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LEVÉL TŐLE: PLEXUS VEZÉRIGAZGATÓJA 

 

Plexus csapat, 

 

Az egyik legfontosabb megkülönböztetőnk mint egy cég az a kultúránkat – egy kultúra erősre épült 
kapcsolatok és csapatmunka, kiválóság, ügyfélközpontúság, nyílt kommunikáció és integritás.  A mi 
kultúránk lehetővé teszi, hogy éljünk a mi víziónk nyilatkozatával: Segítünk olyan termékeket létrehozni, 
amelyek egy jobb világot építenek. Kultúránk alapját magatartási és üzleti etikai kódexünk ( a kódex) 
képezi.  Úgy gondolom, hogy az idők során a Plexus kultúrája fejlődött hogy értékeink, prioritásaink, 
készségeink és kíváncsiságunk megerősödtek és befogadóbbá váltak. 

 

Kultúránk fejlődésének egyik jelentős példája, amely miatt különösen izgatott vagyok, a környezeti, 
társadalmi és kormányzási (ESG) erőfeszítéseink felgyorsítása, amely magában foglalja a sokszínűségre és 
befogadásra, a környezeti fenntarthatósági kezdeményezésekre, például az energia- hulladékcsökkentés, 
valamint közösségi szerepvállalási kezdeményezések. A Plexus ESG programja megerősíti kultúránkat és 
elkötelezettségünket egy jobb világ felépítése iránt, mint felelős iparági intéző , munkaadó, közösségi 
partner és globális polgár. A fenntarthatóság és a pozitív társadalmi hatások iránti elkötelezettségünk jól 
példázza a Plexust és Önöket. 

 

Nagyon fontos, hogy megértse és beépítse a Kódexet, és útmutatóként használja a viselkedéséhez és 
döntéshozatalhoz. A Kódex felvázolja és összefoglalja kultúránk meghatározását, valamint mindannyiunk 
kötelességét annak fenntartásában.  Ez a felelősségteljes és etikus működés iránti szenvedélyünk 
megerősítésére szolgál, és megfogalmazza a mi kötelezettségünket mint az üzleti közösség megbízható 
vezetője. A kódex hangsúlyozza a nyitott, barátságos környezet fontosságát is, amelyben minden 
alkalmazott fel van hatalmazva arra, hogy azt tegye, ami helyes, és arra ösztönzik, hogy hangot adjon 
aggodalmának, ha a Kódex megsértését észlelik. 

 

A Plexus sikere és vállalati fejlődésünk azon múlik, hogy mindannyian betartjuk-e a Kódexet, és éljük-e 
értékeinket és vezetői magatartásunkat. Továbbra is elkötelezettnek kell maradnunk az innováció, a 
növekedés és a további fejlődés mellett.  Egyetlen Plexusként, etikus, egységes csapatként működve 
továbbra is hozzájárulunk egy jobb világ építéséhez. 

 

 

Todd Kelsey  

elnök-vezérigazgató 
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BEVEZETÉS 

A szakmai és etikus magatartás, beleértve a törvények betartását is, mindenki felelőssége. A Plexus Corp. 
(beleértve leányvállalatait, a „Plexust”) elvárja minden alkalmazottjától és képviselőjétől, beleértve az 
összes igazgatót, ügynököt, tanácsadót és független vállalkozót, hogy tartsák be minden olyan ország 
törvényeit és előírásait, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, és professzionálisan viselkedjenek és etikus 
módon. A Plexus Magatartási és Üzleti Etikai Kódex (más néven „Kódex”) tartalmazza ezt az elvárást, és 
iránymutatást és elvárásokat ad a mindennapi tevékenységek törvényekkel és a Plexus etikai normáival 
összhangban történő elvégzéséhez világszerte.   

 

Bár a Kódex nem tud minden felmerülő kérdésre válaszolni, és nem tud minden felmerülő helyzetet kezelni, 
összefoglalja vállalati irányelveinket, és általános útmutatást ad a felelősségteljes cselekvéshez. A Kódex 
elolvasásával elismeri megértését és elfogadását a kódex és az annak alapjául szolgáló irányelvek. A Kódex 
vagy a Plexus egyéb irányelveinek be nem tartása fegyelmi eljárást vonhat maga után, a felmondást is 
beleértve.   

 

A kódex hatálya alá tartozó valamennyi igazgatótól, alkalmazotttól és egyéb képviselőtől elvárják, hogy: 

KÖVESSE A KÓDOT 

Olvassa el a Kódexet, és igyekezzen megfelelni annak elveinek és követelményeinek, valamint minden jogi 
követelménynek. 

 

HASZNÁLJON ETIKUS ÍTÉLETET 

A Plexus minden üzleti tevékenysége során gyakorolja az etikai megítélést. A Kódex célja, hogy segítséget 
nyújtson az etikai döntéshozatalban. A 4. oldal konkrét útmutatást ad az etikai megítélés gyakorlásához.  

 

PROBLÉMÁK ÉS AGGODALMAK FELVETÉSE 

Minden alkalommal, amikor a törvény, a Kódex vagy a Plexus egyéb irányelveinek megsértését gyanítja, 
azonnal jeleznie kell. Korán fel kell vetnie az aggályait. Minél tovább várunk egy probléma megoldásával, 
annál rosszabbá válhat. A problémák és aggályok felvetésének módjáról további információkat talál a 7. és 
8. oldalon. 

 

Ha bármilyen kérdése van, elérheti a Plexus irányelveit a CONNECT oldalon, vagy beszélhet felettesével 
vagy az emberi erőforrások képviselőjével. Részletes elérhetőségeket, köztük az etikai forródrót számát a 
7. és 8. oldalon találja. 
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AZ ETIKAI ÍTÉLKEZÉS HASZNÁLATA  

Minden alkalmazotttól elvárjuk, hogy a Plexus üzleti tevékenységei során józan ítélőképességet tanúsítson. 
A Kódexnek megfelelő üzleti döntések meghozatala érdekében tegye fel magának a következő kérdéseket: 

A HATÁROZAT SÉRTI-E A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKAT? 

A Plexus elkötelezett amellett, hogy megfeleljen a vállalkozásunkra vonatkozó összes törvénynek és jogi 
követelménynek. Elvárjuk minden alkalmazottunktól, hogy törekedjen arra, hogy olyan döntéseket hozzon, 
amelyek összhangban állnak a törvényi előírások betartása iránti elkötelezettségünkkel.   

SÉRTI A DÖNTÉS A PLEXUS SZABÁLYZATÁT? 

Ugyanilyen elkötelezettek vagyunk a Plexus irányelveinek betartása mellett. Az alkalmazottaknak meg kell 
ismerkedniük a munkatevékenységükre vonatkozó irányelvekkel, és törekedniük kell az irányelvek 
betartására. 

ÖSSZEEGYEZTETHETŐ-E A DÖNTÉS ALAPVETŐ ÉRTÉKEINKKEL ÉS VEZETŐI MAGATARTÁSUNKKAL? 

Az alábbi 5. és 6. oldalon ismertetett Plexus értékek és vezetői magatartások hasznos eszközt jelentenek a 
döntéshozatalban. 

JÓ LENNE, HA MÁSOK ÉRTESÜLNÉNEK A DÖNTÉSRŐL? 

Egy jó szabály, amelyet be kell tartani a döntések meghozatalakor, hogy megosztaná-e döntését 
családjával, barátaival vagy munkatársaival. Ezt néha „főcím-tesztnek” is nevezik – elégedett lenne, ha 
döntése egy hír tárgya lenne? 

 

Ne feledd, nem vagy egyedül a döntések meghozatalával. Mindig kaphatsz segítséget vagy útmutatást 
felettesedtől vagy menedzseredtől, az emberi erőforrások részlegétől, vagy a Kódex Problémák és 
aggodalmak felvetése és megoldása című szakaszában az alábbi 7. és 8. oldalon leírt erőforrásoktól. Ha nem 
vagy biztos abban, hogy egy döntés etikus-e, várj a döntéssel, és kérj  útmutatást. 
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AZ ÉRTÉKEINK  

Minden Plexus embertől elvárjuk, hogy mutassa be értékeinket. Ezek a mi értékeink, és mindig ezeknek kell 
irányítaniuk magatartásunkat. 

 

 

 

 

  

Ügyfélközpontúság 
Elkötelezettek vagyunk belső és külső ügyfeleink iránt, és kitartóan 
igyekszünk segíteni nekik a sikert. Kielégültek és lendületesek vagyunk 
sikereikben, átérezzük igényeiket, és elismerjük, hogy sikerünk ügyfeleink 
munkájának eredménye.  

Kapcsolatok és csapatmunka 
Nagyra értékeljük a kapcsolatépítést és az együttműködést. A kapcsolatok 
kölcsönös tiszteletet, őszinteséget, alázatot és barátságot igényelnek. A 
pozitív kapcsolatok elősegítik a bizalmat és a csapatmunkát. Az 
építkezéshez csapatmunka szükséges nagyszerű cégek. 

Kiválóság 
Lelkesedéssel és energiával elkötelezzük magunkat a sikeres eredmények 
mellett, hogy mindenben, amit teszünk, kivételesek legyünk. Nem fogadjuk 
el a középszerűséget, és igyekszünk folyamatosan fejlődni.   

Nyílt kommunikáció 
Nyíltan és átláthatóan közöljük véleményünket és ötleteinket, értékeljük, ha 
mások szabadon teszik ezt, és konstruktív vitát folytatunk. Amikor döntéseket 
hozunk, nyíltan és aktívan támogatjuk azokat. 

 

Sértetlenség 
Magas etikai normákat tartunk fenn. Munkánk minden területén becsületesek és 
tisztességesek vagyunk, méltósággal és tisztelettel bánunk másokkal, és felelős 
állampolgárként és alkalmazottként teljesítjük kötelezettségeinket. Nagyra 
értékeljük személyes hírnevünket és a Plexus hírnevét. Elismerjük, hogy a hírnév 
kulcsfontosságú a sikerünk szempontjából. 
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VEZETŐI MAGATARTÁSUNK  

Minden Plexus Ember vezetői képességről tesz tanúbizonyságot, akár egyéni közreműködő, akár 
szervezetünk nagy részét vezeti. Ügyfeleink, alkalmazottaink és részvényeseink nevében: 

 

 

 

 

  

Helyezze előnybe az embereinket 
A kiválóságra törekedve ápoljuk és gyarapítjuk embereinket. Elvárjuk és jutalmazzuk a 
magas teljesítményt, az alulteljesítést pedig sürgősséggel, őszinteséggel és empátiával 
kezeljük. A visszajelzéseket alázattal és őszinte érdeklődéssel fogadjuk és adjuk a 
folyamatos fejlődéshez. A tapasztalaton túlmenően nagyra értékeljük a 
személyiségjegyeket, az elszántságot és az intellektuális készségeket, ezeket a 
tulajdonságokat nem áldozzuk fel az élményért.  

 

Problémákat megoldani 
Előrelátjuk, azonosítjuk, elismerjük és kezdeményezzük a problémák megoldását. 
Problémamegoldáskor átgondoltan vizsgáljuk a tényeket, támaszkodunk mások tudására, 
előre látjuk a következményeket és kitartóak vagyunk a sikeres eredmények megvalósítása 
érdekében. Elismerjük és tanulunk hibáinkból, és kitartóak maradunk, amikor a 
legnagyobb kihívást jelentő akadályokkal szembesülünk. Segítünk és inspirálunk másokat a 
problémák megoldásában. Amikor megoldást találunk, mi sürgősen végrehajtjuk. 

Légy bátor 
Gyorsan és közvetlenül, de érzékenyen és átgondoltan kezeljük az emberekkel 
kapcsolatos problémákat, szervezeti problémákat, elszámoltathatósági hiányosságokat 
és nehéz helyzeteket. Ezekben az ügyekben nem igazoljuk a tétlenséget. Bátorítással, 
elismeréssel és támogatással kedvező környezetet teremtünk a bátor teljesítményhez. 

Innováció 
Megkérdőjelezzük a standardot, bárhonnan megfontoljuk az új ötleteket, és soha 
nem elégedünk meg a sikerrel. Kimért kockázatot vállalunk. Arra törekszünk, hogy 
megértsük és segítsünk másokat, akik mérsékelt kockázatot vállalnak. 

 

Legyen stratégiai 
Megértjük a Plexus stratégiáját, egymást kiegészítő terveket és célokat állítunk fel, és 
igyekszünk megérteni, hogyan tudunk mi és csapataink változást elérni. Arra 
törekszünk, hogy rövid távú célokat teljesítsünk, miközben szem előtt tartjuk a 
hosszabb távú követelményeket. Olyan döntéseket hozunk és olyan lehetőségeket 
keresünk, amelyek hosszú távú sikerhez vezetnek. 
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PROBLÉMÁK ÉS AGGODALMAK FELVETÉSE ÉS MEGOLDÁSA 

NYITOTT AJTÓ FILOZÓFIA 

A Plexus hisz termékeink, szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésében és munkatársaink fejlesztésében. 
Bátorítjuk az építő jellegű észrevételeket és véleményeket, a megtorlástól való félelem nélkül, mert a 
Plexus számára fontos, hogy bármilyen problémát, panaszt megbeszéljünk és megoldjunk. A nyílt 
kommunikáció értékeink egyike, és Önnek fel kell vetnie és meg kell oldania minden problémát és aggályt. 

MIKOR ÉRDEMES FELVETNI A PROBLÉMÁKAT ÉS AGGODALMAKAT 

Bármikor, amikor azt gyanítja, hogy megsértették a törvényt, a Kódexet vagy a Plexus egyéb irányelveit, 
különös tekintettel bármely számviteli vagy pénzügyi kérdésre, az Ön felelőssége, hogy azonnal felvegye 
ezeket az aggályokat. Korán fel kell vetnie aggodalmát. Minél tovább várunk egy probléma megoldásával, 
annál rosszabbá válhat.  

HOGYAN LÉPJÜNK KAPCSOLATBA A MEGFELELŐ EMBEREKKEL 

Általában az Ön felettese vagy menedzsere van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy gyorsan kezelje a 
problémákat, vagy válaszoljon a Kódexszel kapcsolatos kérdésekre, beleértve a Kódex betartására 
vonatkozó útmutatást is. Felveheti a kapcsolatot humánerőforrás-képviselőjével vagy az alábbi „Plexus 
csapat” részben megnevezett Plexus munkatársaival is. Alternatív megoldásként aggályait az etikai 
forródróton keresztül is jelentheti (utasítások az „Etikai forródrót” szakaszban a 8. oldalon). Ahol a helyi 
törvények lehetővé teszik, anonim módon tehet bejelentést az etikai forródrótnak. Az Ön számára 
legkényelmesebb kommunikációs módszert kell használnia. 

PLEXUS CSAPAT 

A Kódexszel kapcsolatos problémák vagy aggodalmak felvetéséhez, illetve a Kódexszel kapcsolatos kérdések 
feltevéséhez vagy útmutatásért forduljon feletteséhez vagy menedzseréhez, humánerőforrás-
képviselőjéhez vagy az alábbi személyek bármelyikéhez: 
 

Todd Kelsey Vezérigazgató Todd.Kelsey@plexus.com 

Steve Frisch Elnök és stratégiai igazgató Steve.Frisch@plexus.com 

Oliver Mihm Vezető alelnök és operatív igazgató Oliver.Mihm@plexus.com 

Angelo Ninivaggi Ügyvezető alelnök, adminisztratív 
vezérigazgató, főtanácsos és titkár 

Angelo.Ninivaggi@plexus.com 

Pat Jermain ügyvezető alelnök és pénzügyi vezérigazgató Pat.Jermain@plexus.com 

Victor Tan         Regionális elnök – APAC Victor.Tan@plexus.com 

Ronnie Darroch Ügyvezető alelnök, globális működési és 
regionális elnök - EMEA 

Ronnie.Darroch@plexus.com 

Scott Theune Regionális elnök – AMER Scott.Theune@plexus.com 

Jamie Crouse alelnök – Emberi Erőforrás Jamie.Crouse@plexus.com 

Nichole Kuss belső ellenőrzési igazgató Nichole.Kuss@plexus.com 

Michael Weber Vállalati megfelelőségi tiszt Michael.Weber@plexus.com 
 

Etikai forródrót (lásd a következő oldalon) 
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ETIKAI FORRÓDRÓT 

A Plexus Ethics Hotline-on keresztül kérdéseket és aggályokat vethet fel. 

Telefonos bejelentés (díjmentes): 

Kína 400-8-801-483  

Németország 0 800 1822661 

Malajzia 1 800 81 5123  

Mexikó 800 681 1827 

Románia 0800 890 490 

Egyesült Királyság 0 800 102 6408 

Egyesült Államok 1 888 873 3711 

Thaiföld 1800014782 

 
Webes jelentésekhez:  
Az USA-ban: www.reportlineweb.com/plexus   

Az Egyesült Államokon kívül: https://iwf.tnwgrc.com/plexus    

 
Postafiók: 
Aggályait a következő címre is elküldheti: Director of Internal Audit, PO Box 304, Neenah, WI 54957-
0304. 

 

A JELENTÉSTÉTEL KÖVETKEZMÉNYEI 

A Plexus minden bejelentést komolyan és tisztességesen kezel, és a Vállalat azonnal kivizsgál minden 
bejelentést. Minden vizsgálatot diszkréten fogunk lefolytatni, és mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy a törvény által megengedett határokon belül megőrizzük a névtelenséget kérő személyek bizalmas 
kezelését. Az alkalmazottakat arra ösztönzik, hogy minden vizsgálat során teljes mértékben működjenek 
együtt, és minden feltett kérdésre őszintén és teljes körűen válaszoljanak. Minden alkalmazottat 
méltósággal és tisztelettel kezelnek, és egyetlen alkalmazottat sem érhet megtorlás vagy fenyegetés, 
amiért jóhiszeműen jelentették be aggályaikat. Azok az alkalmazottak, akik úgy gondolják, hogy megtorlást 
tapasztaltak aggodalmaik bejelentése miatt, forduljanak emberi erőforrás képviselőjükhöz vagy A Plexus 
főtanácsosa. Az információ visszatartása, a szándékosan valótlan adatok megadása vagy a szabálysértés 
bejelentése miatti megtorlás fegyelmi eljárást von maga után. 

 

A JOGSÉRTÉSEK KÖVETKEZMÉNYEI 

A Kódex vagy a Kódex alapját képező Plexus irányelvek megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga után, 
akár a felmondást is beleértve. Bármilyen jogellenes cselekményt jelenteni kell a megfelelő hatóságoknak, 
és azonnali felmondást okozhat. A Plexus elkötelezte magát amellett, hogy minden szükséges intézkedést 
megtesz az ilyen jogsértések kijavítása és az ismétlődésük megelőzése érdekében. Az alkalmazottak 
kötelesek együttműködni minden olyan belső felülvizsgálatban vagy vizsgálatban, amely a Kódex, a Plexus 
irányelveinek vagy jogi követelményeinek tényleges vagy feltételezett megsértésével kapcsolatos. 
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SZEMÉLYES INTEGRITÁS ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

A Plexus hírnevét a közösségben az általunk végzett munka és a minket képviselő alkalmazottak határozzák 
meg. Minden dolgozó meg kell őrizze a legmagasabb fokú személyes magatartást, fedhetetlenséget és 
őszinteséget, amikor a Plexust képviselő tevékenységekben vesznek részt, nem csak a munkájuk elvégzése 
közben, hanem a közösségben való tartózkodásuk során is. Az alábbiakban ismertetett munkavállalói 
kötelezettségek fontosak sikerünk szempontjából, és mindenkinek közös kötelezettségvállalásnak kell 
lennie. 

 

SZEMÉLYES MAGATARTÁS 

Az alkalmazottaktól elvárható, hogy mindenkor megfelelő és etikus magatartást tanúsítsanak. Az 
alkalmazottaknak tartózkodniuk kell: 

 Pusztító konfliktus létrehozása munkatársakkal, felügyelőkkel, látogatókkal vagy másokkal; 
 Másokkal szembeni vulgáris, sértő vagy zaklató nyelvezet vagy magatartás; 
 Illetlen vagy nem megfelelő viselkedés; 
 Bárkivel udvariatlan, figyelmetlen vagy szakszerűtlen bánásmód; 
 Megfélemlítési taktika vagy fenyegetés alkalmazása; vagy 
 Olyan helyzetbe kerülni, amely kínos lehet Önnek vagy Plexusnak. 

 

ŐSZINTESÉG  

Elvárjuk munkatársainktól, hogy mondják meg az igazat. Egyetlen alkalmazott sem tehet hamis vagy 
félrevezető nyilatkozatot (írásban vagy szóban) semmilyen üggyel kapcsolatban a kormány tisztviselőinek, 
a Vállalat tisztviselőinek, a Plexus más alkalmazottainak vagy az üzleti tevékenységünkkel foglalkozó 
vállalatok képviselőinek vagy alkalmazottainak. 

 

BIZALMI  FELELŐSSÉG  

A Plexusnál betöltött pozíciója különleges bizalmi pozícióba helyezheti Önt rendszereink és információink, 
valamint ügyfeleink, beszállítóink és egyéb üzleti partnereink rendszerei és információi tekintetében. Soha 
ne használja fel az ilyen rendszerekhez vagy információkhoz való hozzáférését személyes haszonszerzésre 
vagy elégedettségre, a munkaköri kötelezettségeitől eltekintve, vagy más módon éljen vissza kiváltságaival. 

 

MAGÁNÉLET 

Sok országban szabályozzák a személyes adatok gyűjtését és felhasználását. Személyes információ minden 
olyan adat, amely közvetlenül azonosítja az egyént, például név, cím, elérhetőség, kormányzati azonosító 
szám vagy hasonló információ. A Plexus arra törekszik, hogy a személyes adatokat felelősségteljesen és a 
vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban kezelje. A Plexus tiszteletben tartja alkalmazottaink, 
volt alkalmazottaink és leendő alkalmazottaink magánéletét, és csak akkor gyűjt és őriz meg személyes 
adatokat, ha a Vállalat hatékony működéséhez és a törvényeknek megfelelően szükséges. Az alkalmazottak 
nem gyűjthetnek, nem férhetnek hozzá, nem használhatnak, tárolhatnak vagy fedhetnek fel személyes 
adatokat, kivéve, ha az a munkavállaló munkaköri feladatai körén belül jogos üzleti célból szükséges. Ha 
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az alkalmazottaknak aggályai vannak személyes adataik vagy mások személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatban, küldjenek e-mailt privacy@plexus.com, a helyi adatvédelmi szószóló, vagy eszkalálja 
aggodalmát a jelen Kódex 7. és 8. oldalán található útmutatás szerint. 

 

Kapcsolódó irányelvek 

Munkavállalói adatvédelem (SOP 13725 a DCS-ben) 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

A Plexusnak végzett munkát a Plexus és érdekelt felei legjobb érdeke szerint kell végezni. Minden 
alkalmazottnak kerülnie kell minden olyan tevékenységet, amely ütközik ezzel az érdekkel, vagy akár úgy 
tűnik, hogy ütközik ezzel az érdekkel. Konfliktus akkor fordul elő, ha egy személy vagy helyzet veszélyezteti 
ítélőképességét vagy képességét, hogy a Plexus legjobb érdekeit szem előtt tartva üzleteljen, vagy akár 
kompromisszum vagy megosztott hűség látszatát kelti. Konfliktusok bármilyen üzleti ügyben 
előfordulhatnak, beleértve az adásvételi ügyleteket, a beszállító kiválasztását, a befektetési 
lehetőségeket, valamint az alkalmazottak felvételét vagy előléptetését. Mint ilyen, a Plexus nem nyújt 
személyi kölcsönt vagy más hitelformát a vállalat egyetlen alkalmazottjának vagy igazgatójának sem.  

 

Előzetes jóváhagyás nélkül az alkalmazottak és az igazgatók kerüljék : 
 Bármilyen olyan tevékenységben való részvételt, beleértve a külső foglalkoztatást is, amely az 

ő, illetve más személyek vagy csoportok érdekeit a Plexus érdekei elé helyezi; 
 Részt venni vagy befolyásolni egy olyan munkahelyi döntésben, amely személyes 

haszonszerzésnek vagy haszonszerzésnek tekinthető egy olyan személy számára, akivel szoros 
személyes kapcsolatban áll;   

 Közvetlen vagy közvetett pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik bármely olyan vállalatban vagy 
vállalkozásban, amely a Plexus beszállítója, ügyfele vagy versenytársa, kivéve hogy az 
alkalmazottak és közvetlen családtagjaik bármely tőzsdén jegyzett társaságban akár 2%-ot is 
birtokolhatnak;  

 egyéb ügyletekben részt venni a Plexusszal, amelyekért közvetlen vagy közvetett fizetést 
kapnak, kivéve a foglalkoztatási kompenzációt; vagy 

 Közvetlen vagy közvetett jelentési kapcsolat fenntartása egy másik alkalmazottal, aki rokon 
vagy szerelmi partner, anélkül, hogy azonnal felfedné az emberi erőforrásokkal. 

 

Ha úgy gondolja, hogy potenciális vagy tényleges összeférhetetlenség áll fenn, a folytatás előtt közölnie 
kell felettesével, és írásos jóváhagyást kell kérnie felettesétől, a humánerőforrás- vagy jogi osztálytól. 

 

Kapcsolódó irányelvek 

Korrupcióellenes szabályzat (CP 7143 a DCS-ben) 

A rokonok és romantikus partnerek foglalkoztatására vonatkozó irányelv (CP 13861, DCS) 
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EGYÉB FOGLALKOZTATÁS ÉS TAGSÁG A VÁLLALATI IGAZGATÓSÁGOKBAN 

Az alkalmazottak nem folytathatnak másodállást vagy üzleti tevékenységen kívüli tevékenységet (beleértve 
az önkéntes szolgálatot, a személyes üzletet, az igazgatótanácsi szolgálatot, a tanácsadói szolgáltatásokat, 
a tanácsadói szolgáltatásokat vagy az iparági tagságot), amely összeférhetetlenséget okoz a Plexusszal, 
vagy zavarja az általuk végzett munkaköri feladatokat. Plexus számára. Az alkalmazottakat arra ösztönzik, 
hogy jótékonysági vagy közösségi szervezetek igazgatótanácsában dolgozzanak. Más társaság igazgatósági 
tagságát a főtanácsadónak előzetesen jóvá kell hagynia. 

 

ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDELEM BENNFENTES INFORMÁCIÓKON 

Az alkalmazottak és az igazgatók nem kereskedhetnek Plexus értékpapírokkal (beleértve a részvényeket, 
opciókat, eladásokat, vételi és egyéb származtatott értékpapírokat), illetve egy ügyfél vagy szállító 
értékpapírjaival olyan lényeges információk alapján, amelyeket a nagyközönség nem ismer. A Plexus segít 
az alkalmazottaknak és az igazgatóknak betartani ezt a szabályzatot azáltal, hogy kikapcsolási időszakokat 
hoz létre, amelyek során bizonyos alkalmazottak és igazgatók nem kereskedhetnek Plexus értékpapírjaival. 

 

Ha tudomására jut a Plexusszal vagy bármely olyan céggel kapcsolatos anyag, nem nyilvános információ, 
amellyel együttműködünk, nem teheti meg: 

 Kereskedjen Plexus értékpapírokkal vagy e társaságok értékpapírjaival; 
 Felfedje ezeket az információkat bárki másnak, kivéve, ha a Plexus kifejezetten felhatalmazza; 

vagy 
 Mondjon meg valakit, hogy az Ön nevében vagy a saját nevében kereskedjen Plexus 

értékpapírokkal vagy ezen vállalatok értékpapírjaival. 

 

A vezető tisztségviselőkre, az igazgatókra és bizonyos más alkalmazottakra további szabályok és 
jelentéstételi követelmények vonatkoznak, a Plexus bennfentes kereskedelem szabályzatában leírtak 
szerint.   

 

Kapcsolódó irányelvek 

Bennfentes kereskedelem szabályzata (CP 9448) 

 

MUNKAKÖRNYEZETÜNK 

NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉLTÁNYOS BÁNÁSMÓD 

A Plexus arra törekszik, hogy minden alkalmazottjával tisztességesen és tisztelettel bánjon, valamint a 
nyitott kommunikáció és a csapatmunka légkörét biztosítsa. Bátorítjuk az építő jellegű észrevételeket és 
véleményeket, a megtorlástól való félelem nélkül, mert a Plexus számára fontos, hogy bármilyen 
problémát, panaszt megbeszéljenek és megoldjanak. Bár azt javasoljuk, hogy beszéljen közvetlen 
felettesével, a vezetés és a humánerőforrás minden szintje rendelkezésre áll, hogy megvitassák aggályait. 
A Plexus úgy véli, hogy a vezetőséggel folytatott nyílt kommunikáció a legjobb módja a munkahelyi 
problémák megoldásának. 
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A Plexus betartja az összes vonatkozó munkaügyi törvényt és előírást, beleértve a bérekre, túlórákra, 
szabadságokra és juttatásokra vonatkozó összes törvényt.   

 

A Plexus soha nem alkalmaz kényszermunkát vagy kényszermunkát egyik műveletünk során sem. A Plexus 
támogatja az Egyesült Államok szövetségi kormányának zéró tolerancia politikáját az 
emberkereskedelemmel kapcsolatban, az Egyesült Királyság modern rabszolgatörvényét és más hasonló 
törvényeket, amelyeket a munkával való visszaélés megakadályozására hoztak létre. Gyermek- vagy 
kényszermunkát nem alkalmazunk, még akkor sem, ha a helyi törvények ezt lehetővé teszik.   

 

Kapcsolódó irányelvek 

Emberi jogi politika (CP 14000 a DCS-ben) 

 

A SOKSZÍNŰSÉG ÉS BEFOGADÁS 

A mi embereink létrehozzák a legjobb Plexusunkat. Beleivódott a befogadás kultúrájában az a filozófia, 
hogy minden egyén változatos perspektívákat, hátteret és tapasztalatokat kínál, amelyek nagyszerű 
eredményeket hoznak létre, ha csapatként egyesülünk. Tiszteljük az embereinket és elfogadjuk a 
különbözőségeinket. Mindenkit szeretettel várunk, és értékeljük a kollektív egyediségünk által generált 
ötleteket. Arra törekszünk, hogy minden emberünk kihasználja a benne rejlő lehetőségeket. 

 

A sokféleséget a legtágabb értelemben definiáljuk, beleértve a faji, etnikai, nemi, szexuális irányultság, 
földrajzi háttér, kultúrák, érdeklődési körök, életkor, tapasztalatok, hitrendszerek és életkihívások 
sokszínűségét. Nagyra értékeljük egyediségünket és minden különbségünket, és megértjük, hogy ez 
mennyire fontos a sikerünk szempontjából, beleértve azokat az egyedi készségeket és magatartásformákat, 
amelyek segítenek az együttműködésben és az erős kapcsolatok kialakításában. Minden alkalmazottnak meg 
kell becsülnie egyediségét, és ezért kényelmesen megoszthatja ötleteit és valódi és hiteles énjének egyéb 
vonatkozásait. 

DISZKRIMINÁCIÓ- ÉS ZAKLATÁSMENTES MUNKAHELY 

A sokszínűség és a befogadó kultúra iránti elkötelezettségünkkel összhangban elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy olyan professzionális munkakörnyezetet biztosítsunk és tartsunk fenn, amely mentes a 
zaklatástól és a diszkriminációtól, beleértve, de nem kizárólagosan a szexuális zaklatást. Ráadásul, 
esélyegyenlőséget biztosító munkáltatók vagyunk, és a Plexus igényei alapján, figyelmen kívül hagyva 
toborozunk, felveszünk, fejlesztünk, előléptetünk, fegyelmezünk és egyéb munkafeltételeket biztosítunk. 
faj, nem, kor, vallás, háttér vagy hasonlók. Kultúránkat azzal az elkötelezettséggel és elvárással védjük, hogy 
egyetlen személy sem, akár a Plexus alkalmazottja, akár azok, akikkel partnerünk, nem lesz kitéve 
diszkriminációnak, és szenvedélyesen ellenezzük és aktívan ellenezzük azokat a cselekedeteket, elképzeléseket 
és kommunikációkat, amelyek elősegítik. diszkriminációs érzelmek. 

Kapcsolódó irányelvek 

A zaklatás, megkülönböztetés és megtorlás tilalmára vonatkozó politika (CP 13860 a DCS-ben) 
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ERŐSZAK ÉS FENYEGETÉSEK 

A Plexus kiemelt jelentőséget tulajdonít alkalmazottaink, ügyfeleink, beszállítóink és látogatóink 
biztonságának, és nem tűr el semmilyen agresszív, erőszakos, megfélemlítő vagy fenyegető magatartást a 
munkahelyen vagy a Plexus képviselete közben. A jelen szabályzatot sértő bármely megfigyelt magatartást 
azonnal jelenteni kell a vezetőnek vagy a biztonsági személyzetnek. 

 

ALKOHOL ÉS DROGOK 

Egyetlen alkalmazott sem képviselheti a Plexust, ha olyan alkohol vagy illegális kábítószer hatása alatt áll, 
amely rontja a képességét, hogy biztonságosan, hatékonyan vagy szakszerűen végezze munkáját. A Plexus 
engedélyezi az alkohol korlátozott és felelősségteljes fogyasztását a Plexus által szponzorált vagy más üzleti 
vonatkozású rendezvényeken, ahol az alkoholszolgáltatás engedélyezett, feltéve, hogy az alkoholfogyasztás 
nem túlzott mértékű, és nem befolyásolja a munkavállaló azon képességét, hogy megfeleljen a jelen 
szabályzatnak vagy a helyi törvényeknek. Hasonlóképpen, egyetlen alkalmazott sem birtokolhat illegális 
kábítószert, amikor a Plexusnak dolgozik vagy azt képviseli. 

 

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG 

Elkötelezettségünk, hogy olyan munkahelyet biztosítsunk, amely a legbiztonságosabb hely, ahol 
munkatársaink otthonukon kívül tartózkodhatnak. A Plexus elkötelezett a biztonságos és egészséges 
munkahely biztosítása mellett, valamint az összes vonatkozó előírás betartása mellett. Ennek megfelelően 
alkalmazottainkra, beszállítóinkra és látogatóinkra támaszkodunk ezen erőfeszítések támogatásában. 
Minden munkavállalónak joga és kötelessége a biztonságos munkavégzés, és minden nem biztonságos 
cselekedetről, körülményről és balesetről értesíteni a vezetőket. A Plexus erőfeszítéseket tesz a veszélyek 
azonosítására és értékelésére, és mérnöki és adminisztratív ellenőrzésekkel kiküszöböli vagy csökkenti a 
munkahelyi biztonsági kockázatokat. Az ezen ellenőrzések szabályozására használt irányítási rendszer 
rendszeres felülvizsgálata folyamatos lehetőséget biztosít a vállalati egészségügyi és biztonsági kockázatok 
hatékony kezelésére, és segíti munkatársaink és látogatóink biztonságát. 

 

A Plexus alkalmazottai a következőkért felelősek: 
 Annak biztosítása, hogy a vállalkozók és a látogatók ismerjék és betartsák a vonatkozó egészségügyi 

és biztonsági eljárásokat;  
 Csak a munkavégzés során képzettek, kompetensek és egészségügyileg alkalmasak;  
 A munkájukkal kapcsolatos egészségügyi és biztonsági eljárások betartása. 

 

A Plexus emberek vezetői a következőkért felelősek: 
 Az általános egészségügyi és biztonsági feltételek figyelemmel kísérése a telephelyükön; 
 Minden incidens és baleset kivizsgálása és a korrekciós intézkedések közlése; 
 Kétirányú kommunikáció fenntartása az alkalmazottak aggályainak/bejegyzéseinek megértése 

érdekében. 
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SZÁMVITELI GYAKORLAT ÉS CÉGNYILVÁNTARTÁS 

PÉNZÜGYI INTEGRITÁS 

A pénzügyi integritás kritikus fontosságú a Plexus alkalmazottai, ügyfelei, beszállítói és befektetői 
bizalmának és támogatásának fenntartásához. A Plexus arra törekszik, hogy minden tranzakcióról pontos 
jelentést készítsen az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) szerint. A Plexus célja, hogy teljes, 
tisztességes, pontos, időszerű és érthető tájékoztatást nyújtson az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez 
benyújtott bejelentéseiben, valamint a Társaság egyéb nyilvános kommunikációiban. Egyetlen tisztviselő, 
igazgató vagy alkalmazott sem okozhat, engedhet meg vagy titkolhat el semmilyen pénzügyi vagy egyéb 
szabálytalanságot. A Társaság semmilyen célból nem létesíthet nyilvánosságra nem hozott vagy nem 
nyilvántartott pénzeszközt, kötelezettséget vagy eszközt. A Vállalat összes kifizetése bekerül a Vállalat 
könyveibe és nyilvántartásaiba, és semmilyen kifizetést nem lehet hamis vagy félrevezető bejegyzésekkel 
álcázni. Fizetés nem történhet azzal a szándékkal vagy felfogással, hogy bármely részt az igazoló 
dokumentumokban leírtaktól eltérően kell felhasználni. 

 

Kapcsolódó irányelvek 

Plexus pénzügyi szabályzata – Rekordmegőrzés (Global Finance SharePoint webhely) 

 

ELLENŐRZÉSEK TÁMOGATÁSA 

Ellentétes a Vállalat politikájával az információk csalárd befolyásolása, félrevezetése vagy más módon 
valótlan állítása a belső vagy külső auditorok számára. Minden alkalmazottnak teljes mértékben együtt kell 
működnie a Társaság azon munkatársaival, akik a Társaság pénzügyi információit és közzétételeit készítik, 
valamint könyvvizsgálóinkkal, valamint a jogsértések kivizsgálásakor. Minden alkalmazott köteles jelenteni 
minden feltételezett csalárd vagy nem megfelelő tevékenységet.   

 

NINCS MELLÉKSZERZŐDÉS 

A Plexus szerződéseknek tükrözniük kell a megállapodás teljességét, és tartalmazniuk kell minden olyan 
feltételt és feltételt, amelyben a Plexus és a szerződést aláíró másik fél megállapodott. Nem 
engedélyezettek a nem dokumentált vagy titkos mellékmegállapodások. 

 

ADATMEGŐRZÉS 

A Plexus alkalmazottai kötelesek megőrizni a Plexus üzletével kapcsolatos minden dokumentumot, e-mailt, 
elektronikus fájlt, könyvet és feljegyzést a törvényben előírtak szerint és a Társaság által meghatározott 
iratmegőrzési szabályzatnak megfelelően.   

 

Ha a Vállalat peres vagy egyéb jogi ügyekben vesz részt, Ön írásos utasítást kaphat a Jogi részlegtől a 
dokumentumok, e-mailek, elektronikus akták, könyvek és feljegyzések normál megőrzési időszakon túli 
megőrzésére. Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a jogi részlegtől kapott minden ilyen utasítást. 
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Kapcsolódó irányelvek 

Rekordok vezérlése (SOP 9 a DCS-ben) 

IT-adatmegőrzés (SOP 13245 a DCS-ben) 

E-mail megőrzés (DCS 13603 a DCS-ben) 

 

VÁLLALATI VAGYON FELHASZNÁLÁSA & INFORMÁCIÓVÉDELEM 

A Plexus alkalmazottjaként számos Vállalat tulajdonában lévő eszközhöz férhet hozzá, és használhatja 
azokat, beleértve, de nem kizárólagosan a munkaállomását, a számítógépét és a védett információkat. 
Elvárjuk, hogy ezekkel az eszközökkel óvatosan bánjon, és úgy védje őket, mint a sajátját. 

 

B IZALMAS INFORMÁCIÓ 

A Plexusnál végzett munkája részeként hozzáférést kaphat bizalmas információkhoz. Ezek az információk a 
Plexusszal vagy ügyfeleinkkel vagy beszállítóinkkal kapcsolatos technológiákat, folyamatokat, terveket, 
adatokat vagy egyéb bizalmas információkat tartalmazhatnak. Egyes esetekben az ügyféllel vagy 
beszállítóval fennálló kapcsolatunk bizalmas lehet. Azzal, hogy a Plexusnál fennálló munkaviszonya 
kezdetén titoktartási megállapodást ír alá, jogilag köteles ezeket az információkat bizalmasan kezelni a 
vállalatnál való munkaviszonya alatt és után. Ezen információk Plexuson kívüli közzététele kárt okozhat a 
Plexusnak, ügyfeleinknek, beszállítóinknak vagy befektetőinknek, és megsértheti az Ön titoktartási 
megállapodásának feltételeit; ezért minden alkalmazottnak és volt alkalmazottnak ezeket az információkat 
bizalmasan kell kezelnie.   

Minden bizalmas információhoz hozzáféréssel rendelkező személynek kötelessége: 
 Tiszteletben tartani és védeni a bizalmas információkat; 
 Tartózkodjon ezen információk személyes haszonszerzésre való felhasználásától; és 
 Ne fedje fel ezeket az információkat a Vállalaton kívül állókkal vagy más olyan alkalmazottakkal, 

akiknek nem kell tudniuk ezeket az információkat. 

A harmadik felekkel, például ügyfelekkel és beszállítókkal folytatott megbeszélések gyakran bizalmas 
jellegű információk cseréjével járnak. Mielőtt üzleti megbeszéléseket folytatna bármely harmadik féllel, 
meg kell erősítenie, hogy a Plexus és a megbeszélések másik fél aláírták a megfelelő titoktartási 
megállapodást. 

 

A bizalmas információk kezelésekor tartsa szem előtt a következő szabályokat:  

 TEDD 

  
 Csak szükség esetén ossza meg 

a bizalmas információkat más 
alkalmazottakkal. 

 
 Győződjön meg arról, hogy 

minden harmadik fél aláírt egy 
jóváhagyott titoktartási 
megállapodást, és szükséges, 
hogy ismerje a bizalmas 
információkat. 

 NE TEDD 

 
 Ossza meg a bizalmas 

információkat barátaival, 
családjával, volt kollégáival 
vagy alkalmazottaival. 

 
 Ossza meg a bizalmas 

információkat az 
alkalmazottakkal vagy 
harmadik felekkel, hacsak nem 
kell hozzáférniük az 
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 Jelölje meg, címkézze vagy 

jelölje meg az információkat 
bizalmasként a közzétételkor. 

információkhoz a Plexus 
segítése érdekében. 

 
 Bizalmas információk 

megvitatása vagy 
megtekintése nyilvános 
helyeken, ahol olyan 
személyek tartózkodnak, 
akiknek nem kellene 
hozzáférniük az 
információhoz.  

 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

A közösségi oldalakat (például Facebook és LinkedIn) használó alkalmazottaknak felelősségteljesen kell 
eljárniuk a bizalmas információk tekintetében. A közösségi oldalakon való közzétételkor soha nem tehet 
közzé lényeges, nem nyilvános információkat (a Plexus bennfentes kereskedési szabályzatában 
meghatározottak szerint), és nem sérthet meg semmilyen titoktartási vagy titoktartási megállapodást, 
amelyet a Plexus alkalmazottjaként írt alá. Ezenkívül az alkalmazottak nem képviselhetik a Plexust, és nem 
kelthetik a Plexus nevében felszólaló látszatát a közösségi médiában és/vagy hírblogokon közzétett 
bejegyzésekben anélkül, hogy előzetesen jóváhagyták volna a kommunikációs és befektetői kapcsolatokért 
felelős alelnököt.  

 

SZELLEMI TULAJDON 

A Plexus szellemi tulajdonának védelme, beleértve a védjegyeket, szabadalmakat, szerzői jogokat és üzleti 
titkokat, létfontosságú vállalkozásunk sikeréhez. Minden találmány, beleértve a Plexusnál végzett munkája 
során létrehozott eljárásokat, technikákat vagy fejlesztéseket, a Plexus tulajdona marad. Minden 
alkalmazott felelős a Plexus védett információinak és szellemi tulajdonának védelméért, akárcsak a Vállalat 
bármely más eszköze. 

 

Tiszteletben tartjuk mások tulajdonjogait is azáltal, hogy betartunk minden olyan vonatkozó törvényt és 
megállapodást, amely védi mások szellemi tulajdonjogait, beleértve az összes szállítót, versenytársat, 
beszállítót vagy vásárlót. Hacsak a Plexus nem szerezte be a tulajdonos külön előzetes beleegyezését, a 
Plexus alkalmazottai nem másolhatnak, terjeszthetnek, jeleníthetnek meg vagy más módon nem 
használhatnak olyan szellemi tulajdont, amely nem a Plexus tulajdonában van vagy nem a Plexus 
engedélyével rendelkezik. 

 

INFORMÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI FORRÁSOK 

Az alkalmazottak hozzáférést biztosítanak bizonyos Plexus elektronikus forrásokhoz (például telefonokhoz 
és okostelefonokhoz, táblagépekhez, hangpostához, faxokhoz, számítógépekhez, e-mailekhez, a Vállalat 
vállalati adataihoz és rendszereihez, az Internethez stb.), és használhatják azokat, hogy jobban segítsék 
őket. produktívan végzik munkájukat. Ezenkívül a regionális szabályzatok lehetővé tehetik az alkalmazottak 
számára, hogy személyes mobileszközeik segítségével hozzáférjenek a Vállalat vállalati adataihoz és 
rendszereihez. Minden Plexus alkalmazotttól elvárható, hogy megfelelően használja ezeket az elektronikus 
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forrásokat. Ahol megengedett, az alkalmi személyes használatot minimálisra kell csökkenteni, és mindenkor 
megfelelőnek kell lennie. A nem megfelelő felhasználások közé tartozik: anyagok terjesztése harmadik 
felek számára; megkeresés (beleértve a kereskedelmi, politikai vagy jótékonysági megkereséseket); 
bizalmas információk engedély nélküli felfedése; hackelés; Kalóz szoftver; diszkriminatív, zaklató, 
pornográf, szexuális jellegű vagy más módon sértő felhasználás vagy kommunikáció; minden olyan 
felhasználás, amely negatívan hathat a Plexusra, vagy bármely olyan tevékenység, amely megkísérli 
megkerülni a Plexus biztonsági irányelveit vagy technológiáját.   

 

Minden alkalmazotthoz egyedi hálózati jelszavak vannak hozzárendelve, és tilos ezeket a jelszavakat 
másokkal megosztani, kivéve azokat a Plexus információtechnológiai adminisztrátorokat, akiket a Plexus 
irányelvei szerint hozzáférhetnek a vállalati jelszavakhoz. A Plexus információtechnológiai erőforrásainak 
használatakor előfordulhat, hogy elektronikus aláírást kell adnia annak igazolására, hogy áttekintette, 
jóváhagyta és/vagy elismerte a dokumentumokat vagy adatokat. Az Ön elektronikus aláírása egyenértékű a 
kézzel írott aláírással abban az értelemben, hogy az egyének felelősséggel tartoznak a saját kezű vagy 
elektronikus aláírásuk eredményeként végrehajtott cselekményekért. 

 

A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben: 
 A Plexusnak joga van nyomon követni az egyes alkalmazottak elektronikus erőforrás-

használatát, még akkor is, ha ez személyes okokból történik, vagy a Vállalat vállalati adataihoz 
és rendszereihez hozzáférő személyes mobileszközről van szó.   

 A Plexus alkalmazottai nem számíthatnak arra, hogy üzeneteiket, dokumentumaikat vagy a 
Plexus elektronikus erőforrásainak egyéb felhasználásait privátnak tekintik.  

 A Plexus fenntartja a jogot, hogy hozzáférjen az ilyen elektronikus források által kapott, általuk 
továbbított vagy ott tárolt információkhoz. Kérjük, jelentse a Plexus elektronikus forrásaival 
való visszaélést. 

 

Kapcsolódó irányelvek 

A Plexus elektronikus forráshasználati szabályzata a CONNECT kezdőlap alján.   
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UTAZÁS ÉS SZÓRAKOZÁS 

A Vállalat szabályzata szerint megtéríti az alkalmazottaknak a Vállalat üzleti tevékenysége során felmerült 
ésszerű és engedélyezett költségeit a vonatkozó utazási és költségtérítési szabályzattal összhangban. A 
Plexus alkalmazottainak minden üzleti utazásának a Plexus érdekeit kell szolgálnia ahhoz, hogy jogosult 
legyen a költségtérítésre. Elvárjuk minden alkalmazotttól, hogy a legjobb belátása szerint járjon el, amikor 
költségszámlát használ, vagy utazási és szórakozási költségek merülnek fel, és ezeket a költségeket 
korlátozzák.   

 

Kapcsolódó irányelvek 

Utazási és költségtérítési szabályzat a CONNECT Utazási Portál oldalán.  

 

LOPÁS ÉS CSALÁS 

Ha egy alkalmazott lopást vagy csalást követ el a Vállalat ellen, az érintett mindenkit, aki a Plexushoz 
kapcsolódik. Csalásról beszélünk, amikor valaki szándékosan megtévesztő vagy tisztességtelen oly módon, 
hogy az adott személy számára nyereséget, hasznot vagy előnyt, illetve a Vállalatnak kárt okozhat. A Plexus 
nem tolerál semmiféle csalást, és adott esetben kivizsgálja a szabálysértőket, és büntetőeljárást indít.   

 

A Vállalat bármely eszközének eltulajdonítása, visszaélése vagy visszaélése nem tolerálható. Bízunk abban, 
hogy alkalmazottaink a Vállalat eszközeit használják fel munkájuk eredményes elvégzésére. Bármilyen 
lopást vagy ezzel a bizalommal való egyéb visszaélést azonnal kivizsgálnak, és megteszik a megfelelő 
korrekciós intézkedéseket, beleértve a munkaviszony megszüntetését és a bűnüldöző szervek értesítését. 

 

POLITIKAI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

A Plexus nem folytat lobbitevékenységet, és tilos bármilyen vállalati politikai hozzájárulás. A Plexus nem 
téríti vagy más módon nem kompenzálja az alkalmazottakat a politikai célokhoz való személyes 
hozzájárulásáért. Ezenkívül az alkalmazottak nem használhatják a Plexus erőforrásait jelöltek vagy 
kampányok személyes támogatására.   

 

A Társaság nem kívánja korlátozni a munkavállalók politikai folyamatokban való részvételi jogát. Az 
alkalmazottak saját idejükben és saját forrásaikból önként folytathatnak személyes politikai tevékenységet. 

 

JÓTÉKONYSÁGI HOZZÁJÁRULÁSOK 

Bátorítjuk a Plexus alkalmazottait, hogy legyenek aktívak és elkötelezettek a helyi közösségeikben. A 
Plexustól származó összes hozzájárulási kérelmet a Plexus Corp. Jótékonysági Alapítványnak jóvá kell 
hagynia. Ha bármilyen jótékonysági hozzájárulásra irányuló kérést kap a Plexustól, kérjük, továbbítsa azt 
a főtanácsos adminisztratív asszisztensének. 

 



     

Plexus Code of Conduct & Business Ethics    
  

Dokumentum szám:  (CP 472)   Rev levél:  J.2     oldal 19 nak,-nek 23 
 

VEVŐKKEL, BESZÁLLÍTÓKKAL ÉS TISZTVISELŐKKEL FOLYTATOTT MAGATARTÁSUNK 

Mindannyian keményen dolgozunk a Plexus ügyfelei és beszállítói bizalmának elnyerésén, valamint a jó 
kapcsolatok fenntartásán és ápolásán.   

 

AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS 

Ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal fenntartott kapcsolataink kulcsfontosságúak a Plexus további sikeréhez. 
Elvárjuk, hogy ezeket a kapcsolatokat termékeink és embereink értéke alapján szerezzük meg és tartsuk 
meg, nem pedig megvesztegetés, ajándék, ösztönző vagy fizetés alapján. Minden Plexus alkalmazottnak, 
aki üzleti szívességet ajánl vagy fogad el, meg kell győződnie arról, hogy az etikus, legális és megfelel a 
Plexus irányelveinek. A Plexus régiói és funkcionális csoportjai a Kódexben és az Ajándékokra és 
Szórakoztatási Szabályzatban leírt korlátozásoknál szigorúbb irányelveket és gyakorlatokat fogadhatnak el 
az ajándékokkal és a szórakoztatással kapcsolatban. Az alkalmazottaknak minden ilyen szigorúbb regionális 
vagy funkcionális csoportpolitikát vagy gyakorlatot követniük kell, ahol alkalmazható. 

 

Általában az ésszerű üzleti szórakoztatás és névértékű ajándékok (például Plexus vagy beszállítói ruházat 
vagy áru) megengedettek mindaddig, amíg ezeket az ajánlatokat jóhiszeműen, a szokásos üzleti 
gyakorlattal összhangban teszik, és nem tekinthetők megvesztegetésnek, csúszópénznek vagy egyéb 
formának. helytelen fizetés miatt. Vevőt vagy beszállítót érintő étkezések és szórakoztatás esetén a Plexus 
és a vásárló vagy beszállító képviselőinek is jelen kell lenniük az étkezésen vagy rendezvényen. Szigorúbb 
korlátozások vonatkoznak a kormányzati alkalmazottak, tisztviselők és képviselők üzleti szívességeinek 
felajánlására. Az ajándékok és szórakoztatás fizetésével és átvételével kapcsolatos korlátozásokkal 
kapcsolatos további információkért, beleértve az ajándékok elfogadható értékére vonatkozó útmutatást, 
az alkalmazottak tekintsék át az Ajándékokra és Szórakoztatásra vonatkozó szabályzatot (CP 9515).   

 

A Plexus alkalmazottjaként minden erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy a Plexus számára a 
lehető legkedvezőbb feltételekkel szerezzen be árukat és szolgáltatásokat, azonban nem szabad befolyást 
gyakorolnia beszállítóinktól és szállítóinktól származó ajándékok vagy szívességek által. A Plexus 
alkalmazottai nem fogadhatnak el semmilyen fizetést, jutalmat vagy egyéb ösztönzést semmilyen 
személytől, vállalattól vagy kormányzati szervtől, hogy bármilyen kedvezményes elbánásban részesüljenek. 
Az alkalmazottak soha nem kérhetnek ajándékot. A beszállítóktól kapott minden ajándékot vagy egyéb 
üzleti szívességet jelenteni kell felettesének.   

 

A Kódex nem tud előre tekinteni minden olyan esetre, amikor a munkavállalónak ajándékot ajánlanak fel, 
vagy ha üzleti előzékenységet kívánnak kiterjeszteni egy harmadik félre. Ha kétségei vannak azzal 
kapcsolatban, hogy az ajándék negatívan befolyásolná az Ön vagy a Plexus hírnevét, utasítsa el az 
ajándékot, vagy döntse el az ajánlat meghosszabbítását.   

 

Ha tudja vagy gyanítja, hogy a Plexus másik alkalmazottja ilyen típusú ajándékokat vagy kifizetéseket fogad 
el vagy ajánl fel, azonnal jelentse. 

 

Kapcsolódó irányelvek 

Ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó szabályzat (CP 9515 a DCS-ben) 
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KORRUPCIÓELLENES 

A Plexus szigorúan megtiltja a vesztegetés, csúszópénz, könnyítő fizetés vagy egyéb tranzakció kifizetését 
vagy elfogadását, amelyek célja egy személy, vállalat vagy más szervezet megítélésének helytelen 
befolyásolása vagy tisztességtelen előny vagy haszon biztosítása. Ezek a korlátozások minden tranzakcióra 
vonatkoznak, beleértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és kormányzati tisztviselőkkel folytatott 
tranzakciókat is. A helyi gyakorlattól függetlenül soha nem szabad sem közvetlenül, sem közvetve 
semmilyen célból nem fizetni vagy kapni kenőpénzt, csúszópénzt vagy könnyítést (legyen szó készpénzről 
vagy bármilyen más tárgyról). Ez magában foglalja a kenőpénz kifizetését vagy átvételét a Plexust képviselő 
harmadik félen keresztül. 

 

Minden alkalmazottnak meg kell felelnie azon országok korrupcióellenes törvényeinek, ahol üzleti 
tevékenységet folytatunk, beleértve a külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló amerikai törvényt és az 
Egyesült Királyság vesztegetési törvényét. A megvesztegetéssel, csúszópénzekkel, könnyítő kifizetésekkel 
és a nem megfelelő kifizetések egyéb formáival kapcsolatos korlátozásokkal kapcsolatos további 
információkért az alkalmazottak tekintsék át a Globális Korrupcióellenes Politikát (CP 7143). 

 

Kapcsolódó irányelvek 

Korrupcióellenes politika (CP 7143 a DCS-ben) 

 

SZÁLLÍTÓI MAGATARTÁSI KÓDEX 

Ha bármely személyt vagy céget megbíz a Plexus képviseletével (például tanácsadót, ügynököt, értékesítési 
képviselőt, forgalmazót vagy vállalkozót), meg kell követelnie a Plexus beszállítói magatartási kódexének 
és a vonatkozó törvényeknek való megfelelést. A Plexus azt is megköveteli az ellátási láncban lévő 
partnereinktől, hogy megfeleljenek a Plexus beszállítói magatartási kódexének. 

 

Kapcsolódó irányelvek 

Szállítói magatartási kódex (DCS 11896 a DCS-ben) 
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MÁSOKHOZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATAINK 

KÖRNYEZETI TÁRSADALMI ÉS KORMÁNYZÁSI PROGRAM 

A Plexus Környezetvédelmi, Társadalmi és Vállalatirányítási (ESG) programja azon felelősségünkre 
összpontosít, hogy előkelő vállalati polgárok legyünk és felelősségteljesen cselekedjünk. Programunk öt 
pillért tartalmaz, amelyek megerősítik elkötelezettségünket egy jobb világ megteremtése iránt azáltal, 
hogy iparági stewardként, felelős munkáltatóként, közösségi partnerként, világpolgárként tevékenykedünk, 
és vállalatunkat az érdekelt felek legjobb érdekeinek megfelelően irányítjuk. Továbbra is a fenntarthatóság 
és a vállalatunk által a minket körülvevő világra gyakorolt társadalmi hatás mérésére összpontosítunk. 

 

Az alkalmazottakat arra ösztönzik, hogy aktívan vegyenek részt ezekben az erőfeszítésekben, és támogassák 
azokat. A Társaság programjáról és kezdeményezéseiről bővebb információ a Plexus vállalati honlapján 
található:  

www.plexus.com/en-us/corporate-social-responsibility.   

TISZTESSÉGES VERSENY 

A Plexus minden üzleti tevékenységét tisztességes, becsületes, etikus és törvényes módon végzi. Egyetlen 
alkalmazott sem használhat ki tisztességtelen előnyt a tények manipulálásával vagy hamis bemutatásával. 
A Plexus termékeink és szolgáltatásaink magas értékű ajánlata, valamint etikus és felelősségteljes kultúránk 
és hírnevünk alapján nyeri meg és tartja meg az ügyfeleket.   

 

A Plexus alkalmazottainak különös gondot kell fordítaniuk arra, hogy az ügyfelekkel való minden 
kapcsolatukban igazak és pontosak legyenek, amikor a termékeinkről és szolgáltatásainkról adnak 
tájékoztatást, különösen az árakkal kapcsolatban. Az alkalmazottaknak különösen ügyelniük kell arra, hogy 
ne: 

 Bojkott elindítása vagy ösztönzése bizonyos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a 
Plexus üzletéből fakadó okokból; 

 Jogos ok nélkül megtagadja a kapcsolattartást bizonyos ügyfelekkel vagy beszállítókkal; 
 Megköveteljük másoktól, hogy vásároljanak tőlünk, mielőtt mi vásárolnánk tőlük; 
 Követelje meg az ügyfeleket, hogy vegyenek olyan terméket vagy szolgáltatást, amelyet nem 

szeretnének, csak azért, hogy olyan terméket vagy szolgáltatást kapjanak, amelyet 
szeretnének; 

 Becsmérel másokat vagy termékeiket, szolgáltatásaikat vagy hitelüket; vagy 
 Olyan módon járjon el, amely a versenyképes ajánlatok rögzítésének vagy meghamisításának 

tekinthető. 
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A VERSENYZŐK 

A Plexus alkalmazottai nem létesíthetnek közvetlen egyéni üzleti kapcsolatot a Plexus versenytársai 
alkalmazottaival. A Plexus alkalmazottainak tartózkodniuk kell attól, hogy magánszemélyként formális vagy 
informális megállapodásokat vagy megállapodásokat javasoljanak vagy kössenek bármely versenytárssal a 
Plexus és a versenytárs közötti verseny bármely vonatkozása tekintetében. Szigorúan tiszteletben kell 
tartani a titoktartási követelményeket, és a Plexus alkalmazottai, mint magánszemélyek nem adhatnak 
vagy kísérelhetnek meg információkat szerezni árakról, értékesítési feltételekről, nyereségről vagy 
haszonkulcsokról, vevői tevékenységekről, üzleti tervekről vagy gyakorlatokról, termékleírásokról vagy 
hasonló tételekről, amelyek a beérkezett vagy onnan indulnak. versenytárs alkalmazottai.   

 

VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ 

Csak a vezérigazgató által kifejezetten kijelölt alkalmazottak jogosultak a nyilvánosság, a média, a 
befektetők és az értékpapír-elemzők felé történő kommunikációra a Társaság nevében. A Társaságnak a 
nyilvánossággal folytatott kommunikációjának pontosnak és ellenőrzöttnek kell lennie. Ha Ön felszólal, 
cikket ír, tanít vagy más hasonló tevékenységet végez a munkájához kapcsolódóan, de nem a szokásos 
munkaköri feladatai részeként, akkor ezt a tevékenységet előzetesen jóvá kell hagynia a kommunikációs és 
befektetői kapcsolatok alelnökével. További útmutatásért tekintse meg a CONNECT vállalati kommunikációs 
szabályzatát.  

 

MEGFELELÉS  

A Plexusra világszerte egyre több szabályozás vonatkozik. Minden alkalmazottunktól elvárjuk, hogy munkája 
során kötelezettséget vállaljon a vonatkozó külföldi és hazai törvények és jogi előírások betartására. Az 
alkalmazottak képzésben részesülnek a munkájukat érintő megfelelőségi követelményekről. A 
megfelelőségi személyzet elkötelezett abban, hogy írásos szabályzatok és eljárások révén biztosítsa e 
törvények betartását. Ha bármilyen meg nem felelésről van tudomása, vagy jogszabály megsértésére kérték 
fel, jelentenie kell a helyzetet. Az alábbiakban néhány konkrét példát mutatunk be az alkalmazandó 
törvényekre és jogi követelményekre. 

 

IMPORT EXPORT KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉG 

Számos országban, köztük az Egyesült Államokban is vannak olyan nemzetközi kereskedelmi törvények, 
amelyek szabályozzák az áruk, szolgáltatások és technológia importját és exportját, beleértve a 
technológiát leíró adatokat és információkat. Ezek a törvények működésünk számos vonatkozására 
vonatkoznak, ideértve a termékek és alkatrészek szállítását, az elektronikus információcserét és a nem 
egyesült államokbeli állampolgárok fogadását egyesült államokbeli telephelyeinken. A Plexusnak az 
Egyesült Államok és más olyan országok törvényei értelmében, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, tilos 
közvetlenül vagy közvetve kereskedni bizonyos szankcionált országokkal, szervezetekkel és 
magánszemélyekkel. A Plexus megfelel minden olyan ország import- és exportszabályozásának, ahol üzleti 
tevékenységet folytatunk.  
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KORMÁNYZATI SZERZŐDÉSEK ÉS KAPCSOLATOK 

A Plexus nagyra értékeli az állami vállalkozókért végzett munkát, és továbbra is ápolni szeretné ezeket a 
kapcsolatokat. Az ezeket a kapcsolatokat érintő szabályozások összetettsége miatt a Plexus arra törekszik, 
hogy a visszaélések látszatát is elkerülje. A Plexusra gyakran további szabályok és előírások vonatkoznak 
ezekben a kapcsolatokban. E szabályok és előírások bármelyikének be nem tartása súlyos 
következményekkel járhat, beleértve a jövőbeli kormányzati munkától való eltiltást, valamint polgári vagy 
büntetőjogi szankciókat.   

 

Az alkalmazottaknak haladéktalanul jelenteniük kell a vállalati megfelelőségi tisztnek minden ismert vagy 
feltételezett csalást, összeférhetetlenséget vagy vesztegetést, amely a Plexus által az Egyesült Államok 
kormányának szerződése vagy alvállalkozási szerződése alapján végzett munkával kapcsolatos, beleértve a 
Plexusnak történő túlfizetéseket, a kormányzati szerződések helytelen vagy jogosulatlan költségtérítését. 
, vagy pontatlan vagy hiányos költség- vagy áradatok benyújtása az Egyesült Államok kormánya által. 

 

A KÖRNYEZET 

Gondoskodunk arról, hogy tevékenységünk megfeleljen minden környezetvédelmi törvénynek és előírásnak. 
A vegyi anyagokat és a veszélyes anyagokat óvják és megfelelően ártalmatlanítják. A szennyvizet, a szilárd 
hulladékot és a levegőbe történő kibocsátást a helyi jogszabályoknak megfelelően ellenőrzik, ellenőrzik és 
kezelik a kibocsátás előtt. Minden szükséges engedélyt és regisztrációt beszereztek és naprakészen 
tartanak. 

 

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK 

NINCS KAPCSOLAT 

A Kódex nem szerződés, és nem hoz létre megállapodást magánszemélyek foglalkoztatására, és nem 
változtat a munkavállalók foglalkoztatási státuszán sem. A Plexus fenntartja a jogot, hogy a Kódot bármikor 
módosítsa. A Kódex értelmezésével és betartatásával kapcsolatos minden mérlegelési jogkör, beleértve a 
Kódex bármely rendelkezésétől való lemondást is, kizárólag a Plexus Igazgatótanácsát és a menedzsmentet 
illeti meg.   

 

LEÁNYVÁLLALATOK 

A „Plexus”-ra való minden hivatkozás magában foglalja a Plexus Corp.-t, valamint leányvállalatait és 
leányvállalatait, amelyekben a Plexus Corp. közvetlenül vagy közvetve a szavazati irányítás több mint 50%-
át birtokolja. 

 

 

 

 

 

 


