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BREV FRÅN VÅR VD

TILL ALLA ANSTÄLLDA PÅ OWENS CORNING,
vi på Owens Corning strävar efter att bygga ett marknadsledande företag;
globala i omfattning, mänskliga i skala. För att uppnå denna strävan måste
var och en av oss följa våra företagsvärden och följa vår uppförandekod
och dess tio riktlinjer. Att utföra etiska affärer är både en möjlighet och ett
ansvar för varje anställd.
Owens Corning har ett rykte att göra rätt för sig både gällande produkterna
vi tillverkar och hur vi interagerar med andra. Vi bevarar och förbättrar detta
anseende genom att agera med integritet och ta etiska beslut. Genom våra
handlingar vinner vi våra leverantörers, våra kunders, våra medarbetares och
våra investerares förtroende.
Vi har ett ansvar att agera när någon av oss märker att vår kod eller policys
inte upprätthålls. De flesta frågor gällande korrekt beteende kan riktas
till våra HR-representanter, vår juridiska organisation eller en chef. Alla
rapporter tas väldig seriöst och kommer att utredas på ett korrekt sätt.
Uppförandekoden är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att vi förblir ett
hållbart och respekterat företag. Tack för att du tar vår uppförandekod på
samma allvar som jag gör och att du gör ditt yttersta för att förstå den och
arbeta i enlighet med dess principer.

Mike Thaman
Styrelseordförande och verkställande direktör
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10 RIKTLINJER FÖR ETISKT
AFFÄRSUPPFÖRANDE
1.

VÄRDESÄTTA MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÅR MILJÖ

Owens Corning är engagerade i miljöfrågor och principerna om hållbarhet, produktförvaltning
och personlig säkerhet.

2. AGERA MED INTEGRITET

Alla medarbetare kommer att bedriva verksamhet med integritet, utan korruption eller bestickning och
kommer att spendera Owens Cornings pengar i enlighet med riktlinjer för gåvor, representation
och resor samt riktlinjerna för politiska bidrag.

3. BEHANDLA ANDRA RESPEKTFULLT

Owens Corning tillhandahåller säkra, rättvisa och respektfulla arbetsförhållanden och är fritt från
olaglig diskriminering eller trakasserier.

4. KONKURRERA KRAFTFULLT MEN LAGLIGT

Det är varje medarbetares ansvar att se till att våra insatser på marknaden strikt följer tillämpliga
antitrust- och konkurrenslagar till punkt.

5. HEDRA HANDELRESTRIKTIONER

Medarbetare ska helt och hållet följa alla tillämpliga lagar och regler i de länder där vi gör affärer,
inklusive amerikanska embargon, sanktioner, exportkontroller och restriktioner för att göra affärer
med "nekade parter".

6. SKAPA EN KONFLIKTFRI KULTUR

Alla medarbetare måste undvika all verksamhet som skapar eller verkar skapa konflikter mellan hans
eller hennes intressen och Owens Cornings intresse.

7.

HÅLLA KORREKTA REGISTER

Att göra falska eller vilseledande poster eller register är strängt förbjudet. Att se till att företagets
register upprätthålls och hanteras enligt policy och speglar transaktionerna i sin verksamhet på ett
korrekt, sanningsenligt och tidsenligt sätt är nödvändigt.

8. RESPEKTERA OCH BEVARA KONFIDENTIELL INFORMATION

Anställda måste säkra och skydda företagets proprietära information, tillgångar och resurser.
Beakta sekretessen gällande såväl företagshemligheter som känslig information.

9. SE TILL ATT ÅTAGANDEN ÄR KORREKT GENOMFÖRDA

Kontrakt måste godkännas eller utföras i överensstämmelse med nivåerna för befogenheter.

10. KORREKT ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS ELEKTRONISKA SYSTEM

Anställda måste strikt följa policyn för användning av elektroniska system samt förstå och följa
riktlinjerna för acceptabelt användande när de använder något av företagets elektroniska system.
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INTRODUKTION

FRÄMJA ETT ETISKT UPPFÖRANDE
Vi på Owens Corning är stolta över att göra affärer med integritet. Vårt etiska affärsbeteende har bidragit till att säkra ett gott
anseende bland vårt företags intressenter. Deras förtroende för oss och den effektivitet vi får genom att göra rätt från början
kommer att hjälpa Owens Corning att fortsätta växa och frodas när vi rör oss framåt.
Vår uppförandekod ("kod") påminner oss om de viktigaste angelägenheterna när man gör affärer etiskt och denna uppförandekod
visar oss hur man sätter lösningar i rullning. Den här koden är utformad för att hjälpa oss att fatta beslut som inte alltid är lätta.
Om du upptäcker att du behöver mer detaljerad information än vad du hittar här, kan den här koden rikta dig mot de personer och
policys som kan ge dig mer information och råd.

VÅR KOD GÄLLER FÖR ALLA
Vår kod och vår policy för affärsuppförande gäller för varje enskild person på Owens Corning, oavsett position, land, affärsenhet
eller dotterbolag. Genom att uppfylla dessa förväntningar visar vi våra intressenter att vi respekterar dem, samtidigt som vi
respekterar Owens Corning och värdet av etiskt affärsuppförande.
Vi förväntar oss att våra affärspartners följer liknande principer. Vi föredrar alltid att arbeta med människor och organisationer som
delar vår respekt etik och integritet.
Förutom vår kod och företagets policys som stödjer den, ansvarar vi också för att känna till och följa de lagar och regler som gäller
för vårt arbete. Om det någon gång är en konflikt mellan lokala lagar och våra företagspolicys eller denna kod, kontakta den
juridiska organisationen för vägledning.
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STÄLLA FRÅGOR OCH TA UPP PROBLEM
TA PRINCIPIELLA BESLUT
Vårt företag är beroende av att var och en av oss tar personligt ansvar för vårt arbete och beteende, speciellt när vi har frågor
eller bekymmer gällande etiskt beteende. Om du är osäker på vad du ska göra, konsultera resurser som denna kod och
våra policyer.
I komplexa situationer, ta dig tid att noggrant överväga dina alternativ. Hur gäller våra tio riktlinjer för din situation, och dessutom:
• Är det här rätt sak att göra?
• Agerar jag sanningsenligt och med rätt intentioner?
• Skulle jag vara stolt att berätta för min familj om detta beslut?
• Hur skulle jag känna om detta beslut rapporterades om i nyheterna?
Om du fortfarande är osäker på vilken åtgärd du ska ta, tveka inte att fråga. Vi är ett team, och det finns många resurser
tillgängliga för att svara på frågor och diskutera eventuella problem.

RAPPORTERING, UTREDNINGAR OCH KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Det finns ett antal resurser som vi kan vända oss till när som helst vi är osäkra på hur vi ska agera. Genom att rapportera våra
problem så fort de uppstår och söka vägledning innan vi agerar så hjälper vi Owens Corning att förbättra processer och lösa
problem snabbt.
Rapporter kan lämnas in genom att:

• Ringa den konfidentiella hjälplinjen för affärsuppförande

• Prata med din chef, ledare eller annan chef du litar på

• Besöka http://helpline.owenscorning.com

• Prata med din HR-representant eller någon HR-chef
• Prata med någon medlem av affärsrådet eller medlem
av den juridiska organisationen

LAND

TELEFONNUMMER

LAND

TELEFONNUMMER

USA

1-800-461-9330

Indien

000 800 100 4175

• Skriva ett brev till:

Argentina

0800-333-0095

Italien

00 800 1777 9999

Belgien

0800-260-39

Japan

0800-170-5621

Brasilien
Kanada

2120181111
1-800-461-9330

Korea

002 800 1777 9999

Mexiko

001 866 376 0139

Chile

1230 020 3559

Nederländerna 00 800 1777 9999

Kina

OC Ethical Business Complaints
Office of the General Counsel 2-29
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659, USA
• Skriva ett mail till:
ethical.business.complaints@owenscorning.com

00 400-120-3062

Ryssland

8 800 100 9615

Tjeckiska
republiken

800 701 383

Frankrike

00 800 1777 999

Singapore
Spanien

800-852-3912
00 800 1777 9999

Tyskland

00 800 1777 9999

Storbritannien 0 808 189 1053

F:

Teresa ser en av hennes medarbetare, Jon, spara filer på ett USB-minne, som han
sedan lägger i sin ficka. Hon vet att Jon nyligen har fått ett par samtal från rekryterare
som vill erbjuda honom en tjänst hos någon av våra konkurrenter. Teresa undrar om han
möjligen sparar konfidentiell företagsinformation på USB-minnet för att ta med sig till ett
nytt jobb. Ska Teresa säga något? Hon och Jon är vänner och hon vill inte att han ska
hamna i trubbel ifall hon har fel.

S:

Teresa bör låta sin chef veta vad hon har sett. Om det förekommer
oegentligheter är det alltid bättre om vårt företag kan få ett snabbt slut
på det innan problemet blir större eller förstör för fler människor. Om Jons
handlingar är oskyldiga kan Teresas bekymmer läggas åt sidan. Teresa
bör också komma ihåg att Owens Corning har åtagit sig att skydda oss mot
negativa påföljder vid rapportering av oegentligheter.
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På grund av lagar om dataskydd kan anställda som är bosatta i EU-länder endast anmäla anonymt för frågor som gäller
ekonomi, revision, redovisning, bank, anti-konkurrens och bestickning. Alla andra potentiella överträdelser av denna kod eller
företagspolicyer ska rapporteras direkt till en chef eller ledare, en HR-representant, någon HR-chef, en medlem av affärsrådet
eller en medlem av den juridiska organisationen.
I de flesta fall förväntas chefer och HR-chefer använda sin omdömesförmåga för att avgöra om en eventuell kodöverträdelse ska
tas upp med BCC.

VAD HÄNDER EFTER ATT DU HAR GJORT EN RAPPORT?
Owens Corning tar alla rapporter om felaktigt uppförande på högsta allvar. Om vårt företag får reda på missförhållanden kommer
vi att agera snabbt för att rätta till problemet och förhindra framtida händelser. Owens Corning gör sitt yttersta för att se till att
utredningarna är konsekventa, omfattande, konfidentiella så långt det är möjligt och följer alla tillämpliga lagar. Alla anställda
förväntas samarbeta i en undersökning av eventuella missförhållanden. Genom att ge så mycket information och detaljer som
möjligt när vi rapporterar kan vi hjälpa vårt företag att lösa de problem vi tar upp.
Om undersökningen visar att missförhållanden har inträffat, svarar vårt företag som det anser lämpligt eller nödvändigt i enlighet
med lagen. Beroende på omständigheterna kan detta innefatta utbildning och/eller disciplinära åtgärder inklusive uppsägning och
ytterst avsked. Individer kan också bli föremål för civil- eller straffrättsligt åtal för brott mot lagen.

VÅRT ENGAGEMANG EMOT REPRESSALIER
Vi tror att rapporter, utredningar och konstruktiv kritik spelar en viktig roll för att göra vårt företag till en bra arbetsplats. Eftersom
Owens Corning värderar den här feedbacken har vårt företag åtagit sig att skydda alla som gör en rapport eller deltar i en
utredning i god tro. Hämnd, trakasserier och repressalier av något slag tolereras inte hos Owens Corning.

”I god tro” innebär att när vi gör en rapport eller deltar i en utredning tillhandahåller vi ärligt all
information vi har. Det spelar ingen roll om det senare visar sig att vi misstog oss om Owens Corning
beslutar att det inträffade som rapporterades inte bryter mot lag, policy eller denna kod.

YTTERLIGARE FÖRVÄNTNINGAR FÖR CHEFER
Att ha en ledande position hos Owens Corning
innebär att man accepterar en ytterligare
uppsättning av ansvarsområden. Vi förväntar
oss att våra chefer visar ett starkt engagemang
för ledarskap och teamarbete. Om du är en
chef ska du:
• Föregå med gott exempel för att se till att alla
anställda känner till och förstår denna kod, 		
andra företagspolicys och gällande lagar
• Skapa en miljö där det är högt i tak så att de
andra anställda känner sig bekväma
ställer frågor och gör rapporter
• Omgående vidarebefordra inrapporterade
händelser eller misstankar från anställda till
lämpliga resurser
• Främja utbildning och karriärutveckling
för dina medarbetare
• Rapportera eventuella bokföringsbedrägerier,
bestickningar eller olaglig kartellbildning vid
prissättning till BCC-ordföranden
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1. VI VÄRDESÄTTER MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÅR MILJÖ
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
Vårt företag har åtagit sig att tillhandahålla trygga, säkra arbetsförhållanden och arbetsplatser som främjar hälsa och välmående.
Owens Corning har infört policys och rutiner för att stödja dessa mål och erbjuder de resurser och upplärning som vi behöver för
att kunna leva skadefria liv. Vårt åtagande för säkerheten är villkorslös. Vi tror att:
• Alla olyckor kan förebyggas
• Säkerhet är allas ansvar
• Arbeta på ett säkert sätt är ett anställningsvillkor
Vi är alla i vår tur ansvariga att följa alla säkerhetsregler och riktlinjer som gäller för vårt arbete. För att förebygga olyckor ska vi
alltid vara uppmärksamma på vår omgivning. Vi rapporterar alla arbetsrelaterade skador, första hjälpen-, sjukdoms-, tillbud- eller
osäkra tillstånd oavsett hur litet. Vi strävar efter att hålla våra anläggningar olycksfria.
För mer information, fråga din chef eller läs mer i Policyn för miljö-, hälso-, säkerhets- och produkthantering.

F:

Rose kommer för nära en maskin som hon trodde var helt avstängd och skadar sig
nästan. Hon drar snabbt åt sig händerna och stänger av maskinen ordentligt innan hon
märker att hon har ett skärsår på sidan av ena handen. Skärsåret är inte djupt så hon
tänker att hon inte behöver nämna det för någon. Agerar hon rätt?

S:

Nej, Rose borde låta sin chef veta om händelsen. Trots att hon
inte blev illa skadad så är det här ett bra tillfälle för Rose chef att påminna
hela teamet om vad våra säkerhetsförfaranden är och hur viktigt det är
att vi följer dem. Att rapportera alla incidenter, inklusive förstahjälpensituationer, är ett viktigt sätt så att vi kan försäkra oss om att risker
exponeras och elimineras.

VÅLD
Våld på arbetsplatsen är oacceptabelt hos Owens Corning. Eftersom vi värdesätter varandras välbefinnande utövar vi alltid våra
meningsskiljaktigheter på ett civiliserat sätt. Om vi någonsin ser eller vet om en situation som involverar våld, hot, mobbning eller
skrämsel hjälper vi till att skydda våra medarbetare genom att rapportera händelsen omedelbart. Om du är orolig för din eller
andras omedelbara säkerhet, kontakta lokala myndigheter i ditt område innan du rapporterar saken internt.

DROGMISSBRUK
Vårt åtagande för att upprätthålla en säker arbetsplats innebär att vi aldrig kommer till arbetet under påverkan av alkohol,
olagliga droger eller någon annan substans som kan skada vår förmåga att utföra vårt jobb på ett säkert sätt. Användning av
dessa substanser kan hindra oss från att tänka klart och kan påverka vårt omdöme, vilket kan vara farligt för oss själva och de som
är omkring oss. På grund av detta tillåter inte vårt företag användning, försäljning, inköp eller distribution av olagliga droger medan
man är anställd hos Owens Corning. Det enda undantaget är att alkohol kan serveras vid företagsaktiviteter. Vid dessa tillfällen är
vi försiktiga och dricker måttligt och upprätthåller vår professionalism.
Tänk på att även ordinerad medicin kan vara ett problem om det försämrar din förmåga att arbeta säkert. Låt din chef veta om du
tar mediciner som kan bli ett problem för arbetsplatssäkerheten.
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HÅLLBARHET
Vi betraktar de globala och lokala samhällena där vi bor och arbetar som viktiga intressenter. Därför har vi fastställt mål för
att spara resurser, förhindra avfall och minska utsläpp av växthusgaser och andra utsläpp. Vi strävar efter en miljövänlig sund
affärspraxis och arbetar för kontinuerlig förbättring av vår EHS-prestanda och våra insatser för att minska vår miljöpåverkan.
Vi uppmuntrar våra affärspartner att göra detsamma.
Utöver att följa gällande lagar, föreskrifter och andra EHS-standarder och riktlinjer, försöker vi leda med ett fokus på hållbarhet och
ansvarstagande. Vi arbetar hårt för att säkerställa att eventuella negativa effekter som vår verksamhet (vårt fotavtryck) har på miljön
minimeras och att de positiva effekterna (vårt handavtryck) från de lösningar vi tillhandahåller maximeras. Vi letar efter sätt att maximera vårt
handavtryck genom innovation, samarbete och partnerskap med våra kunder, leverantörer och intressenter. Vi utför alltid förebyggande
företagsbesiktning innan vi lanserar eller, ändrar en befintlig produkt eller tillverkningsprocesser. Vi strävar också efter att ge företagets
intressenter tillräckligt med information och insyn för att förstå säkerhets- och miljöaspekterna hos våra produkter och verksamheter,
inklusive vår prestanda och våra produkters bidrag till livskvalitet. Vidare är vi alla ansvariga för att rapportera någon verksamhet som
är skadlig för miljön, är osäker eller inte följer vårt företags policyer, lagar eller någon annan regel eller förordning.
För mer information, hänvisa till Policyn för miljö-, hälso-, säkerhets- och produkthantering.

2. AGERA MED INTEGRITET
KORRUPTIONSBEKÄMPNING
Runt om i världen är vi engagerade i att agera med integritet. Vi tror på fördelarna med våra produkter och principer, och låter
dem driva vår affärsframgång. Vårt engagemang för integritet innebär att vi följer alla de korruptionslagar som gäller för oss
på de platser vi bedriver verksamhet, inklusive den amerikanska utländska korruptionspraxislagen (FCPA), Storbritanniens
bestickningslag och OECD:s konvention om bekämpning av mutor.
Dessa lagar gör det olagligt att göra eller erbjuda felaktiga betalningar till offentliga tjänstemän, som inkluderar anställda i statligt
ägda företag, politiska kandidater och personal på alla nivåer inom regeringen. Vi använder aldrig korrupta betalningar som ett
medel för att vidareutveckla våra affärsmål.

MUTOR, KICKBACKS OCH FELAKTIGA BETALNINGAR
Mutor är att ge något av värde, inklusive välgörenhetsdonationer, kontanter, resekostnader, gåvor, underhållningserbjudanden eller
någon annan sak av värde för mottagaren, för att erhålla (eller behålla) affärer eller någon annan olämplig fördel. Det är en form av
korruption, och därför en handling vi inte tolererar.
På samma sätt accepterar vi inte mottagande av mutor i form av så kallade kickbacks. Kickbacks är avkastningen på en summa
som mottagits (eller på väg att mottas) som en del av ett avtal om att främja eller ordna en affär.
Dessa och andra felaktiga betalningar går emot våra värderingar och strider mot lagen. Vi är stolta över att alltid bedriva vår
verksamhet lagligt och med integritet.

UNDERLÄTTANDE BETALNINGAR
Underlättande (eller förenklade) betalningar är små betalningar som vanligtvis görs i kontanter, och används för att påskynda
rutinmässiga myndighetsåtgärder som till exempel behandling av visum. Även om dessa betalningar är tillåtna i vissa länder, så tillåter
vi inte underlättande betalningar hos Owens Corning på grund av risken för korruption. Om någon begär en sådan betalning från dig,
eller någon annan felaktig betalning, rapportera händelsen och sök vägledning från en medlem av den juridiska organisationen.
För mer information se vår Policy mot mutor.

ATT KÄNNA DINA LEVERANTÖRER
Vi accepterar inte olämpliga betalningar, vare sig det kommer från Owens Corning eller en leverantör. De leverantörer som inte
följer samma höga etiska standard som vi gör, kan inte vara kvar inom företaget. Av denna anledning utför vi förebyggande
företagsbesiktning via en tredje part för att säkerställa att betalningarna vi gör till våra leverantörer, distributörer och andra agenter
är legitima och inte kommer att användas till olagliga ändamål. Om vår tredje part befinner sig i korrupta handlingar under arbetet
på Owens Corning vägnar, kommer vårt företag att vidta snabba och lämpliga åtgärder.
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GÅVOR
Affärsgåvor och underhållning är en sedvanlig artighet som är avsedda att bygga goda affärsrelationer. Det är emellertid viktigt att
dessa artigheter inte ifrågasätter, vår förmåga att göra rättvisa, och objektiva affärsbeslut. För att behålla vår integritet i situationer
som involverar gåvor och underhållning följer vi vissa riktlinjer och begränsningar.
Ta emot gåvor
När vi tar emot gåvor från våra kunder eller leverantörer bör vi ställa oss själva följande frågor:
• Överstiger gåvans värde gränsen för att acceptera gåvor utan ytterligare godkännande?
• Mottar du ofta gåvor eller underhållning från den här kunden eller leverantören?
• Har vi efterfrågat gåvan?
• Innehåller gåvan rabatter, krediter, kontanter eller likvida medel (som aktier eller presentkort)?
Om ditt svar på alla dessa frågor är ”nej” så är gåvan troligtvis godtagbar. Om du svarade ”ja” på någon av dessa frågor, bör du
söka vägledning hos din chef eller den juridiska organisationen.
Ge gåvor
Alla gåvor som ges till kunder måste godkännas enligt policyn för gåvor och underhållning. Var alltid säker på att alla gåvor som
presenteras för en kund:
• Inte erbjuds för att säkerställa förmånsbehandling, utan endast tillhandahålls som artighet eller för att bygga välvilja.
• Inte kan uppfattas som en muta eller kickback.
• Överensstämmer med kundens policy. Att vara säker på detta innan du presenterar en gåva eller en inbjudan är ett artigt
sätt att undvika besvär för alla.
Owens Corning tillåter inte att ge gåvor till våra leverantörer, anställda eller kontraktsanställda men tillåter vissa utmärkelser. Se
gåvo- och representations-policyn för fullständiga detaljer.

REPRESENTATION
På samma sätt bör representation alltid vara rimlig och proportionerlig. Om representation kräver resor, förekommer ofta eller har
en betydande kostnad kan det krävas ett skriftligt godkännande i förväg från din chef eller en medlem av verkställande kommittén.
Tänk på att för att ett event ska räknas som lämplig företags representation måste den uppfylla dessa kvalifikationer:
• Båda parter måste vara närvarande
• Affärer måste diskuteras
• Evenemanget äger rum på en lämplig plats

F:

Joe, försäljningschef för Owens Corning, bjuder in Helene, en inköpare hos
en stor kund, tillsammans med sex chefer på hennes företag och deras makar
till en svit för att se VM-finalen för att visa sin uppskattning för deras långvariga
relation. Han står för all mat, resor och logikostnader som en extra gest för sin
uppskattning. Vilka steg måste Joe ta för denna artighet?

S:

Innan han delger detta förslag till Helene måste Joe räkna
ut det monetära värdet. Eftersom kostnaden sannolikt skulle vara
betydande måste han få ett skriftligt förhandsgodkännande från sin
affärsenhetschef. Joe måste se till att detta även ligger inom Helenes
företags riktlinjer.
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Om du inte är säker på om en gåva eller representation är lämplig, prova testet för offentliggörande, det vill säga fråga dig själv
om ett offentliggörande av situationen sannolikt skulle orsaka förlägenhet för dig eller vårt företag. Om så är fallet är det troligt att
gåvan eller representation inte är lämplig.
Om du har frågor om vilka gåvor eller representation som är acceptabla, kontakta din chef, den juridiska organisationen eller
hänvisa till Policyn för gåvor & representation.

RESOR, REPRESENTATION OCH UTGIFTER
När vi begär ersättning för företagskostnader måste vi se till att kostnaderna är nödvändiga, rimliga och korrekt dokumenterade.
De av oss som reser eller representerar Owens Corning måste följa rutinerna för kostnadsrapporter. För mer information se vår
Policy för resor, representation och kostnader och våra riktlinjer för resor
och representation.

POLITISKA BIDRAG
Regeringen är beroende av deltagande i politiska valprocesser, därför uppmuntrar Owens Corning deltagande i den politiska
valprocessen. Därför uppmuntrar Owens Corning vårt deltagande i politiska aktiviteter av eget val, på vår egen tid och på egen
bekostnad. Vi måste dock komma ihåg att vi aldrig bör antyda att Owens Corning stödjer våra politiska aktiviteter. Vidare kan vi
inte använda företagets resurser för dessa aktiviteter. På samma sätt bör vi aldrig förvänta oss att Owens Corning kompenserar
eller ersätter oss på något sätt för våra personliga politiska engagemang.
Owens Corning är politiskt engagerade när det är lämpligt eller lagligt för oss att vara det. Vårt företag har till exempel etablerat
en politisk åtgärdskommitté som heter "Better Government Fund" för att göra politiska bidrag på federal, statlig och lokal nivå. För
mer information se vår Policy för politiska bidrag.

3. BEHANDLA ANDRA RESPEKTFULLT
FRÄMJA MÅNGFALD
Hos Owens Corning arbetar vi aktivt för att få en arbetsplats som frjämjar olikheter i bland annat värderingar, kultur, etnicitet och
kön. Våra olikheter bidrar till att vi blir ett starkare team där nya ideér och innovativa lösningar kan skapas. På grund av detta fattar
vi aldrig anställningsbeslut baserade på någon diskrimineringsgrund. Vi erbjuder lika möjligheter för alla och baserar detta på
prestation och färdigheter. Vi kommer alltid sträva efter att ha en personalstyrka som speglar mångfalden i våra samhällen.
För mer information prata med din chef eller se vår Policy för jämställdhet.

F:

Ana har länge varit anställd hos Owens Corning och hon känner att hon förtjänar
en befordran. När hon berättar för sin chef varför hon tycker att hon är redo för större
ansvar, rynkar han pannan och säger att eftersom deras team mestadels består av
män tror han inte att killarna skulle respektera henne som ledare. Vad bör Ana göra?

S:

Ana ska rapportera denna konversation till sin chefs chef eller
en annan person som anges i denna kod. Owens Corning tolererar
ingen form av diskriminering och vi ska alltid informera när vi ser en
överträdelse av denna princip. Alla förtjänar en chans att utvecklas och
utmanas i en rättvis och respektfull miljö.
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FÖRHINDRA TRAKASSERIER
Vi är beroende av varandras kunskap och stöd, vilket gör det särskilt viktigt att vi behandla våra medarbetare med respekt och
värdighet. Trakasserier skapar en arbetsplats där människor inte litar på varandra och inte trivs, vilket hindrar oss från att nå våra
mål. Av denna anledning tolereras ingen form av trakasserier hos Owens Corning.
Den juridiska definitionen av trakasserier kan förändras beroende på var vi är verksamma. På Owens Corning är trakasserier dock
definierade som en handling som hotar, skrämmer eller dömer en annan person. Vanliga exempel är:
• Verbala handlingar som hot, epitet, förtal, nedsättande kommentarer, negativ stereotypning eller offensiva skämt.
• Icke-verbala handlingar som, eller gester som förlöjligar, förolämpar, dumförklarar eller visar fientlighet mot en individ
eller en grupp.
• Sprida eller visa förnedrande eller nedsättande affischer, foton, serier, teckningar eller skämt, antingen i skriftlig eller
elektronisk form. Ovälkommet visuellt, verbalt eller fysiskt sexuellt uppträdande så som exempelvis sexuella anspelningar,
förfrågningar, gester, tilltalsord, kommentarer eller skämt.
Alla former av trakasserier skapar en skrämmande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö vilket kan störa arbetsprestandan.
Oavsett om trakasserier begås av en medarbetare, en chef och till och med en icke anställd, kommer det aldrig att tolereras
hos Owens Corning.
Om du har stött på trakasserier på arbetsplatsen, oavsett om du själv blev utsatt eller om du känner till en situation där
någon annan blev det, ska du rapportera omedelbart. Meddela din chef, HR-representant, någon HR-chef eller hjälplinjen för
affärsuppförande. Owens Corning skyddar dig alltid mot vedergällning om du gör en rapport.
För mer information se vår Policy mot trakasserier.

F:

Nyligen har några av Julias medarbetare berättat skämt som involverar
offensiva rasstereotyper och som antyder att alla latinamerikaner i deras
stad är olagliga invandrare.
Julia är upprörd och besviken över att
dessa människor som hon brukar komma överens med kan säga
sådana smaklösa skämt, men hon är inte säker på hur man ska hantera
situationen utan att göra sig själv till en måltavla. Vad bör hon göra
härnäst?

S:

Julia ska prata med sin chef eller en annan person som
anges i denna kod om beteendet som gör henne obekväm. Julia
kan vara säker på att hon inte kommer att bestraffas för att hon
rapporterar sina medarbetares beteende eftersom vårt företag
har åtagit sig att skapa en positiv, säker arbetsmiljö för oss alla.
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4. RESPEKTERA OCH BEVARA KONFIDENTIELL INFORMATION
KONFIDENTIELL INFORMATION OCH IMMATERIELL ÄGANDERÄTT
Vi har alla en viktig roll gällande att skydda Owens Cornings konfidentiella information och immateriella ägor. Detta bidrar till att vi
säkrar våra affärsstrategier, processer såväl som vår konkurrenskraft på marknaden. Genom att hålla vår konfidentiella information
säker bidrar vi till tillväxten av vårt företag och våra medarbetare, vilket i sin tur kommer leda till nya produkter, processer och värde
för våra aktieägare.
All information som förmedlar något som inte är officiellt betraktas som konfidentiell information. Information kan genereras av
Owens Corning eller förvärvas från en annan part under sekretessvillkor. Vi har alla ett ansvar i from av tystnadsplikt, som även
gäller efter det att vi avslutat vår anställning hos Owens Corning.
Vi får aldrig använda Owens Cornings konfidentiella eller immateriella ägor för egen personlig vinning. För mer information om hur
du kan rapportera felaktig användning av Owens Cornings information se vår Policy för immateriella rättigheter.
Exempel på konfidentiell information:
• Forsknings- och utvecklingsidéer samt fynd inom dessa områden
• Anställdas personuppgifter
• Prissättning eller kostnadsinformation
• Kontrakt och kundlistor
• Affärsplaner, strategier eller finansiell information
Ovanstående information återfinns i många olika former, de kan vara både fysiska såväl som elektroniska dokument, utrustning eller
processer. Om du är osäker på om viss information är konfidentiell eller inte bör du utgå från at den är det och agera med försiktighet.
Hur kan jag skydda konfidentiell information?
• Avstå från lagring på USB-minnen eller annan flyttbar media när det är möjligt
• Utlämna aldrig information om det inte finns en legitim affärsförklaring
• Använd säkra metoder vid filöverföring i affärssammanhang
• Lämna aldrig din dator eller andra elektroniska enheter där de lätt kan försvinna eller bli stulna
• Håll ditt lösenord hemligt och låt inte andra använda ditt konto
• Diskutera inte konfidentiell information på platser där du kan bli avlyssnad som på restauranger, flygplatsterminaler eller
företagets personalrum.
Om det råder tvivel om huruvida konfidentiell information kan avslöjas, tala med din chef eller någon av Owens Cornings advokater
inom immaterilla ägor.

PERSONALUPPGIFTER
Owens Corning har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och regler för dataskydd. Vi tillhandahåller var och en personuppgifter
till vårt företag och vi måste därför kunna lita på varandra för att hålla den informationen konfidentiell. De av oss som har tillgång
till våra medarbetares personuppgifter får inte avslöja dem, förutom när det är nödvändigt för legitima affärsändamål. Detta
inkluderar:
• Information om lön och andra förmåner
• Personnummer
• Banknummer eller annan finansiell information
• Information om hälso- eller familjefrågor
För mer information se Datasäkerhetspolicyn.
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INSIDERHANDEL
Vi missbrukar inte konfidentiell information för personlig vinning. Vi får aldrig köpa eller sälja aktier i Owens Corning, eller något
annat företag, baserat på ”insiderinformation” om det företaget. För att säkerställa att vi gör rätt ska vi alltid vara medvetna om
vilken insider information vi själva kan besitta. Kom ihåg att förutom att det är en överträdelse av vår uppförandekod, har även de
länder som vi bedriver handel med strikta lagar gentemot investeringar i aktier som grudas på insider information.
För att något ska räknas som insiderinformation måste det vara både materiellt (vilket innebär att investerare anser att det är av
vikt) och icke-offentligt. Om vi vet någonting som ingen annan vet om gällande investeringar, är det oärligt av oss att dra nytta av
vår interna kunskap.
Vanliga exempel på insiderinformation inkluderar:
• Fusioner					
• Förvärv eller avyttringar			
• Nya stora produkter
• Ovanliga finansieringar eller erbjudanden
• Oväntade finansiella finansiellt resultat
Precis som att vi själva måste föregå med gott exempel och inte agera utefter insider information, måste vi också avstå från att
tipsa eller själva sprida sådana uppgifter till andra. Om någon genomför en investering grundade på vår information så kan vi anses
vara medskyldiga. Därav är det mycket viktigt att vi tar hand om de uppgifter som finns inom företaget innan de offentliggörs.
Dessa restriktioner gäller för alla transaktioner som kan bidra till att vi drar nytta av marknadsvärdet av ett företags interna
information. Detta inkluderar direkthandel, inköp och försäljning av aktier samt transaktioner av aktier som välgörenhetsgåvor.
För mer information se Policy för insiderhandel

EXTERN KOMMUNIKATION
För att säkerställa att vårt företag har en tydlig och enhetlig röst i kommunikation med allmänheten är det enbart en del utvalda
personer inom företaget som får göra offentliga uttalanden. Resten av oss måste vara noga med att inte göra offentliga uttalanden
om Owens Corning om vi inte har tillstånd att göra det.

MEDIA
Medier kan vara en bra källa till publicitet, men våra interaktioner med medier och journalister måste hanteras noggrant för att
skydda varumärket Owens Corning. Om du får en förfrågan från en person i syfte att ge ut information eller kommentarer, svara
inte på frågorna. I stället ska du vidarebefordra förfrågan till vårt team för korporativa affärer.

SOCIALA MEDIER
Sociala medier har haft stort inflytande och på kort tid förändrat affärsvärlden. Vi måste komma ihåg att de saker vi lägger upp på
sociala medier är permanenta. Därför kan det vi skriver eller postar modifieras utan vårt samtycke. Innan du lägger upp något på
sociala medier måste du noggrannt överväga om det du lägger upp är lämpligt, eller om det på något sätt kan skada företagets rykte.
Du ska aldrig tala å företagets vägnar om du inte är behörig att göra detta. Om du ser inlägg på sociala medier som är relaterade till
Owens Corning och som har en olämplig karaktär kontakta Corporate Affairs.
Om du har frågor om vem som bör addresseras för en specifik fråga eller om ett ämne är acceptabelt, läs avsnittet om ”Sociala
medier” i vår Policy för användning av elektroniska system.

RELATIONER MED INVESTERARE OR AKTIEÄGARE
Owens Corning har ett Investor Relations -team som hanterar alla frågor eller förfrågningar som berör befintliga eller potentiella
investerare. Kontakta den här gruppen om du mottar meddelanden eller samtal från våra investerare.
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5. KRAFTFULL MEN LAGLIG KONKURRENS
HEDERLIG KONKURRENS
Vi tror att hederlig konkurrens och en jämn spelplan gynnar våra kunder och ger våra produkter en chans att lyckas enbart baserat
på meriter. Våra övertygelser stärks av olika konkurrenslagar (även kända som “antitrust laws” inom vissa områden) som används
runt om i världen. Dessa lagar förbjuder såväl formella som informella överenskommelser eller avtal mellan två konkurrerande
företag i sfyte att hinda orättvis handel. På Owens Corning är vi stolta över beslutet att följa både lagarna och andemeningen i alla
konkurrenslagar som gäller på de platser vi bedriver verksamhet.
För att leva upp till vårt ansvar att arbeta för en rättvis och öppen marknad får vi aldrig sluta avtal med en konkurrent som skulle
begränsa handeln. All samordning mellan vårt företag och våra konkurrenter kan bryta mot konkurrenslagar, även om det bygger
på ett informellt avtal.
För att förtydliga, när vi interagerar med konkurrenter bör vi aldrig diskutera
• Dela upp andelar eller kunder
• Prissättning av produkter eller tjänster
• Tillverkningskapacitet
• De rabatter eller försäljningsvillkor som vi erbjuder
• Bojkottning specifika kunder eller leverantörer
Vi har alla även ett eget ansvar att delta i Owens Cornings regelbunda antitrust-utbildningar.
Mer information finns i vår policy om konkurrenslagar.

F:

Vid ett branschmöte Stöter David på en konkurrent till Owens Corning.
Efter en vänlig hälsning indikerar representanten att hens företag har en
produkt som de skulle vilja sälja till OC, och därefter bokar hen in ett
möte. Är det tillåtet för David att delta i detta möte? I så fall, under vilka
förutsättningar?

S:

David kan delta i mötet om:
• Owens Corning har ett genuint intresse att köpa
produkterna
• En advokat är närvarande för alla diskussioner och har
granskat eventuellt presentationsmaterial som utarbetats
av OC i förväg.
• En agenda för mötet är förberedd, distribuerad
och granskad
• Diskussionen gäller endast produkter som är tillgängliga
för försäljning

Oavsett om David deltar i mötet eller inte måste han berätta
att han har haft en konversation med en konkurrent.
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6. HEDRA HANDELRESTRIKTIONER
Flertalet av de länder där vi bedriver verksamhet inför handelssanktioner eller följer sanktioner som införs av multinationella
organisationer som Förenta Nationerna eller Europeiska unionen. Generellt sett begränsar eller förbjuder saktionerna förbindelser
med vissa länder eller individer. De innehåller ofta restriktioner för finansiella transaktioner, resor, import och export..
De personer som hanterar internationella affärer är skyldiga att förstå och följa tillämpade lagar och regler i de länder vi är
verksamma. Genom noggrann kontroll av alla våra kunder och affärspartners kan vi säkerställa att gällande lagar följs. TIllgång
till mer information finner du i vår Policy för handelsbegränsning, vid frågor kan du även kontakta en medlem i den juridiska
organisationen.

IMPORT- OCH EXPORTKONTROLL
Då Owens Corning är ett internationellt företag skickas produkter och material över landgränser dagligen. Oavsett
affärsverksamhet måste vi följa alla tillämpliga lagar för import och export. Då Owens Corning har sitt huvudkontor i USA följer
företaget amerikanska förordningar samt import- och exportlagar utöver eventuella lokala lagar.
“Export” kan vara en produkt, programvara, teknik eller information som skickas eller överförs till ett annat land. Teknik,
programvaror eller information som tillhandahålls till en medborgare i ett annat land, oavsett var personen är belägen, betraktas
också som export.
Liksom exportverksamheten, omfattas importverksamheten (varor som inhandlas från en extern källa och förs in i landet) av olika
lagar och förordningar. Vi kan bli skyldiga att lämna in dokumentation eller betala avgifter och skatter. Owens Corning har ansvaret
för att verifiera att information gällande import eller export är korrekt.
Alla anställda, men framförallt de som säljer och distribuerar våra produkter, bör känna till internationella handelslagar samt våra
policys. Om du har ytterligare frågor, kontakta en medlem av den juridiska organisationen.

HANTERING AV BOJKOTTFÖRFRÅGAN
Emellanåt får vi bojkottsföfrågningar, som en del av ett kontrakt, för att bojkotta ett visst land eller företag. Enligt lag kan vi
inte samverka med bojkottsförfrågningar som ligger utanför sanktionerna som beskrivs ovan. På grund av detta initierar vi inte
åtgärder, lämnar inte ut information eller gör uttalanden om länder, företag eller andra enheter som kan tolkas som ett samarbete
med en olaglig utländsk bojkott. Om du får en förfrågan av denna art, bör du omgående meddela en medlem av den juridiska
organisationen.

7. SKAPA EN KONFLIKTFRI KULTUR
INTRESSEKONFLIKTER
Vi har en lojalitetsplikt gentemot varandra och Owens Corning. Det innebär att vi behöver sätta företagets intressen före våra
egna. Genom att medvetandegöra våra personliga relationer med kollegor för vår chef, eller någon annan vi litar på, kan vi undvika
attt konflikter uppstår. När det uppstår situationer somär osäkra i avvägningen mellan privat- och arbetsliv ska du rapportera
detta till din chef, HR-representant eller en medlem av den juridiska organisationen. Vi måste undvika situationer som kan leda till
intressekonflikter, men desto viktigare, medvetandegöra dem så att det inte finns något olämpligt i våra affärsrelationer.
Några av de mer vanliga situationer som kan leda till intressekonflikter beskrivs i det här avsnittet. Om du behöver ytterligare
vägledning, se vår Policy för intressekonflikter.
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SYSSELSÄTTNING UTANFÖR FÖRETAGET
Det är viktigt att de jobb eller personliga företag vi bedriver vid sidan om vår anställning hos Owens Corning inte hamnar i konflikt
med företaget. Vi har ett ansvar och skyldigheter gentemot Owens Corning vilket gör att vi inte kan arbeta för affärspartners,
kunder leverantörer eller företag som konkurrerar med Owens Corning. Vi får inte använda företagets resurser, tid, namn,
faciliteter eller utrustning för att främja eventuella externa intressen eller verksamheter.

EKONOMISKT INTRESSE
Owens Corning avser inte att styra vår personliga ekonomi, och vi uppmuntras till att investera efter eget intresse. Emellertid finns
det några riktlinjer vi behöver följa för att säkerställa att våra personliga investeringar inte försätter oss i en konkurrenssituation
med Owens Corning. Av detta skäl kan vi inte ha något materiellt ekonomiskt intresse (mer än 1% ägande) i något företag som
konkurrerar eller gör affärer med Owens Corning.

ARBETA MED FAMILJEMEDLEMMAR
Vi försöker undvika favorisering och ojämnlik behandling på arbetsplatsen, detta har lett till beslutet att familjemedlemmar
inte får vara direkt underställd varandra. “Familjemedlemmar” inkluderar make/maka, barn, föräldrar syskon och svärföräldrar.
OM du befinner dig i en situation där du arbetar nära en familjemedlem ska du berätta för din chef och därefter kommer en
familjemedlem omplaceras.
Vi måste även informera vår chef, HR-representant eller en medlem av den juridiska organisationen om någon familjemedlem
arbetar för en leverantör, distributör eller konkurrent till Owens Corning. Om du befinner dig i en sådan situation och ditt arbete
innefattar upphandlingar och kontraktskrivning får du inte delta i leverantörsval eller kontraktsförhandlingar. Det är viktigt att
komma ihåg att misstankar om olämpligt inflytande kan skada vårt företag såväl som den kollegiala stämningen.

F:

Tony behöver hitta en ny regional distributör för Owens Corning och hans dotter
Jamie har precis börjat på ett lastbilsföretag som driver verksamhet i det området. Tony
tycker att det här låter som en lätt lösning och är stolt över att kunna ge sin dotters
nya företag verksamhet. Är det okej?

S:

Nej. Även om denna distributör är det bästa valet för vårt företag
får inte Tony välja Jamies företag över andra bara för att hon arbetar där.
Tony behöver berätta om situationen för sin chef, som kan bestämma
om affärsrelationen ska hanteras av någon annan för att undvika en
intressekonflikt som kan skada företaget. Detta är ingen spegling av
Tonys karaktär eller förmåga, utan vi undviker alltid situationer som kan
leda till konflikter.

FÖRETAGSMÖJLIGHETER
Vi har en skyldighet att inte konkurrera med vårt företag i något avseende. Det innebär bland annat att vi inte kan ta personlig
fördel av affärsmöjligheter som kommer till vår kännedom genom vår anställning hos Owens Corning. Detta gäller inte såvida vårt
företag har haft möjlighet att granska informationen och bestämt sig för att inte gå vidare. Detta inkluderar bland annat fastighetsoch investeringsmöjligheter.

RIKTLINJER
Om du tror att du kan ha en intressekonflikt eller om du misstänker att andra Owens Corning-anställda bryter mot denna policy,
bör du rapportera detta till din chef, HR-representant eller en medlem av affärsuppföranderådet eller en medlem av den juridiska
organisationen. Dessa ska i sin tur genomföra rapportering för utredning och beslut. Du kan också nå ut till någon annan
person som anges i den här koden eller göra en rapport genom vår hjälplinje för affärsuppförande. En intressekonflikt är inte
nödvändigtvis en överträdelse av koden, men kom ihåg att det är en överträdelse att inte lyfta fram en situation där det finns en
intressekonflikt.
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8. ATT UPPRÄTTHÅLLA KORREKTA REGISTER
EKONOMISKA RAPPORTER
Owens Corning upprätthåller en mängd olika register, från komplicerade finansiella dokument till vardagliga kostnadsrapporter
eller tidrapporter. Vårt företag är beroende av alla dessa register för att planera för framtiden och förse våra investerare,
affärspartners och regeringen med fullständig och förståelig information om vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi ser till
att alla våra företagsregister bibehålls ärliga och noggranna. Det är därför vi är ansvariga för att rapportera eventuella felaktiga,
ofullständiga eller bedrägliga dokument vi stöter på.
Vi ser också till att vara både exakta och i tid när vi svarar på eventuella externa rapporteringskrav som t.ex. periodiska arkiveringar
med säkerhets- och utbyteskommissionen. Om du tror att ofullständig, felaktig eller på annat sätt vilseledande information om
vårt företag har lämnats till regering/myndigheter eller revisorer är det din plikt att rapportera det till din chef eller till chefen för
internrevision. För mer information, hänvisa till Policyn för bolagsredovisning.

DOKUMENTHANTERING
Vi bygger förtroende med våra kunder, tillsynsmyndigheter och aktieägare genom att säkerställa att alla våra register skapas och
underhålls systematiskt, vilket gör att vi snabbt kan hitta den information vi behöver. Detta gäller alla typer av dokument oavsett om
de är i papperformat, bilder, elektroniskt format eller e-post.
Vi följer policys för registerhantering och lagringsscheman på alla de platser där vi är verksamma. Vi observerar också lagliga
innehav och bevarar alla dokument som är relaterade till specifika ämnen som begärts av den juridiska organisationen. Vi varken
förstör eller manipulerar våra företagsregister före deras utgåsdatum i lagringsschemat. Om du har frågor om ärenden som rör
arkivering kontakta din chef eller annan kontaktperson i den här koden. För mer information, se vår Policy för dokumenthantering.

ATT SVARA PÅ REVISIONER OCH UTREDNINGAR
Vi följer våra interna och externa revisorers önskemål genom att alltid uppge den mest exakta och aktuella informationen vi har
tillgång till. Vi vilseleder aldrig och försöker aldrig påverka undersökningar, revisioner eller förfrågningar.

9. KORREKTA ÅTAGANDEN
KONTRAKTSHANTERING
Under årens lopp har vi tack vare vårt hårda arbete skapat ett gott rykte och pålitliga relationer med kunder och leverantörer runt
om i världen. När vi gör åtaganden å företagets vägnar vill vi alltid vara säkra på att vi kan hålla det vi lovar. Av den anledningen
är det avgörande vid tillfällen då vi binder upp företaget eller skapar en laglig skyldighet, att varje aspekt är korrekt godkänd och
registrerad.
När vi gör ett åtagande måste vi följa Policyn för befogenheter. Denna policy beskriver de lämpliga godkännandena, granskning
och signatur, för alla åtgärder som kommer att binda vårt företag. Innan vi utför ett dokument måste vi vara helt säkra på att de
korrekta granskningarna är fullständiga och att befogenhet för underskrift är beviljad.
När som helst som du gör en transaktion på vårt företags vägnar fråga dig själv dessa frågor:
• Har alla affärsgranskningar och godkännanden erhållits?
• Har transaktionen godkänts eller undertecknats av någon med signaturgodkännande?
• Har jag befogenhet att verkställa dessa dokument och binda företaget?
Du bör bara fortsätta om svaret på alla tre frågorna är ”ja”. Om du har ytterligare frågor, kontakta en medlem av den juridiska
organisationen. För mer information se vår Policy för myndighetsnivåer.
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ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR
Precis som vi inte bör anförtro företagets resurser om vi inte har rätt befogenhet att göra det, är det också viktigt att skydda
bolagets egendom från stöld, nedskräpning och missbruk. Owens Corning äger en mängd tillgångar som är väsentliga för
vår framgång och vår förmåga att konkurrera på marknaden. Detta inkluderar vår konfidentiella information (se ”Konfidentiell
information och immateriell äganderätt”) samt fysiska tillgångar som anläggningar, fordon, utrustning, datorsystem, resurser
och register.

10. KORREKT ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS DATORSYSTEM
FÖRETAGETS DATORSYSTEM
Precis som vi har en plikt att skydda företagets tillgångar delar vi en skyldighet att använda Owens Cornings dataresurser,
nätverk och Internet och epostsystem på ett ansvarsfullt sätt. Företaget tillhandahåller dessa resurser för affärsändamål, därav
bör eventuell tillfällig personlig användning av internet eller epostsystem vara minimal och av lämplig karaktär. Vi får
aldrig använda företagets datorsystem och teknik för att ladda ner, visa eller skicka material som är olagligt, stötande eller av
sexuell karaktär.
Allt på Owens Cornings nätverk så som information, data och filer tillhör företaget. I den utsträckning som tillåts av rådande lagar
förbehåller Owens Corning sig rätten att utan förvarning övervaka eller avslöja meddelanden, dokument eller andra filer som finns
på företagets datorer. För mer information se vår Policy för användning av elektroniska system.
Om du är medveten om eller misstänker olämplig användning av Owens Corning tekniska eller elektroniska resurser berätta
omedelbart för din chef.

UNDANTAG
I vissa fall kan vårt företag avstå från att följa denna kod. Sådana undantag ges endast i begränsad utsträckning och bedöms
från fall till fall. Styrelsen eller styrelse- och valberedningen kan utfärda ett upphävande av denna kod för en styrelseledamot eller
en verkställande direktör. Ett eventuellt upphävande av denna kod för en styrelseledamot eller en verkställande direktör kommer
omedelbart att lämnas ut enligt vad som krävs enligt gällande lagar, säkerhet- och utbytesregulationer samt New York-börsens
noteringsstandarder.
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