Inledning
av vår VD

Att göra det rätta anser jag
är av fundamental betydelse
för Johnson Mattheys vidare
framgångar.
Det handlar i grund och botten om att göra bra affärer i
motsats till att ”göra affärer till varje pris”. Det handlar
om att behandla alla rättvist, hålla våra löften och vara
ärliga och öppna mot oss själva och andra när saker och
ting inte går som planerat.
Jag är fast besluten att följa denna princip och låta den
stå i centrum för vår affärsverksamhet. Det är av största
vikt att alla tar sitt ansvar för att man gör det rätta,
fattar rätt beslut och uppför sig på ett etiskt sätt och i
överensstämmelse med företagets värderingar. Genom
att vi var och en tar ansvar och upprätthåller högsta
tänkbara etiska standarder kommer vi att skydda
Johnson Mattheys starka och hårt förvärvade rykte.
Med detta i åtanke vill jag presentera våra nya etikkoder
för dig. Dessa etikkoder är utformade för att bistå var och
en av oss att få förståelse för vad det innebär för oss här
på Johnson Matthey att göra det rätta. Jag inser att det
inte alltid är så lätt att komma fram till vad som är rätt i
varje tänkbar situation. Det finns ingen enkel regel att
följa, men vi behöver ändå ta de rätta besluten. I etikkoderna
inkluderas principer, exempel, användbar information
och ett redskap för att bistå oss alla att ta de rätta
besluten i vårt dagliga yrkesutövande för att säkerställa
att vi uppträder på ett lagenligt, etiskt och rättvist sätt.
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Etikkoderna är uppbyggda kring våra värderingar och
innehåller sex löften som jag vill att varje anställd ger
till Johnson Matthey. Dessa löften är att göra vissa
grundläggande saker för att säkerställa att vi bedriver
vår verksamhet på rätt sätt och skyddar vårt företag.
Dessa sex löften kommer att hjälpa oss att bringa liv i
våra värderingar och vägleda oss i tillämpningen av
dessa värderingar i vårt beslutsfattande för att
säkerställa att vi gör det rätta.
Det finns ingen enkel regel
Om du ser något eller hör talas om något som inte verkar
att följa, men vi behöver
ändå ta de rätta besluten. rätt för dig uppmanar jag dig starkt att säga ifrån och
berätta allt du vet för någon, även om du inte är direkt
inblandad i vad som hänt. Genom att i god tid berätta om
dina farhågorna innan saker och ting har hunnit gå fel,
försätts Johnson Matthey i en position som gör det
lättare att hantera situationen på ett konstruktivt sätt.
Du kommer att upptäcka många sätt som du kan säga
ifrån på i etikkoderna. Oavsett vem du är eller vilken
befattning du har i företaget så kommer det att finnas
tillfällen då det är bättre att be om hjälp än att hålla tyst.
När vi aktivt arbetar tillsammans för att bygga vårt
tredje århundrade har vi våra etikkoder till hands för att
underlätta och ge oss klarhet i vad det är vårt företag
förväntar sig av oss. Det är min förhoppning att du
kommer att ha nytta av detta.
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom denna
inledning.
Robert MacLeod,
VD
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