat sätt inte är berättigad att delta
i USA:s federala sjukvårds- eller upphandlings- eller
icke-upphandlingsprogram, måste du omedelbart
avslöja detta till Compliance Division. Du måste
också avslöja om du utreds för vissa brott och
kan bli utesluten eller avstängd.
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Olika sätt
att säga till
Avdelning

Kontakt

Ledning
Diskutera frågor, idéer och problem utan att vara orolig för repressalier. Det finns många människor som
kan hjälpa dig, så rådfråga den person du känner dig mest bekväm att tala med.

• Din chef eller någon annan på din avdelning
• En annan chef
• Företagsledningen

HR
Kontakta HR om du har funderingar.

• Din lokala HR-representant
• Företagets HR

Employee Relations
Kontakta Employee Relations direkt för att ställa frågor eller ta upp problem. Employee Relations
är neutrala och objektiva utredare som upprätthåller företagets värderingar och policyer till stöd
för Open Door-policyn.

• Employee Relations (om tillgängligt)

Compliance Division
Kontakta Compliance Division direkt om du vill ställa någon fråga, ge förslag eller rapportera problem.
Compliance Divisions webbplats innehåller ytterligare policyer, procedurer och resurser.

• Din kontakt på Compliance Division
• c orporate.compliance@pfizer.com
• Compliance Divisions webbplats: http://integrity.pfizer.com
• +1-212-733-3026
• +1-917-464-7736 (säker fax)
• 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA

Helpline
Compliance Helpline är ett sätt att rapportera problem eller få råd, dygnet runt, 7 dagar
i veckan, 365 dagar om året. Anonym rapportering är tillgänglig på många platser, med
förbehåll för lokala lagar.

• Besök pfizer.ethicspoint.com för att lämna en rapport
• Besök helpline.pfizer.com för lokala telefonnummer
• Besök raisingcomplianceconcerns.pfizer.com för mer information för ditt område
• I USA: 1-866-866-PFIZ (7349)

Ombuds
Ombuds vid Pfizer tillhandahåller en informell plats där Pfizer-medarbetare kan få information
och vägledning konfidentiellt för att hjälpa till att ta upp och lösa arbetsrelaterade frågor.
Konversationer med ombuds är inofficiella och avslöjas inte för någon om de inte innebär
en risk för fysisk skada.

• USA: +1-855-PFE-OMBD (1-855-733-6623) eller Ombuds@pfizer.com
• Utanför USA: Ombuds@pfizer.com
• Besök Ombuds.pfizer.com för mer information och lokala telefonnummer
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Interaktioner med patienter och patientorganisationer
Att ta itu med patienters unika behov och utmaningar är avgörande för vad vi gör, eftersom
patienter är kärnan i vårt syfte: Genombrott som förändrar patienters liv. Förmågan att interagera med
patienter och patientorganisationer är ett privilegium som hjälper oss att utveckla genombrott som
är skräddarsydda för patienters behov och ger oss insikter i sjukdomsbördan. När vi interagerar
med patienter och patientorganisationer gör vi det med respekt för och i överensstämmelse med
tillämpliga lagar, förordningar, industristandarder och koder, etiska överväganden och våra värderingar.
Med tanke på komplicerade lagar, regler och branschkrav som ständigt utvecklas om
interaktioner med patienter och patientorganisationer, inklusive interaktioner som rör vissa
patientstödsprogram, kontakta Legal och Compliance inom dina marknader för vägledning.

Alla individer förtjänar tillgång till
högkvalitativ vård och läkemedel som
ordineras av deras läkare. Välgörenhetsbidrag
till oberoende välgörenhetsassistentprogram
(”ICPAP:s”) kan vara ett sätt att hjälpa patienter
att få tillgång till läkemedel genom att ge hjälp
för avgifter, avdragsgilla och/eller premium
skyldigheter för recept. Alla sådana donationer
är dock föremål för strikta juridiska krav. För
att säkerställa överensstämmelse med lagar
sätter Pfizers policy strikta gränser för kollegors
interaktioner med, donationer och tilldelningar
till och data från eller om ICPAP:er. Dessutom
har Pfizers Global Health & Patient Access-grupp
ensam ansvar för budgetering och fördelning
av ICPAP-donationer.

Patientorganisationer
är i allmänhet oberoende
icke-vinstdrivande enheter som
tillvaratar behoven hos personer som
har vissa medicinska tillstånd, deras
familjer eller andra vårdgivare.

• I nteragerar du med en
patientorganisation? Förstå
vem du samarbetar med.
•V
 ad är interaktionens natur? Tänk igenom
ditt beslutsfattande.
•V
 ilken är effekten av din interaktion?
Fundera över inverkan på dig själv, dina
kollegor, företaget och patienten eller
patientorganisationen.
•V
 åra interaktioner med patientorganisationer
måste baseras på ömsesidig respekt och
efterlevnad av höga etiska standarder,
och återspegla en förståelse för att
patientorganisationer är oberoende
enheter vars arbete styrs av deras egna
intressen och uppdrag.

Läs mer
•G
 lobala riktlinjer om interaktioner med patienter
och patientorganisationer
•C
 orporate Policy 803 (Contributions to
Independent Charity Patient Assistance Programs)
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Interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal samt kunder
Vi interagerar med hälso- och sjukvårdspersonal och andra kunder på många olika sätt inklusive genom
aktiviteter inom forskning och utveckling, marknadstillgång, utbildning och marknadsföring.
Vi ställer de högsta krav på excellens och vi agerar med integritet och transparens i alla aspekter
av våra relationer med hälso- och sjukvårdspersonal.

Vårt åtagande för
EXCELLENS

Läs mer

•V
 i överväger hur våra interaktioner med kunder
kan se ut och utför inte olagliga eller orättvisa
aktiviteter, såsom falsk eller vilseledande reklam,
mutor eller korruption, eller ger orättvisa
kommentarer om konkurrenternas produkter.

•C
 orporate Policy 201 (Integrity, Compliance
Reporting Obligations, No Retaliation Policy)

•V
 i åtar oss att agera med integritet i alla
marknadsföringsmetoder, inklusive märkning,
marknadsföringsprogram, varuprover och
kommunikation med intressenter.

•G
 lobal Content Policy – Commercial Standards
for Promotional Materials

• My Anti-Corruption Policies and Procedures (MAPP)
•C
 orporate Policy 207 (Global Policy on
Interactions with Healthcare Professionals)

• GCO Policy Exchange

•V
 i tillhandahåller aktuell och ärlig
produktinformation till patienter,
konsumenter, hälso- och sjukvårdspersonal
och tillsynsmyndigheter över hela
världen med information om lämpliga
användningsområden för våra produkter
samt effekt- och säkerhetsinformation
för dessa användningsområden.

Definitionen ”hälsooch sjukvårdspersonal”
inkluderar läkare, sköterskor,
apotekare och andra som administrerar,
ordinerar, köper, rekommenderar
eller har möjlighet att påverka
användningen av våra produkter.

•V
 i inser att våra interaktioner med hälso- och
sjukvårdspersonal kan orsaka intressekonflikter;
därför stöder vi transparens av ekonomiska och
andra intressen och relationer med vårdpersonal
inom forskning, utbildning eller klinisk praxis.
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Forskning och utveckling
Vårt syfte är erbjuda innovativa behandlingar till patienter som ger betydande förbättringar till
deras liv. Våra prioriteringar är att säkerställa säkerheten och skydda rättigheterna för alla som
deltar i våra kliniska försök och att upprätthålla högsta möjliga etiska, vetenskapliga och kliniska
standard inom alla våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter.
Vi är alla ansvariga för att agera på ett sätt som överensstämmer med Pfizers höga förväntningar
på excellens och integritet inom forskning och utveckling.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i åtar oss att bedriva vår forskning och utveckling
i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar
och etiska riktlinjer relaterade till god laboratoriesed
(GLP) och god klinisk praxis (GCP).
•V
 i åtar oss att upprätthålla integriteten och
kvaliteten på kliniska data från våra sponsrade
studier för att säkerställa att den information som
vi bidrar med bygger på data av högsta kvalitet.
•V
 i åtar oss att skydda forskningsdeltagares
hälsa, välbefinnande och säkerhet.
•N
 är det är möjligt söker vi alternativ till djurförsök
och stöder utvecklingen och antagandet av ickedjurvaliderade testmetoder för att bedöma
säkerheten och effekten av potentiella nya
produkter. Där djurförsök behövs upprätthåller
vi höga krav på djuromsorg och djurskydd
som överensstämmer med eller överträffar
de som krävs enligt lag och relevanta
externa tillsynsorgan.
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Tillverknings- och leveranssäkerhet
Våra patienter förlitar sig på Pfizers produkter för att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Detta kan
endast ske om våra produkter är av hög kvalitet, säkra och effektiva.
Vi åtar oss att säkerställa att våra produkter tillverkas och levereras enligt höga kvalitetskrav,
säkerhet och effektivitet, vilket garanteras genom distribution av våra robusta
kvalitetshanteringssystem och vårt fokus på integriteten hos våra data.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i bedriver tillverkningsverksamheter i enlighet
med tillämpliga lagstadgade krav, Good
Manufacturing Practices (GMP) och våra
rigorösa interna kvalitetsnormer.

Läs mer
• Corporate Policy 114 (Corporate Quality Policy)

Läs mer
•C
 orporate Policy 114 (Corporate Quality
Policy)

•V
 i kräver att leverantörer och partners arbetar
i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav
och GMP-standarder, och vi utför revisioner och
tillsyn av vår leveranskedja för att säkerställa
kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos
våra produkter.
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Vi håller alltid
kvalitet och
integritet
i kärnan
i vad vi gör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ETT MEDDELANDE
FRÅN VÅR CEO

Med våra
produkter och
produktutveckling

AGERA MED INTEGRITET

EXCELLENS

MOD

RÄTTVISA OCH
GLÄDJE

GÖR DIN
RÖST HÖRD

Dataintegritet
Som ett vetenskapsbaserat företag är integriteten hos våra data av avgörande betydelse. Dess
noggrannhet, fullständighet och pålitlighet garanterar våra tillsynsmyndigheter, patienter och
kunder att våra produkter och processer är av högsta kvalitet – säkra, effektiva och skyddar våra
patienter, medarbetare och samhällen.
Vi upprätthåller integriteten hos våra data med hjälp av fem viktiga principer: Attributable,
Legible, Contemporaneous, Original och Accurate (ALCOA-principerna). När våra data
registreras på ett sätt som överensstämmer med ALCOA betyder det att vem som lämnat in
uppgifterna är känd (kan tillskrivas); att de på ett tillförlitligt sätt kan läsas, ses eller användas
(är läsbara); att de lämnades in vid tidpunkten för evenemanget (är samtida); att det är källan
eller den autentiska posten och inte en obehörig kopia (är original); och att de är korrekta.

Biverkningsrapportering
Vi åtar oss att tillhandahålla produkter som är säkra, effektiva och av högsta möjliga
kvalitet. Det är därför vi alla ansvarar för att rapportera eventuella säkerhets-, kvalitets- och
funktionsproblem med någon av Pfizers produkter, oavsett hur vi fick reda på problemet.
Om du blir medveten om biverkningar eller andra problem med en Pfizer-produkt, lämna
in en produktsäkerhetsrapport inom 24 timmar efter att du fått informationen.

Vid en middagsbjudning nämner
din bordsgranne att hans fru provade
någon av Pfizers produkter och
att den gav henne huvudvärk. Behöver du
rapportera till företaget om det?
Ja. Oavsett hur du fick höra talas om händelsen,
dess svårighetsgrad eller om du tror att händelsen
var en biverkning av Pfizers produkt eller inte är
det ditt ansvar att rapportera informationen inom
24 timmar efter att du fick kännedom om den.
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Läs mer
•C
 orporate Policy 903 (Your Responsibility to
Report Information About the Safety, Quality,
and Performance of Pfizer Products)
• Webbplatsen Ditt rapporteringsansvar (YRR)
• Hur man rapporterar

Vi gör det som
är rätt, eftersom
patienternas liv är
beroende av oss.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ETT MEDDELANDE
FRÅN VÅR CEO

AGERA MED INTEGRITET

I hur vi bedriver
vår verksamhet

MOD

EXCELLENS

RÄTTVISA OCH
GLÄDJE

GÖR DIN
RÖST HÖRD

Affärspartners och leverantörer
Vi arbetar med tredje parter — leverantörer, distributörer och andra affärspartners — runt om
i världen för att hjälpa oss att uppnå våra strategiska mål. Samarbete med tredje part kan dock
skapa risker för efterlevnad, ekonomi, säkerhet, informationssäkerhet samt andra risker. Dessa
risker kan leda till driftsstörningar, påföljder eller skada på anseende. Att utföra due diligence
och ansvarsfullt urval och hantering av våra tredje parter är kärnan i hur vi bedriver affärer. Pfizer
kräver att businesspartners håller hög standardoch de förväntas följa alla lagar och relevanta
policyer och procedurer som gäller för deras arbete som utförs å Pfizers vägnar.

Vårt åtagande för
EXCELLENS

Läs mer

•V
 i hanterar noggrant risker relaterade till att
engagera tredje part, inklusive genom kontroller
och policyer som hjälper oss att identifiera,
bedöma och mildra de risker vi kan stöta på.

•C
 orporate Policy 113 (Environmental Health
and Safety Policy)

•V
 i samarbetar med externa leverantörer
som arbetar på ett ansvarsfullt och etiskt sätt,
respekterar rättigheterna för de personer de
anställer och hjälper till att skydda miljön.

• Pfizers principer för leverantörers uppförande

• P fizers ställningstagande för leverantörers
uppförande
• My Anti-Corruption Polices and Procedures (MAPP)
•R
 esurscenter för Third Party Risk
Management (TPRM)

•V
 i förväntar oss att våra leverantörer ska bedriva
verksamhet på ett sätt som överensstämmer
med våra principer för leverantörsuppförande
och principerna för Pharmaceutical Supply
Chain Initiative (PSCI)-principer för ansvarsfull
hantering av leveranskedjan.
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Intressekonflikter
Vi ansvarar för att undvika situationer som utgör potentiella eller upplevda intressekonflikter
mellan våra personliga intressen och Pfizers. En intressekonflikt uppstår när vi sätter våra
personliga, sociala, ekonomiska eller politiska intressen före företagets intressen.
Många potentiella intressekonflikter kan lösas. Först måste vi rapportera eventuella konflikter
till våra chefer. Cheferna måste sedan bestämma nästa steg, inklusive samråd med Legal,
Compliance och HR när potentiella konflikter är betydande eller komplexa.
Kontakta din chef eller Compliance för att rapportera den potentiella konflikten. Tillsammans kan
ni fastställa den bästa lösningen.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i tillåter inte att externa företag eller andra
intressen påverkar vår objektivitet, motivation
eller prestation.

Läs mer
• Corporate Policy 203 (Conflicts of Interest (COI)
Policy and local and divisional COI policies and
procedures)
• My Anti-Corruption Policy and Procedures (MAPP)

Potentiella intressekonflikter
inkluderar:
•A
 nställning hos en konkurrent eller potentiell
kund eller leverantör till Pfizer

•M
 orporate Policy 301 (Travel, Entertainment
and Other Business-Related Expenses)
•C
 orporate Policy 102 (Purchasing Policy and
Procedure)

• Investera i en Pfizer-leverantör

Vi arbetar med
innovation, med
riskhantering
i åtanke.

•A
 tt ha en familjemedlem som äger en leverantör
som Pfizer kan använda, även om du inte har
beslutsbefogenheter
•T
 a emot en present från en affärspartner eller
leverantör till Pfizer eller någon som vill arbeta
med Pfizer
• S itta i styrelsen på ett företag, inklusive en lokal
ideell verksamhet inom sjukvårdsbranschen
• I andra avseenden utnyttja Pfizers
företagsmöjligheter till personlig vinning
2020 Blue Book: Pfizers uppförandekod 17
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Företagets tillgångar, dokumentation och information
Ett sätt att skydda Pfizer, varandra och våra patienter är att skydda företagets tillgångar. Dessa tillgångar inkluderar till exempel fysiska och
immateriella rättigheter, utrustning, tjänster, dokument, idéer och känslig information om Pfizer.
Vi ansvarar för att säkerställa lämplig användning av Pfizers system och nätverk för att säkert skapa, överföra eller lagra affärsinformation relaterad
till Pfizer. Detta inkluderar att endast ansluta godkända tekniker, enheter och applikationer till företagets nätverk.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
• Vi
 skyddar all konfidentiell information, oavsett
om den är muntlig eller skriftlig, när vi arbetar
på distans eller i en öppen miljö och avyttrar
information på lämpligt sätt.
•V
 i använder endast auktoriserade program,
enheter och applikationer som är godkända
av Pfizer.
•V
 i begränsar vår privata användning av Pfizers
informationssystem.
•V
 i följer Pfizers företagspolicyer när det
gäller att skydda känslig information,
lagring av uppgifter, rapportering av
informationsincidenter och cybersäkerhet.

Pfizer måste skydda vår information
och verksamhet från missbruk, dataintrång
och andra säkerhetshot som kan få allvarliga
negativa konsekvenser för företaget, våra
anställda och våra kunder. I enlighet med
tillämplig lag använder Pfizer en rad olika
verktyg och processer för att övervaka och
utvärdera användningen av och skydda Pfizers
informationssystem och data.

Förbjudna åtgärder: Du får inte
använda Pfizers informationssystem
eller enheter för att:
•T
 rakassera, diskriminera eller skapa en fientlig
arbetsplats
•V
 isa eller på annat sätt lägga upp data som
är ärekränkande, olagliga, pornografiska
eller obscena
•G
 enomföra aktiviteter som kommer att inkräkta
på arbetet eller leda till förlust av eller skador på
arbete eller system
•U
 ppmana kollegor att göra något som inte
är tillåtet
• Spela in kommunikation utan tillstånd
Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder
för att skydda dina Pfizer-enheter och
data, även inom Pfizer-anläggningar. Om du
arbetar i en öppen miljö, aktivera systemlåset när du
lämnar enheten. Lämna inte din enhet obevakad
på en plats där säkerheten inte rimligtvis kan
garanteras. Se till att känslig information inte kan
ses eller höras av andra i offentliga situationer.

Läs mer
•C
 orporate Policy 401 (Global Safeguarding
Sensitive Information Policy)
•C
 orporate Policy 403 (Acceptable Use of
Information Systems)
•C
 orporate Policy 405 (Records & Information
Management Policy and Procedure)
•C
 orporate Policy 411 (Information Incident
Response Policy)
• Corporate Policy 412 (Cybersecurity Policy)
• F öretagets dokument- och
informationshantering
• F öretagets schema för bevarande av
företagshandlingar
• Skydda Pfizer
• Lista över bevarandeplikt
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Immateriella rättigheter
Att skydda Pfizers immateriella rättigheter är nödvändigt för att behålla företagets
konkurrensfördelar. Vi stödjer etablerandet, skyddandet, underhållet och försvaret av Pfizers
immateriella rättigheter och användandet av dessa på ett ansvarsfullt sätt. Vi respekterar även
andra företags immateriella rättigheter.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i upprätthåller Pfizers immateriella rättigheter
på ett ansvarsfullt sätt.

Immateriella rättigheter omfattar
patent, varumärken, trade dress/
mönsterskydd, affärshemligheter och
upphovsrätter, samt vetenskaplig och teknisk
kunskap, expertis och know-how.

Om immateriella rättigheter
skyddas i ett land, skyddas
de i andra länder?
Inte nödvändigtvis. Till exempel är patent och
varumärken territoriella rättigheter. Gruppen för
immateriella rättigheter inom juridiska avdelningen
följer statusen för företagets tillgångar och kan
hjälpa dig att avgöra om något har en skyddad
status i ett land.

Läs mer
• Riktlinjer för efterlevnad av upphovsrätt
• Portal för immateriella rättigheter

2020 Blue Book: Pfizers uppförandekod 19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ETT MEDDELANDE
FRÅN VÅR CEO

AGERA MED INTEGRITET

I hur vi bedriver
vår verksamhet

MOD

EXCELLENS

RÄTTVISA OCH
GLÄDJE

GÖR DIN
RÖST HÖRD

Personuppgifter
Vi skyddar personuppgifter, inklusive kollegor, tredje parter och kunder. Förutom personuppgifter
från våra kollegor för anställningsändamål har Pfizer också anförtrotts personuppgifter i syfte att
bedriva forskning, farmakovigilansoch andra affärsaktiviteter.
Vi ansvarar för att skydda personuppgifter och för att endast använda dessa uppgifter i enlighet
med Pfizers policyer och procedurer och tillämpliga lagar och förordningar.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i samlar in och använder den minsta mängden
personuppgifter som krävs för att uppnå våra
affärsändamål och sparar dem bara så länge
som är nödvändigt för att uppnå dessa ändamål.
•V
 i delar endast personuppgifter med personer
som har ett legitimt behov av dem och som
kommer att skydda dem.
•V
 i rapporterar misstankar om olämpligt
utlämnande av personuppgifter till våra
chefer och Pfizers Global Security Operations
Center (GSOC).

Vad händer om jag måste dela
personuppgifter med tredje part
för att möta affärsbehov?
Du måste se till att tredje parter kan skydda
personuppgifterna och endast kommer att
använda dem för att tillhandahålla tjänster till
Pfizer och att det finns ett lämpligt avtal som
gäller skyddet av personuppgifter. Andra krav kan
gälla i vissa jurisdiktioner. Sök vägledning från
Legal innan du tillhandahåller personuppgifter
till tredje part.

Läs mer
•C
 orporate Policy 404 (Protecting the Privacy
of Personal Data)
•C
 orporate Policy 411 (Information Incident
Response Policy)
• Privacy Office: privacy.pfizer.com

Personuppgifter är
information som direkt eller
indirekt kan identifiera en individ,
såsom namn, kontaktinformation
och hälsorelaterad och genetisk
information.

• GSOC: datasecurity.pfizer.com
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Finansiell integritet
Korrekt bokföring är väsentlig för vår affärsverksamhet och för att värna om investerarnas
förtroende, och vi upprätthåller robusta interna kontroller för att säkerställa riktigheten,
fullständigheten och tillförlitligheten i företagets bokföring och offentliga finansiella rapporter.
Vi måste alla se till att vår bokföring är korrekt och återspeglar vårt arbete – från tidrapporter
och fakturor till utgiftsrapporter och förmåner. Vi måste alla se upp för misstänkta eller felaktiga
transaktioner, fakturor eller betalningar som görs till eller på uppdrag av Pfizer. Det hjälper Pfizer
att tillhandahålla kompletta, korrekta och inom angiven tid ekonomiska och andra redovisningar
till allmänhet och myndigheter runt om i världen.

Sociala medier
Ett av de mest kraftfulla verktygen vi har för att kommunicera Pfizers berättelser om innovation,
patientcentrering och medarbetares engagemang är sociala medier. Vi har alla ansvar för att
använda sociala medier på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om vi skapar eller använder sociala medier
i våra privatliv eller på uppdrag av Pfizer.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i publicerar inte väsentlig icke-offentlig
information eller annan konfidentiell, skyddad
eller personlig information på sociala medier.

Vi uppnår
excellens när vi
är ansvariga för
våra handlingar.

Läs mer
•C
 orporate Policy 511 (Integrity of Pfizer’s Books
and Records)
• Corporate Policy 407 (Social Media Policy)

•V
 i hänvisar inte till Pfizer-produkter eller innehåll
relaterat till specifik pipelineprodukter eller
in-line-produkter på sociala medier om inte vår
användning och referens har godkänts av Legal.
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Externa förfrågningar
Myndigheter
Vi samarbetar med statliga myndigheter i samband med korrekta begäran om information.
Icke-rutinmässiga myndighetsförfrågningar kan utsätta Pfizer eller kollegor för civilrättsligt eller
straffrättsligt ansvar, så vi meddelar omedelbart en medlem på Legal, Government Litigation
Group (inom Legal) och Compliance om vi kontaktas av någon myndighet för sådan information
på en Pfizer-anläggning, i våra hem eller på annat sätt.
Media, analytiker, investerare och allmänheten
Vi är måna om att tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information till media, finansanalytiker,
investerare och allmänheten. Därför är endast Global Media Relations behöriga att svara på frågor
från media och Investor Relations är behöriga att svara på frågor från finansanalytiker och investerare.

Läs mer
•C
 orporate Policy 602 (Requests for Information
or Facility Visits)
•C
 orporate Policy 604 (Treatment of Material
Non-Public Information)
•M
 edieförfrågningar: Global Media Relations
Press Office på +1-212-733-1226

Vi uppnår
excellens när vi
känner till våra
standarder och
lever enligt dem.

• F örfrågningar från analytiker och investerare,
inklusive de som är relaterade till Corporate
Governance: Investor Relations på
+1-212-733-2668

2020 Blue Book: Pfizers uppförandekod 22

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I hur vi följer
andan och
ordalydelsen
i lagar

ETT MEDDELANDE
FRÅN VÅR CEO

AGERA MED INTEGRITET

MOD

EXCELLENS

RÄTTVISA OCH
GLÄDJE

GÖR DIN
RÖST HÖRD

Vår bransch måste följa många regler och förordningar som är avsedda att skydda patienter och konsumenter, förbättra kvaliteten på läkemedel
och hälso- och sjukvård samt hjälpa till att eliminera bedrägeri och otillbörligt inflytande på medicinska bedömningar. Vi visar vårt åtagande
för excellens genom att följa alla lagar och lagstadgade krav som reglerar våra aktiviteter inklusive inom utveckling, tillverkning, distribution,
marknadsföring, statlig upphandling, försäljning och marknadsföring av våra produkter.

Lagar om korruption, mutor och kickbacks
Vi bedriver vår verksamhet på ett transparent och etiskt sätt. Pfizer förbjuder alla former av mutor och korruption, både från kollegor eller våra affärspartners.
Kollegor och affärspartners får aldrig erbjuda, lova, auktorisera eller tillhandahålla en betalning eller förmån som är avsedd att på ett otillbörligt sätt
påverka en myndighetsperson, vårdpersonal eller någon annan person, inklusive kommersiella enheter och individer, när de utövar sina skyldigheter.
I våra kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal som är anställda av eller anknutna till myndigheter eller tillsynsmyndigheter beaktas att sådana
affärer överensstämmer med alla tillämpliga lagar, förordningar, yrkesmässiga krav eller branschkoder för uppförande eller praxis, inklusive lokala
regler för öppenhetoch anti-kickback.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i frågar oss själva om det finns ett legitimt
syfte med att ingå en transaktion.
•V
 i ser till att varje transaktion är av lämpligt
värde och att varje interaktion är tillåten enligt
lokala regler.
•V
 i är försiktiga när vi samarbetar med
myndighetsanställda eller privatpersoner som
har verklig eller upplevd förmåga att påverka
beslut som påverkar Pfizers verksamhet.
•V
 i tar ansvar i Pfizers affärsverksamhet, förstår
processen och risken, inklusive vad som eventuellt
förefaller vara oegentligheter. Vi är ansvariga
och agerar därefter.
•V
 i dokumenterar noggrant alla transaktioner
tillräckligt detaljerat.
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Varför behöver jag vara väl
informerad om min affärspartner?
Att känna till våra partners inkluderar
förståelse för vårdpersonal och statlig officiell
status och kan också inkludera förståelse av
yrkeskvalifikationer, anställning och förmåga att
påverka myndighetsbeslut som kan gynna Pfizers
verksamhet. Vi måste se till att våra affärspartners
uppfyller Pfizers höga krav på expertis och
integritet. Vi måste också identifiera alla verkliga
eller upplevda risker som är förknippade med
våra affärspartners. Genom att samla in denna
information kan vi bedöma lämpligheten av
våra interaktioner och identifiera och hantera
eventuella risker.

Läs mer
•C
 orporate Policy 207 (Global Policy on
Interactions with Healthcare Professionals
(GPIHP))
•M
 y Anti-Corruption Policies and
Procedures (MAPP)
• ACPO-webbplatsen
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Antitrust och konkurrenslagstiftning
Antitrust- och konkurrenslagstiftning skyddar fri företagsamhet och förbjuder interaktioner mellan Pfizer och våra konkurrenter som påverkar priser,
villkor eller försäljningsvillkor, eller rättvis konkurrens. Vi säkerställer rättvis konkurrens i vår affärsverksamhet, inklusive bland annat distributionsavtal,
rabatter och rabatter till kunder, patent-, copyright- och varumärkeslicenser, territoriella begränsningar för återförsäljare och prispolicy i allmänhet.
Vi är fast beslutna att konkurrera rättvist och följa antitrust- och konkurrenslagstiftningen i alla länder där vi är verksamma. Lagar varierar och
är ibland komplexa, så vi rådfrågar Legal innan vi interagerar med konkurrenter eller bedriver affärer som orättvist kan begränsa handeln.
Vi samlar också in och använder endast företagsinformation om andra företag på ett sätt som är etiskt, lagligt och uppfyller sekretesskrav.

Vårt åtagande för
EXCELLENS
•V
 i tillåter inte direkta eller indirekta diskussioner
eller kontakt med konkurrenter om priser,
kostnader eller försäljningsvillkor, eller annan
konkurrenskänslig information.
•V
 i tillåter inte direkta eller indirekta diskussioner
eller kontakt med leverantörer och kunder
som orättvist begränsar handel eller utesluter
konkurrenter från marknaden.
•V
 i fördelar inte marknader eller kunder med
konkurrenter.
• Vi deltar inte i bojkott av kunder eller leverantörer.
•V
 i använder aldrig eller ber aldrig någon tredje
part att använda olagliga eller oetiska metoder,
t.ex. vilseledande information, bedrägeri, stöld,
spioneri eller mutor, för att samla in information
om våra konkurrenter.

Möten inom branschorganisationen
och andra branschsammankomster
innebär vissa risker eftersom de sammanför
konkurrenter som skulle kunna diskutera
frågor av gemensamt intresse. Att skoja om
olämpliga ämnen – såsom marknadsföringseller prissättningsstrategier – kan också
misstolkas. Om samtalet övergår till någon typ av
konkurrensbegränsande diskussion ska du vägra
att diskutera den frågan, omedelbart lämna
samtalet och rapportera händelsen.

En vän och tidigare Pfizermedarbetare arbetar nu för en
konkurrent till Pfizer. Är det okej
att diskutera med henne hur hennes företag
hanterar vårdleverantörer?
Nej. Konkurrenskänslig information får inte diskuteras
med vänner eller tidigare medarbetare som är
anställda av konkurrerande företag, oavsett om
de diskuteras i arbets- eller sociala situationer.

Jag vill veta vilka
uteslutningskriterier en
konkurrent använder vid
val av patienter till en klinisk prövning.
Informationen är inte tillgänglig för
allmänheten. Kan jag utge mig för att
vara en potentiell försöksperson och ringa
konkurrentens forskningsklinik och ställa
några frågor?
Nej. Vilseledande – att inte avslöja att du är en
Pfizer-medarbetare eller att låtsas vara någon
du inte är – är ett oetiskt sätt att få tillgång till
konfidentiell information från en konkurrent.
Innan du väljer att ägna dig åt efterforskningar
för att få affärsinformation ska du samråda med
juridiska avdelningen eller Business Intelligence
funktionen för att bekräfta att din strategi är
laglig och etisk.

Läs mer
• Corporate Policy 603 (Compliance with
Antitrust Laws)
•C
 orporate Policy 121 (Competitive Intelligence
Policy and Procedure)
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Lagar om insiderhandel
Värdepapperslagstiftning och Pfizers policy förbjuder oss från att avslöja eller använda väsentlig icke-offentlig information eller insiderinformation
som vi kan komma att förvärva under vår anställning hos Pfizer.
Vi använder inte väsentlig icke-offentlig information för att köpa eller sälja värdepapper från Pfizer eller något annat företag med vilket Pfizer
har eller kan överväga en affärsrelation (till exempel en kund, leverantör, forskningspartner eller ett potentiellt förvärv eller samarbetskandidat),
innan den här informationen är officiellt känd. Vi ger inte heller insiderinformation till någon annan så att de kan göra det.

Lagar om global handelskontroll
Vi är alla ansvariga för att följa import- och exportkontroll samt ekonomiska sanktionslagar som reglerar överföringen av vissa produkter, artiklar,
programvara och teknik samt utförandet av vissa tjänster och interaktioner med tredje part. Globala lagar om handelskontroll kan begränsa Pfizers
försäljning, investeringar, transaktioner, forskning, bidrag till välgörenhet samt affärsverksamhet med vissa marknader, enheter eller individer.
Vi riktar alla frågor eller funderingar kring lagar om global handelskontroll till Pfizers Global Trade Control Center of Excellence.

Jag jobbar med en partner med
gemensam marknadsföring och har
blivit medveten om att vår partner
är på gränsen till ett stort vetenskapligt
genombrott. Jag vill köpa aktier i partnerns
företag. Kan jag göra det?
Nej. Varken du eller någon som bor i ditt hushåll
eller är ekonomiskt beroende av dig får köpa
dessa aktier före den första arbetsdagen efter att
informationen du har är känd för allmänheten.
Du får heller inte ge denna information till någon
annan så att den personen kan köpa eller sälja aktier.

Väsentlig information är all information
som en rimlig investerare anser vara
viktig för beslut om att köpa, sälja eller
inneha värdepapper.
Information betraktas som icke-offentlig tills den
har spridits på lämpligt sätt till allmänheten och
allmänheten har haft tid att ta till sig informationen.

Läs mer
•C
 orporate Policy 604 (Treatment of Material
Non-Public Information)
•C
 orporate Policy 401 (Safeguarding Corporate
Proprietary/Confidential Information)
•C
 orporate Policy 605 (Trading in Pfizer Stock
Derivatives)
•C
 orporate Policy 206 (Compliance with Global
Trade Control Laws)
• Global Trade Controls Center of Excellence
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Vi respekterar mänskliga rättigheter
Vi prioriterar hälsa och säkerhet och skyddar miljön
Vi stödjer de samhällen där vi arbetar
Vi anammar mångfald, rättvisa och inkludering
Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller vedergällning
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Pfizers åtagande är rättvisa, samarbete, lagarbete och förtroende. Vi tolererar inte fientlighet, trakasserier eller vedergällning. Våra globala policyer som förbjuder alla former av
opassande beteende är avsedda att skapa en arbetsplats som främjar en positiv och produktiv miljö som är rättvis och glädjande för alla.
Detta åtagande att främja rättvisa och glädje sträcker sig bortom vår arbetsplats till de samhällen där vi arbetar och de patienter vi tjänar. Pfizer åtar sig att bedriva hållbar och
etisk affärsverksamhet. Vi inser vikten av miljö-, social- och styrningsfrågor (ESG) som en del av vår övergripande affärsstrategi och arbetar för att integrera ESG-perspektiv i
våra besluts- och styrningsprocesser. Vi åtar oss att respektera mänskliga rättigheter, vidta ansvarsfulla klimatåtgärder, minska vår miljöpåverkan, minska vårdskillnaderna och
säkerställa hälsa, säkerhet, mångfald, inkludering, rättvisa, samarbete och förtroende i vår verksamhet och leveranskedja.

Vi respekterar
mänskliga
rättigheter

Pfizer åtar sig att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, vilket inkluderar respekt
för internationellt erkända mänskliga rättigheter. För att uppfylla vårt åtagande försöker vi
förhindra och mildra negativa effekter på mänskliga rättigheter i vår globala verksamhet och
avhjälpa alla negativa effekter på mänskliga rättigheter som vi oavsiktligt kan orsaka eller
upprätthålla. Varhelst vi kan försöker vi också främja mänskliga rättigheter. Vår strategi till risker
för mänskliga rättigheter baseras på internationella standarder, branschens bästa praxis och
expertbedömningar.

Vårt åtagande för
RÄTTVISA
•V
 årt ansvar för att respektera mänskliga
rättigheter sträcker sig genom hela vår
verksamhet, från labb till patient, inklusive
vår mångsidiga globala leveranskedja med
många lokala leverantörer.
• I linje med FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter fokuserar
Pfizers policy för mänskliga rättigheter på
att hantera risker som kan ha störst effekt
på människor: våra patienter, våra kollegor,
anställda hos våra affärspartners och de
samhällen där vi arbetar.

Mänskliga rättigheter är
grundläggande rättigheter och friheter
som alla människor har rätt till, oavsett
ras, kön, nationalitet, etnicitet, språk, religion
eller någon annan status. Dessa rättigheter är
förankrade i International Bill of Human Rights
och andra internationella avtal och instrument.

Läs mer
• Policyuttalande om mänskliga rättigheter
• Vanliga frågor och svar om mänskliga rättigheter
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Miljöskydd och skydd av hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, inhyrd personal, besökare
och de samhällen där vi bedriver verksamhet är en prioritet för företaget och står i centrum för
Pfizers värderingar excellens och rättvisa. Vi åtar oss att integrera klimatåtgärder och hållbarhet
i våra läkemedels livscykel för att hantera globala hälsoutmaningar och bevara resurser för
framtida generationer.

Vårt åtagande för
EXCELLENS och RÄTTVISA
•V
 i åtar oss att bedriva säkra, kompatibla
och hållbara verksamheter som följer
miljö-, hälso- och säkerhetslagar (EHS) och
interna standarder.

Läs mer
•C
 orporate Policy 113 (Environment, Health, and
Safety Policy)
• Globala standarder för miljö, hälsa och säkerhet

•V
 i söker och agerar aktivt efter meningsfulla
möjligheter för att minska risken och förbättra
vårt EHS-resultat.
•V
 i åtar oss att välja leverantörer och
affärspartner med hänsyn till deras förmåga
att driva säker och miljöansvarig verksamhet.
•V
 i åtar oss att utbilda och motivera
medarbetare att arbeta på ett säkert, förenligt
och miljöansvarigt sätt.
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Vi åtar oss att aktivt delta i och förbättra de samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi tror att
bättre hälsa är möjlig för alla, överallt. Vi strävar efter att förbättra hälsan för människor via vår
ansvarsfulla verksamhet och via hållbara sociala investeringar som är utformade för att förbättra
tillgången till läkemedel, vacciner och god sjukvård samt minska hälsoskillnaderna.

Vårt åtagande för
RÄTTVISA och GLÄDJE

Läs mer

•V
 i anser att människor är kärnan i Pfizer, och
för våra kollegor börjar och slutar inte insatser
på arbetsplatsen.

•C
 orporate Policy 801 (Global Charitable
Contributions Policy)

•V
 i tillämpar forskning, läkemedel, vacciner,
tillgångar och medarbetares expertis för att
göra en meningsfull skillnad i människors liv.

• Global Health Fellows

• Åtagande för global hälsa

•G
 enom partnerskap med organisationer,
myndigheter och stiftelser arbetar vi för att
ta itu med hälsoskillnader, skapa broar och
anslutningar samt bryta ner barriärer för att
förbättra tillgången till vård av god kvalitet i
våra samhällen hemma och utomlands.
•V
 i placerar kollegor i kortvariga samarbeten
med internationella organisationer för att ge
meningsfulla och systematiska förbättringar
inom vården.
•V
 i hittar kraft och styrka i samhället genom att
samlas på de platser vi bor och arbetar för att
bidra med ekonomiskt stöd, tid och expertis.
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På Pfizer betyder rättvisa att alla personer förtjänar att ses, höras och bli omhändertagna. Detta händer när vi är inkluderande, agerar med
integritet och minskar vårdskillnader.
Vi värdesätter våra skillnader med glädje och vidtar åtgärder för att främja mångfald i vår personal och vår verksamhet. Vi åtar oss också att se till
att vår personalstyrka och affärsmodell återspeglar mångfalden hos patienterna vi tjänar genom att anställa en mängd olika kollegor, engagera
olika leverantörer och inkludera olika individer i vår forskning och kliniska studier.
Vi åtar oss att erbjuda lika möjligheter för alla våra platssökande och anställda och vi behandlar dem utan hänsyn till personliga egenskaper som
till exempel rastillhörighet, hudfärg, etnisk härkomst, religion, kön, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller -uttryck, nationellt ursprung, civilstånd,
graviditet, barnafödande eller relaterat sjukdomstillstånd, genetisk information, värnplikt eller veteranstatus, sjukdomstillstånd (som det definieras
enligt gällande lag), förekomst av psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller någon annan egenskap som skyddas enligt gällande lag.

Vårt åtagande för
RÄTTVISA och GLÄDJE
•V
 i förväntar oss att våra chefer främjar
standarder för rättvis anställning och
rapporterar alla potentiella överträdelser
av Pfizers jämställdhetspolicy.

Läs mer
• Corporate Policy 703 (Equal Opportunity Policy)
•C
 orporate Policy 103 (Pfizer Supplier Diversity
Initiative)

•V
 i söker upp och anställer olika kompetens
genom att samarbeta med externa
organisationer som ger möjligheter till
engagemang med personer med olika
bakgrund, etniciteter och andra unika
egenskaper.
•V
 i värdesätter unika kvaliteter, perspektiv
och livserfarenheter som definierar oss som
individer och upprätthåller ett robust program
för mångfald bland leverantörer så att
minoritetsägda och missgynnade företag har
lika möjligheter att tävla om vår verksamhet.
•V
 i inkluderar individer av olika raser, etniciteter,
åldrar och kön i kliniska prövningar för att
förbättra fullständigheten och kvaliteten på
demografisk rapportering och analys av data
från undergrupper.
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Vi främjar och värdesätter en arbetsmiljö fri från diskriminering, trakasserier och vedergällning,
inklusive mobbning enligt definitionen i tillämpliga lagar. Alla arbetsplatsbeslut fattas utan hänsyn
till personliga egenskaper som skyddas av tillämpliga lagar.
Våra chefer måste upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från trakasserier, diskriminering, vedergällning
och mobbning samt måste rapportera alla sådana beteenden som de blir medvetna om.

Vårt åtagande för
RÄTTVISA
•V
 i främjar en arbetsmiljö fri från trakasserier, inklusive
ovälkomna kommentarer, beteenden, handlingar
eller uppförande som förnedrar eller visar fientlighet
baserat på skyddad personlig egenskap.

Läs mer
• Corporate Policy 703 (Equal Opportunity Policy)

•V
 i förbjuder uppförande som skapar en skrämmande,
fientlig eller stötande arbetsmiljö eller som orimligt
stör individens förmåga att arbeta.

Vi främjar
rättvisa när
vi agerar med
integritet.
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