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השמיעו קול

עמית יקר,
כעובדי  General Millsאנו מחויבים לסטנדרטים גבוהים .הדבר נכון במיוחד כשמדובר בציפיות שלנו
להתנהגות אתית של עובדינו ושותפינו ,בכל היבט של העסקים.
כשאנחנו מתחייבים להכנת האוכל שעולם אוהב ,חלק מהותי מהמחויבות היא להשיג את אמון האנשים.
הצרכנים שלנו ,לקוחותינו ,עובדינו ,וכל גורם אחר שמנהל אינטראקציה כלשהי עם  General Millsחייבים
לבטוח בנו שתמיד נפעל על-פי הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר – שנעשה את הדבר הנכון ,כל הזמן.
בכל התנהלות של עסק גדול ,גלובלי ומורכב מתעוררים לפעמים דילמות אתיות או ספקות כיצד נכון להתנהג .אם
תמצאו את עצמכם במצב כזה ,אני רוצה שתקחו צעד אחורה לרגע ותשאלו את עצמכם כיצד פעולתכם תשפיע על
החברה .האם זה הדבר הנכון לעשות? האם הפעולה עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים האתיים שלנו? אם אינכם
בטוחים  -אני מצפה מכם שתבקשו עזרה.
קוד התנהגות זה יעזור לכם להכיר את כללי המדיניות והעקרונות שמגדירים כיצד אנו עושים עסקים .הוא יסייע לכם
לקבל החלטות בהתאם לכללי המדיניות ולעקרונות הללו .אנו מצפים מכל העובדים שיקראו ויבינו את קוד ההתנהגות
שלנו ,כדי להבטיח שפעולותיכם והחלטותיכם היומיומיות ישקפו בגאווה את ערכיה של .General Mills
בכבוד רב,

Jeff Harmening
מנהל כללי

אנו רוצים לשמוע מכם28 .............................................................
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יושרה

עשו את הדבר הנכון ,השמיעו קול
קוד זה וכללי המדיניות שמודגשים בו יעזרו לכם לזהות את המצבים שבהם עליכם
להשמיע קול .אנו מצפים מכם לשאול שאלות או לדווח על מצבים שאינם מבטאים
את הערך שלנו הקורא לעשות את הדבר הנכון כל הזמן .שוחחו עם המנהלים
שלכם או עם מחלקת משאבי אנוש ,או פנו לקו האתיקה ,כאשר:

יושרה
עשו את הדבר הנכון ,כל הזמן

•תזדקקו לייעוץ.
•תתלבטו מהי הפעולה הנכונה שיש לנקוט.
•נראה לכם שמישהו פעל בניגוד לחוק ,לכללי
המדיניות שלנו או לקוד זה.
•נראה לכם שמישהו פעל בצורה לא אתית.
•ייתכן שהייתם מעורבים בהתנהגות פסולה.

קראו את המדיניות :תאימות לקוד ההתנהגות

כמנהלים  -שמשו דוגמה

חברות אתיות מורכבות מאנשים אתיים
כדי לשמור על שמה הטוב של  General Millsכחברה אתית ,על כל אחד ואחד מאתנו
לפעול בהתאם לערכינו ,לכללי המדיניות שלנו ולחוק .כדי להשיג את מטרתנו אנו בונים
יחסי אמון זה עם זה ועם הצרכנים שאנו משרתים .עליכם – ועל כל העובדים שלנו –
מוטלת אחריות אישית לפעול בהתאם לקוד זה ,לכללי המדיניות שלנו ולחוק ,לפעול
בצורה אתית ,ולהגן על התרבות שלנו ,על-ידי שיתוף בחששות כשהם מתעוררים.
קראו את המדיניות :תאימות לקוד ההתנהגות

כחברה גלובלית הפועלת בסביבה עסקית שמשתנה חדשות לבקרים ,אנו מצפים שיתעוררו אצלכם שאלות מהו
הדבר הנכון לעשות – במיוחד אם אתם מחזיקים בתפקיד ניהולי .אתם יודעים שקיימת ציפייה מכם שתראו
לאחרים כיצד לעשות את הדבר הנכון .בנוסף אתם יודעים שהתשובות לא תמיד ברורות כפי שהייתם מקווים
שיהיו .אנו מצפים מכם להשמיע קול ,וגם לתמוך באחרים שמשמיעים את קולם .זה מה שעליכם לעשות:
•היו מודעים לעצמכם .עובדים פונים אליכם לקבלת הנחיות .הראו כיצד פועלים ביושרה.
•צרו סביבה פתוחה שמזמינה מעורבות ושיחות כנות.
•עזרו למי שכפופים אליכם להבין את כללי המדיניות והציפיות של  General Millsולפעול
על-פיהם.
•הזכירו לעובדים שאם הם זקוקים לעזרה ,עליהם להשמיע את קולם.
•הכירו את המשאבים הזמינים כאשר מזהים בעיות.
•הקשיבו .תמכו בעובדים ששואלים שאלות או מעלים חששות.
•דווחו על מצבים של פעולה בניגוד לחוק ,לכללי המדיניות שלנו או לקוד זה.
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ההתחייבות שלנו

קראו את המדיניות:מניעת התנכלות

אם אתם יכולים להשיב 'כן' על השאלות הבאות ,אתם עושים
את הדבר הנכון.
•האם אני נוהג בהגינות ובאמינות?
•האם הפעולה חוקית ועולה בקנה אחד עם מדיניות החברה?

עבודת צוות

לפעמים קשה לעשות את הדבר הנכון כל הזמן .גם בחברות בעלות הסטנדרטים האתיים
הגבוהים ביותר יש התנהגויות פסולות .כשזה קורה אצלנו ,אנו רוצים שתשמיעו את קולכם כדי
שנוכל לטפל בכך .צריך אומץ כדי לדווח על פעילות או החלטה שעומדת בניגוד לערכינו ,או
שאפילו רק נראית כך .במצבים כאלה אנו נאזין לחששות שלכם General Mills .לא תנקום
– ולא תרשה לנקום – בשום עובד שדיווח בתום לב על חשש אתי או משפטי או ששיתף
פעולה בחקירה של החברה .על כל חשש בנוגע לפעולת נקם יש לדווח למחלקת האתיקה
והציות או לקו האתיקה.

כן

•האם אני פועל לטובת האינטרסים של החברה ושל בעלי העניין שלנו?
•האם אהיה גאה לספר על כך למישהו שאני מכבד?
•האם ארגיש נוח לראות דיווח על כך בחדשות?
•האם הפעולה תגן על השם הטוב שיצא ל General Mills-כחברה אתית?

חפשו את זה
מדיניות החברה נמצאת במרכז המדיניות שבאתר .Champions Network
את המדיניות בנושא משאבי אנוש ניתן למצוא ב G&Me-או על-ידי פנייה אל
התמיכה הטכנית .HR Direct

עבודת צוות

אנו משחקים כדי לנצח — אנו זוכים כצוות
הנכס היקר ביותר שלנו

אנו שואפים להיות מעסיק גלובלי נבחר .אנו מציעים משכורות והטבות תחרותיות ,מספקים
סביבת עבודה בטוחה ,מעריכים גיוון ומעודדים איזון בריא בין עבודה וחיים אישיים .ההצלחה
העסקית שלנו קשורה ליכולת שלכם להרגיש שבאפשרותכם לנקוט יוזמה ולהביע דעה.
אנו מתגאים בתחושת הכנות והיושרה החזקה שקיימת אצלנו .בכל מקום בו אתם עובדים
ב ,General Mills-אנו עושים כל מאמץ ליצור אווירה של אמון וכבוד הדדיים.
קראו את המדיניות:מקום עבודה ללא הטרדות
שוויון הזדמנויות בתעסוקה
נוהלי גיוס
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שמירה על מקום עבודה מכובד

קראו את המדיניות :מקום עבודה ללא הטרדות

שמירה על מקום עבודה בטוח ומוגן
אנו אוסרים על התנהגות שפוגעת בבטיחות העובדים ,לרבות פעולות אלימות ,איומים באלימות ,או הפחדות
אחרות .בנוסף אנו אוסרים על שימוש בנשק או בתחמושת בשטחי החברה .אם אתם חשים מאוימים ,אם אתם
עדים להתנהגות מאיימת או אם ידוע לכם על הימצאות נשק בשטחנו ,דווחו על כך מיד למנהלים שלכם ,למחלקת
משאבי אנוש או למחלקת האבטחה הגלובלית.

גיוון מעניק כוח
 General Millsמעריכה את ההבדלים
הרבים בין בני אדם  -כגון מין ,גיל ,גזע,
לאום ,השכלה ,נטייה מינית ,דת ,סגנון
חיים ונטייה פוליטית .מדי יום אנו עדים
לכוח שיש לנקודות השקפה שונות במקום
העבודה .עובדים שמקפידים בעקביות
על מחויבותנו לתרבות אשר נותנת מקום
לכולם גורמים לאחרים להרגיש רצויים,
מוערכים ומכובדים .דרך תוכניות ההדרכה
שלנו ורשתות העובדים המגוונות שלנו,
אנו מקבלים נקודות מבט שונות שיוצרות
תובנות על מקום העבודה שלנו ועל
הצרכנים שאנו משרתים.

עבודת צוות

אנו מעריכים את התרומה של כל עובד ועובד .יש לנו מחויבות עמוקה ליצירת מקום עבודה מכבד אשר תומך
בצורכי תעסוקה שונים ומגוונים .בכל מקום שבו אנו עושים עסקים ,אנו מקפידים על הסטנדרטים הקשורים לשכר
ולשעות עבודה ,על הוראות הבטיחות ,על החוקים האוסרים אפליה והטרדה ,ועל דרישות לשוויון הזדמנויות
בתעסוקה .אם מתעורר חשש כלשהו לאפליה ,הטרדה או כל התנהלות בלתי חוקית אחרת ,פנו למנהלים שלכם
או למחלקת משאבי אנוש .אנו נחקור את הנושא בהקדם ונגיב באופן המתאים .אנו אוסרים מעשי נקם כלפי עובד
שמביע חשש או מתלונן בתום לב .אם מתעורר אצלכם חשש ,פנו למחלקת האתיקה והציות או לקו האתיקה.

קראו את המדיניות:מקום עבודה ללא אלימות
מקום עבודה ללא נשק

שמירה על תרבות של בטיחות
בטיחותכם חשובה לנו .בנוסף חשוב לנו להגן על הסביבה .מנהיגינו מחויבים ליצירת "תרבות של אפס אבדות"
בכל המיקומים שלנו .לשם כך אנו פועלים ברציפות לטיפול בסיכונים במקום העבודה ,להפחתתם ולצמצום
ההשפעות על הסביבה .במתקנים שלנו ברחבי העולם מונהגים תהליכים מקיפים להגנה על בטיחות עובדים
ולמניעת תאונות סביבתיות .בכל מיקום גם קיימות תוכניות למתן מענה מתאים על אירועי חירום.
אם יש לכם חששות בנוגע לבטיחות או לסביבה ,דווחו עליהם להנהלת האתר ללא דיחוי .אתם רשאים לסרב
לבצע עבודה שלא קיבלתם הדרכה מתאימה כיצד לבצעה ,או שיש לכם יסוד סביר להניח שתהיה מסוכנת לכם או
לסביבה.
קראו את המדיניות:בטיחות עובדים והגנה על הסביבה
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איכפתיות
אצלנו האנשים עומדים במקום הראשון

הסביבה וכושר קיומה

איכפתיות

אנו מאמינים שהאופן שבו אנו מנהלים עסקים אמור להשפיע
על מי שאנו ,גם כחברה וגם כאנשים שעובדים בה .אכפת לנו
מאופן הגידול של המרכיבים בהם אנו משתמשים ,מההשפעה
שלהם על הסביבה ומחיי האנשים שמגדלים אותם — כל זה
חלק מהכנה של מזון שאנשים אוהבים .אנו מחויבים לנהוג
באכפתיות כלפי הסביבה  -הן בפעילויות שאנו מבצעים והן
לאורך שרשרת שלנו .זה הדבר הנכון לעשות גם למען כוכב
הלכת שלנו וגם למען עסקינו .לקבלת מידע נוסף על מחויבותנו
לאכפתיות כלפי העולם עיינו בדוח האחריות הגלובלי בכתובת
.globalresponsibility.generalmills.com

פרסום אחראי

זכייה באמון הצרכנים
צרכנים בכל רחבי העולם בוחרים במותגי  General Millsבזכות איכותם ,נוחותם ועדיפותם על-פני
אחרים .בחנויות מכולת ,סופרמרקטים ,חנויות נוחות ,בתי ספר ,אוניברסיטאות ,בתי חולים ,מסעדות,
מלונות ,אתרים ברשת ,ובעוד מקומות רבים אחרים שבהם הצרכנים שלנו חיים  -הם סומכים על
המוצרים שלנו .אנו חייבים להגן על המותגים שלנו ולכבד את המותגים והעסקים של אחרים .לעולם אל
תקבלו החלטות שיפגעו באמון שהצרכנים רוחשים לנו .אנו זוכים באמונם בכל פעולה שאנו עושים ,מדי
יום ביומו.

שמירה על בטיחות המזון שלנו
הצרכנים מאמינים לנו שיש לנו מחויבות לבטיחות מוצרינו .על כל אחד מאתנו מוטלת אחריות אישית
להקפיד על סטנדרטים מחמירים כדי לשמור על איכות המוצרים שאנו מייצרים .דווחו למנהלים שלכם
באופן מיידי אם יתעוררו אצלכם חששות או אם תבחינו באירוע יוצא דופן שעלול להשפיע על הבטיחות
או האיכות של מוצרינו .יחדיו זכינו באמון הצרכנים ויחדיו עלינו לשמור עליו.

 General Millsמחויבת לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של פרסום ושיווק אחראיים .שיטות העבודה
שלנו כפופות למדיניות שיווק איתנה .אנו מייצגים את המוצרים שלנו בצורה אמינה ,אחראית והעומדת בגבולות
הטעם הטוב .אנו מקפידים במיוחד כשמדובר בפרסום המופנה לילדים מתחת לגיל  .12אנו מפרסמים רק מוצרים
שאינם עתירי קלוריות ומוצרים שמעניקים חומרים מזינים ,ואנו מקדמים איזון ,מתינות ופעילות גופנית .בעת פיתוח
תוכניות הפרסום יש לעיין בכללי המדיניות המתייחסים לשיווק כללי גלובלי ולשיווק גלובלי לילדים .אם יש לכם
שאלות ,פנו למועצה לשיווק אחראי של .General Mills
קראו את המדיניות :נהלי פרסום ושאר טענות המושמעות בפומבי

הגנה על פרטיות הצרכנים שלנו
אכפת לנו מהחששות של הצרכנים על האופן שבו אנו אוספים את נתוניהם האישיים ,משתמשים בהם ושומרים
אותם .אנו מחויבים לזכות באמון הצרכנים ולשמור עליו על-ידי פעילות אחראית ושקופה בכל הקשור למידע
שלהם .כשאנו אוספים נתונים אישיים אנו עושים כל מאמץ לתת לצרכנים מידע ברור ושימושי שיעזור להם להבין
כיצד בכוונתנו להשתמש בנתונים ולשמור אותם .כל העובדים ,בכל העולם ,חייבים לציית לחוקי הפרטיות וההגנה
על נתונים .כל עובד שמטפל בנתונים של צרכנים חייב להחזיק באמצעי ההגנה המתאימים שתוכננו כדי להגן על
הנתונים ולמנוע גישה בלתי מורשית אליהם.
קראו את המדיניות :מדיניות השיווק הכללי הגלובלי

קראו את המדיניות :בטיחות במזון וענייני רגולציה
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הגנה על פרטיות העובדים שלנו
חשוב לנו להגן על המידע האישי שלכם .בכל מקום שבו יש לנו עסקים ,אתם חייבים לפעול בהתאם
לחוקים הנוגעים למידע אישי של עובדים .השתמשו בעקרונות הבאים הללו כקווים מנחים:
שמרו על דיוק ועדכניות המידע האישי.
הגבילו את האיסוף ,ההעברה והחשיפה של מידע אישי ,כמפורט בכללי המדיניות שלנו.
גשו לנתונים אישיים רק למטרות עסקיות לגיטימיות.

איכפתיות
אנו שומרים ומגינים על Mills

.General

הגנו על המידע האישי והקפידו על מדיניות השמירה ומדיניות ההשמדה שנקבעו.
השיבו במהרה על שאלות או חששות שהעלו עובדים בנוגע למידע האישי שלהם.
שאלות? פנו למנהלים שלכם או למחלקת משאבי אנוש.

איכפתיות

קראו את המדיניות :סודיות נתוני העובד

דמיינו את התרחיש הבא :אתם מקבלים שיחה ממישהי שאינה עובדת בחברה ,השואלת אתכם
על תאריכי תחילת העבודה ,התפקידים ומשכורות הבסיס של העובדים שלכם .היא אומרת לכם
שהיא עובדת עם מחלקת משאבי האנוש על פרויקט הערכת תקנים וכי הבקשה דחופה .מה
עליכם לעשות?
פנו אל מחלקת התמיכה  :HR DIRECTהמידע על העובדים שלנו חסוי ויש למסור אותו רק
למי שמורשים להחזיק במידע .לעולם אל תמסרו מידע כזה ,אלא אם אתם יודעים בוודאות
שהדבר מתאים.

פרטיות במקום העבודה
אם אתם משתמשים ברשתות או במערכות של החברה – מכל
מכשיר שהוא – עליכם לדעת שהמידע שאתם שולחים או מקבלים
לא נחשב כפרטי General Mills .מנטרת את השימוש ברשתות
ובמערכות של החברה ,בהתאם לחוק .אנו שומרים לעצמנו את
הזכות להוריד ,להדפיס ,לבחון ,להעתיק או לגלות את המידע ,בכל
עת ומבלי להודיע.

טיפול זהיר במידע
הפעילו שיקול דעת וזהירות בבואכם לשתף מידע חסוי בכתב – לרבות דואר אלקטרוני – ובשיחות
פרטיות .היזהרו מבקשות למידע שמגיעות ממקורות לא מוכרים או מהודעות דוא"ל שמבקשות
מכם לפתוח קישור או קובץ מצורף; הן עשויות לשמש כניסיון לקבל גישה למידע חסוי או לרשת
שלנו .שימו לב למתרחש בסביבתכם כשאתם משוחחים בטלפון נייד או במקום ציבורי .אם עליכם
לשלוח מידע חסוי אל מחוץ ל ,General Mills-תחילה וודאו שמותר לשתפו .שנית ,וודאו שיש
לכם הסכם סודיות עם האדם המקבל את המידע.
קראו את המדיניות:הגנה על מידע של החברה ותקשורת חיצונית
סחר במידע פנימי

מהו מידע חסוי?
אם תשובתכם על השאלות הבאות היא "כן" ,המידע חסוי ויש להגן עליו.
האם מידע זה לא ידוע לאנשים מחוץ לחברה?
האם ייתכנו הפסד או נזק ל General Mills-אם המידע ייוודע לאחרים?
האם תיתכן פגיעה בפרויקט שלכם אם המידע לא יישאר חסוי?
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שתפו מידע בזהירות
קורה שהדחף לעמוד במועד הסופי מוביל לניהול תקשורת בצורה פזיזה אשר מגלה מידע או הערות לא
מתאימים .הקדישו זמן כדי להכין את כל המסמכים והמסרים האלקטרוניים תוך הפעלת שיקול דעת ,ובחנו אותם
היטב .ההוראה מתייחסת להודעות דוא"ל ,פרסומים במדיה חברתית ,תזכירים ,מכתבים ,מצגות ,PowerPoint
הודעות טקסט או הודעות מיידיות ,פתקים כתובים והודעות קוליות .הקפידו על ההנחיות הבאות:
•התייחסו למידע חסוי בזהירות.
•שמרו על בהירות ,דיוק ותמצות .היצמדו לעובדות .אל תפריזו בתיאורים ואל תגזימו.
•לעולם אל תייצרו או תשלחו מסרים מאיימים ,עוקצניים או משפילים.
•לעולם אל תזלזלו במתחרים ,בלקוחות ,בספקים ,בחברה עצמה או בעובדים אחרים.
•לעולם אל תעסקו בספקולציות ואל תביעו דעה בנוגע לחוקיות של התנהלות עסקית.
•הימנעו ממשפטים שעלולים להתפרש באופן בלתי הולם או שאינו אתי.
•הימנעו מנושאים רגישים או חסויים .התקשרו או היפגשו במקום להתכתב.

שימוש הולם במדיה חברתית
כולנו משתמשים במדיה חברתית – בעבודה ,בבית ובדרכים  General Millsמשתמשת במדיה חברתית
להתקשרויות עם צרכנים ,שותפים עסקיים ועם גורמים שונים אחרים .פלטפורמות המדיה החברתית
עשויות להיות כלים חזקים לביטוי עצמי ,כגון התגאות בחברה ובמוצרים שלנו .עם זאת ,כאשר לא מנהלים
את המדיה החברתית כראוי  -הקלות ,המהירות והיעילות שלה עלולות לסכן את  .General Millsאנו
מצפים מכם להשתמש בחשבונות המדיה החברתית האישיים שלכם בדרך אחראית ,שלא תגלה מידע חסוי
של החברה ,תחשוף את  General Millsלסיכון של פגיעה בשמה הטוב או חבות משפטית ,או שתפגע
באופן אחר ב General Mills-או באחרים .לעולם אל תצרו מצג ואל תדברו בשמה של General Mills
בחשבונות המדיה החברתית האישיים שלכם .אם אתם מנהלים חשבון מדיה חברתית של ,General Mills
או אם הורשיתם לפרסם בשמה של החברה  -וודאו שפעילות המדיה החברתית חוקית ,שאושרה כראוי ,וכי
כל הפרסומים של החברה מנוסחים בדרך אחראית והמכבדת אחרים.
קראו את המדיניות:תקן לשימוש אישי במדיה החברתית
הסטנדרטים של  General Millsלמדיה חברתית

איכפתיות

•אם שלחתם בטעות מסמך שייתכן שלא יובן כראוי ,כתבו מסמך שני כדי להבהיר את
הראשון.

להלן מספר דוגמאות למידע שעשוי לחשוף מידע חסוי ושאין לפרסמו
במדיה החברתית:
לפני שתעבירו הודעת דוא"ל פנימית למישהו מחוץ
ל… General Mills-
… הכירו בכך שהודעות דוא"ל פנימיות עלולות להכיל מידע רגיש או חסוי
שלא אמור לצאת מתחומי החברה .היזהרו משרשורי דוא"ל ארוכים –
מידע חסוי עלול להימצא בחלק כלשהו של ההתכתבות .זכרו שקל להעביר
הודעות דוא"ל לקהל שאינו קהל היעד .במצבים מסוימים ייתכן
שניתן יהיה להעביר מידע חסוי לגורמים חיצוניים .ודאו תמיד
שקיים הסכם סודיות מתאים.

•קמפיינים שיווקיים עתידיים.
•פיתוחי מוצרים חדשים.
•התייחסויות אגביות למקום העבודה או תוכניות נסיעה למטרות עבודה.
•מחשבות או הרהורים על ביצועי החברה.

מתלהבים ממוצר חדש שיצא לשוק ורוצים לשתף אותו עם חבריכם
במדיה החברתית? נפלא! רק וודאו שההערות שלכם על המוצר מציגות
את האמת והבהירו בפרסום שלכם שאתם עובדים ב.General Mills-
התקשורת הכתובה שלנו חייבת להיות מדויקת ולהשאיר את הרושם
המתאים.
אם יש לכם חששות בנוגע לתוכן של הודעת דוא"ל ,התקשרו למי שחיבר אותה ודונו
בחששותיכם .בשלב הבא ,אתם (או השולח המקורי) צריכים לשלוח הודעת דוא"ל
שנייה המבהירה את כוונת הודעת הדוא"ל המקורית .לא מספיק רק למחוק את הודעת
הדוא"ל שהעלתה את החשש .בדרך-כלל ניתן לשחזר הודעות דוא"ל שנמחקו ,ולכן
חשוב לתקן תפיסות מוטעות שאולי נוצרו.
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רשומות מספקות הוכחה בסיסית לפעילויות העסקיות היומיומיות שלנו .הקפידו ליצור רשומות אמינות ולתחזק
אותן .וודאו שכל הדיווחים ,הדוחות הכספיים ,הרשומות המשפטיות והרשומות העסקיות האחרות מדויקים.
הידיעה מה לשמור ,מה להשמיד וכיצד משמידים מקדמת יעילות ,חיסכון ,סודיות וציות לחוק .רשומות הרלוונטיות
להתדיינויות משפטיות ,ביקורות או חקירות יש לשמור לפרקי זמן ממושכים יותר מהנדרש בדרך-כלל .אם מוטל צו
שמירת מסמכים ,הקפידו על הנחיות השמירה כדי לוודא שלא תשמידו או תאבדו מידע חשוב.
קראו את המדיניות:סחר במידע פנימי
תקן להגנה על מידע וסיווגו
תקן לשמירה על מידע ועמידה בדרישות

הגנה על קניין רוחני
לחברת  General Millsקניין רוחני אשר תומך בעסקיה .הקניין הרוחני שלנו  -בדומה לסימנים המסחריים,
לפטנטים ,לסודות המסחריים ,להמצאות ולזכויות היוצרים שלנו  -הוא נכס ארגוני יקר ערך .יש להשתמש בו אך
ורק לטובת המטרות של  .General Millsהשתמשו בקניין הרוחני שלנו ושתפו אותו עם אנשים מחוץ לחברה
רק אחרי שהמצאתם את המסמכים המשפטיים המתאימים .לעולם אל תפרו זכויות של חברות אחרות בנוגע
לפטנטים ,סימנים מסחריים או קניין רוחני .המחלקה המשפטית זמינה לעזור לכם.

אנו מחויבים לספק מידע על אודות  General Millsשיהיה מלא ,תקין ,מדויק וברור ,ושיתפרסם בזמן הנכון .טפלו
במידע הארגוני בזהירות ,שמרו על חסיונו וגלו אותו לציבור רק אם בידכם הרשאה ספציפית לעשות זאת .שאלות?
אלה המשאבים שלכם:
•מחלקת קשרי משקיעים :אחראים לדווח על תוצאות כספיות ,ביצועי החברה ואירועים
מהותיים .בדקו תמיד עם מחלקת קשרי משקיעים לפני שתמסרו או תציגו מידע כספי לגורם
כלשהו מחוץ לחברה.
•מחלקת תקשורת ארגונית גלובלית :אחראית לכל התקשורת החיצונית האחרת .הפנו
את כל שאילתות המדיה למחלקת התקשורת הארגונית הגלובלית ,וקבלו אישור מראש
ממחלקת התקשורת הארגונית הגלובלית על כל הצהרה או מסר שיתפרסמו במדיה.
•מחלקת קשרי ממשל :פיקוח על מצב החברה בנוגע לחקיקה או לתקנות מוצעות או בדבר
קווי מדיניות אחרים הקשורים לממשל .אל תציגו את מצב החברה לפני שתקבלו אישור
מראש ממחלקת קשרי ממשל ומהיועץ הכללי.
קראו את המדיניות:הבטחת יושרה פיננסית

איכפתיות

שמירה על רשומות אמינות

לדבר בשם החברה

הגנה על מידע של החברה ותקשורת חיצונית
יחסים גלובליים עם השלטון ופעילות פוליטית אישית
תגובה לבקשות הממשלה או לחקירות

קראו את המדיניות:קניין רוחני

פעילות אפקטיבית מול פקידי ממשל
אנו עושים מאמצים לפתח קשרים עם פקידי ציבור וסוכנויות ממשלתיות ולשמור עליהם .אנו מגיבים על בקשות
מתאימות של ממשלים למידע בדבר מיסוי ,רישוי ,בטיחות מזון ,בטיחות ובריאות תעסוקתיות ,שיטות עבודה,
הגנה על הסביבה ,ותחומים אחרים המוגנים בתקנות .אנו מעורבים באופן פעיל בנושאי מדיניות ציבורית.
אם אתם משתתפים בפעילויות העוזרות לחברה לטפל בנושאי מדיניות ציבורית ,אל תייצגו את החברה בנושאי
תחיקה ,רגולציה או מדיניות ,אם לא קיבלתם אישור מראש מהמחלקה לקשרי ציבור וממשל .מגע עם גורמי
ממשל במטרה להשפיע על חקיקה ,תקינה או קבלת החלטות עלולה להיחשב כשתדלנות ולחייב רישום או
גילוי פרטים מתאימים .במקרים הספורים שמתיר החוק ,השימוש בכספי חברה לצורך תרומות פוליטיות חייב
באישור בכתב של מנהלים בכירים ,של היועץ המשפטי ושל סגן הנשיא ליחסים בינלאומיים וממשל .אם אתם
פועלים בשם החברה וסבורים שלפעילויותיכם עשויות להיות השלכות פוליטיות ,פנו למחלקה לקשרי ציבור
וממשל.
קראו את המדיניות:יחסים גלובליים עם השלטון ופעילות פוליטית אישית
תגובה לבקשות הממשלה או לחקירות
מניעת שחיתות
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כנות

פעולה לטובת האינטרסים של General Mills

השפעה בלתי הולמת להשגת הטבה אישית
לעולם אל תשתמשו בסמכות או בהשפעה של משרתכם ב General Mills-לצורך הפקת
תועלת אישית .הימנעו משימוש בשם החברה ,במידע ,במוניטין ,בנכסים או במשאבים של
החברה לכל מטרה אחרת ,מלבד עסקי החברה.
השפעה בלתי הולמת עשויה להיות גם העברת מוצרים או כספים של  General Millsלצדקה
או למלכ"רים (מוסדות ללא כוונות רווח) שאתם תומכים בהם .קרן  General Millsמפקחת
על מתן צדקה בשם החברה .אם יש לכם שאלות בנושא הענקת פריטים או תרומה לצדקה,
אנא פנו לקרן.
קראו את המדיניות:ניגוד עניינים
מתנות ובידור
השתתפות עובדים בפעילויות צדקה והתנדבות בקהילה

שאלות שיש לשקול:
האם האינטרסים האישיים שלכם עשויים להשפיע ,או להיראות
כאילו הם משפיעים ,על יכולתכם לקבל החלטות עסקיות
אובייקטיביות?

כנות

האם אתם עשויים להפיק תועלת אישית מהמצב? האם המצב
ייטיב עם אחד מחבריכם או בני משפחתכם?

מה יקרה ליכולותיכם לבצע את העבודה אם תשתתפו?

הימנעות מניגוד עניינים

האם השתתפותכם עשויה להביך את ?General Mills

אנו מצפים מכם לפעול תמיד בדרך שתיטיב עם האינטרסים של  General Millsוכי תיזהרו מניגוד
עניינים פוטנציאלי .מהו ניגוד עניינים? זהו מצב בו יש לכם אינטרסים אישיים שעשויים לפגוע ביכולתכם
להחליט מה מוטב לחברת  .General Millsהאינטרסים האישיים הללו מקשים על קבלת החלטות
עסקיות אובייקטיבית – או – עשויים ליצור מראית עין לכך שהבחירה שלכם מיטיבה עמכם במקום
להיטיב עם החברה .חובה להימנע מניגוד עניינים ממשי כמו גם ממראית עין לניגוד עניינים .בחנו היטב
את המצב שלכם כדי לזהות ניגודי עניינים ממשיים או לכאורה .אם אתם סבורים שלכם או לאחד מבני
משפחתיכם יש ניגוד עניינים ,אתם חייבים לגלות זו למנהלים שלכם.
קראו את המדיניות:ניגוד עניינים
מתנות ובידור
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מתנות ובידור :אתם מקבלים או נותנים מתנות ,או בידור ,לרבות הצעות לשאת בהוצאות
נסיעה ,ביחסים הקשורים לשותפים עסקיים.

אינטרסים כספיים :לכם או לבן משפחה שלכם יש חברה שעושה עסקים עם
 - General Millsאו מתחרה בה  -או שאתם מחזיקים במניה בחברה.

תעסוקה חיצונית :אתם מועסקים אצל מתחרה ,ספק ,לקוח או שותף עסקי אחר של
.General Mills
יחסים אישיים :יש לכם קשר אישי קרוב ,לרבות קשר משפחתי או קשר רומנטי או אינטימי,
עם מתחרה ,ספק ,לקוח או נותן שירותים של  ,General Millsאו עם עובד אחר של
 General Millsשכפוף לכם.
שירות ציבורי/דירקטוריונים :אתם פעילים בדירקטוריון של ארגון עם כוונת רווח או ללא
כוונת רווח.

נאומים ומצגות :אתם מוזמנים להרצות באירועים שבהם הוצאות הנסיעה והאירוח
משולמות – או – נותן החסות לאירוע מציע לשלם לכם.

מתנות והצעות לבידור או אירוח עשויים לעורר רצון טוב בקשרים העסקיים שלנו ,אולם הם גם עלולים
להקשות עלינו בבואנו לקבל החלטה אובייקטיבית לגבי האדם שנתן אותם .ההחלטות שאתם מקבלים על אופן
העבודה של  General Millsעם ספק ,נותן שירותים ,לקוח או שותף עסקי אחר חייבות להתבסס על גורמים
אובייקטיביים ,כגון עלות ,איכות ,תמורה ,שירות ,וכושר אספקה .הימנעו אפילו ממראית עין של קבלת החלטות
עסקיות שהתבססה על מתנות שהתקבלו במסגרת יחסים אלה .מתנות בערך סמלי (פחות מ $ 100-ממקור
אחד כלשהו ו $ 250-מכל המקורות לאורך שנה) ניתן לקבל ,בתנאי שלא קיימת ביחידה העסקית שלכם
מדיניות מתנות מחמירה יותר .אירוח או בידור עסקי בתדירות לא גבוהה הוא קביל ,אולם אסור שיהיה מופרז
או שייצור מראית עין להתנהגות בלתי הולמת.
כשאתם מעניקים מתנות או מציעים פעילות בידור לשותף עסקי ,וודאו שההצעה אינה מנוגדת למדיניות
הנהוגה בחברה של המקבל .אם אתם עובדים עם פקידי ציבור או ממשל ,עליכם לדעת שאפילו נתינת דבר
פעוט ,כגון רכישת ארוחה או כיבוד ,עלולה להיחשב כבלתי קבילה ואפילו בלתי חוקית .גם מתנות הנרכשות
מכספכם הפרטי כפופות למדיניות זו .פנו למחלקה המשפטית לפני שתעניקו מתנות או פעילות בידור לפקיד
ציבור או ממשל כלשהו.
קראו את המדיניות:מתנות ובידור
ניגוד עניינים
מניעת שחיתות

תמיד סרבו למתנות אשר...
•מתקבלות בכסף מזומן או בשווה ערך למזומן.
•אינן חוקיות או מפרות את החוק.

כנות

מצבים שעשויים ליצור ניגוד עניינים ומחייבים גילוי

קבלת והענקת מתנות

•גורמות לכם לחוש מחויבים.
•משפיעות או יוצרות מראית עין של השפעה על שיקול דעת עסקי.
•ניתנות כחלק מהסכם כלשהו לעשות דבר מה בתמורה.

אירוח או בידור עסקי חייב להיות...
•קשור למטרה עסקית סבירה.
•מקומי ,ולא כולל נסיעות או לינה.
•בתדירות לא גבוהה ,ולא פזרני או מופרז.
•נטול השפעה ,או מראית עין של השפעה ,על שיקול הדעת העסקי שלכם.
•חוקי ולא חורג מגבולות הטעם הטוב או ממחויבותנו לכבוד הדדי.
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הכירו את השותפים העסקיים שלכם

איסור שוחד
 General Millsאינה מגלה סובלנות לשחיתות בשום תחום .נתינה ,הצעה או קבלה של שוחד או תשלומים
מזרזים אסורות בתכלית האיסור .לשחיתות עשויות להיות צורות רבות .עשויים להיות מעורבים בה פקידי
ממשל ,אך גם עובדים של שותפינו העסקיים האחרים .שחיתות כוללת שוחד והטבות אישיות שניתנים של "כל
דבר ערך שהוא"  -כגון כסף ומתנות ,וכן ארוחות ,אירוח ,בידור ,נסיעות ,מוצרים ,העסקה ,תרומות ,או טובות
או מענקים אחרים  -אשר ניתנים במטרה להשפיע באופן בלתי ראוי על החלטה או להרוויח יתרון בלתי הולם.
אנו מחייבים את בעלי הזיכיונות ,המפיצים והספקים שלנו לעמוד בסטנדרטים נגד שחיתות במסגרת עבודתם
עבורנו ,ללא קשר לשיטות העבודה המקומיות הנהוגות.
בעבודה עם פקידי ממשל מחוץ לארה"ב ,מתנות ואירוח בערך סמלי עשויים להיות מותרים בארצות שבהן
הדבר נהוג וחוקי; עם זאת ,לעולם אין להשתמש בהם באופן שיעניק ל General Mills-יתרון בלתי הולם.
עסקאות עם פקידי ממשל מחוץ לארה"ב חייבות להתבצע על-פי המדיניות שלנו למניעת שחיתות ויש לתעד
אותן במדויק ברשומות שלנו .תשלומים לקידום הליכים  -תשלומים בערך פעוט הניתנים במטרה לקדם הליך
ממשלתי שגרתי – אסורים בתכלית ואין לבצעם בשום מקרה.
קראו את המדיניות :מניעת שחיתות

דוגמאות לשחיתות

הלקוחות ,הספקים ,נותני השירותים ושותפים עסקיים אחרים שעמם יש לנו קשרים הם הרחבה של העסק
שלנו .עלינו להכיר היטב את שותפינו .כשאתם מעסיקים שותף ,עליכם להעריך את היושרה שלו ,להכיר את
שיטות הפעולה העסקיות שלו ולערוך בדיקות רקע על אודותיו .הבהירו לשותף מה מקובל ומה אסור ואינו
מקובל .עקבו אחר חשבוניות ותנאי תשלום חריגים בעסקאות.
עסקאות מפוקפקות או עסקאות במזומן עשויות להיות סימן לפעילות בלתי חוקית או להלבנת הון" .הלבנת
הון" היא תהליך שבו אדם או קבוצה מנסים להסוות רווחים של פעילויות בלתי חוקיות או לגרום לכספים
שהתקבלו ממקורות לא חוקיים להיראות לגיטימיים .אם יש לכם חשש בנוגע ללקוח או לעסקה כלשהם ,דווחו
עליו למחלקת הכספים או למחלקה המשפטית.

אירוח פקידים ממשלתיים
נניח שראש העיר שלכם מעוניין לבקר במפעל ,או שאתם מעוניינים להודות למשטרה
המקומית על שירותה לקהילה .הענקת ארוחה מקומית או סלסלת שי עם מוצרים לדוגמה
עשויה להיראות כמחווה פשוטה ומתחשבת ,אולם לרבים מהפקידים המקומיים אסור
לקבל אפילו כוס קפה .הקפידו תמיד לברר מראש עם עורך-דין של  General Millsאו עם
המחלקה לקשרי ציבור וממשל.

פנו למחלקה המשפטית אם אתם נתקלים במצב כלשהו מהמצבים הבאים:

שמירה על שותפויות חזקות

קבלת חבילת חופשה מספק המעוניין להבטיח חתימה על חוזה עם .General Mills

מתן תשלום למפקח מזון כדי שיעלים עין מכשל בשמירה על הליכי תברואה נאותים.

כנות

חברת בנייה הפועלת בשם  General Millsמעניקה מתנה לנציג מקומי כדי לזרז קבלת היתר.

אנו מסתמכים על שותפים רבים כדי להשיג חומרים ,לייצר ולהפיץ את המותגים שלנו .הספקים ,נותני
השירותים ,הנציגים המורשים ,היצרנים והמפיצים שלנו נבחרים בקפידה בהתאם לשיטות פעולה עסקיות
אתיות ,ובהתאם לאיכות ,לשירות ולמחיר .בשותפויותינו העסקיות אנו אף פועלים כדי לשקף את הגיוון של
לקוחותינו ושל הקהילות בהן אנו פועלים .שותפים אלה חייבים לעמוד בחוקים הנוגעים לשעות העבודה,
התנאים ,משכורות המינימום ,התשלום על שעות נוספות וגילאי המינימום לעבודה .בתמורה ,שותפינו יכולים
לסמוך עלינו שנכבד את התנאים וההתניות הקבועים בחוזים שלנו ,שנשלם בזמן ושנשמור על סודיות המידע
הקנייני שלהם .בין אם הם מספקים מוצרים איכותיים ובין אם הם עוזרים לנו לשווק את מוצרינו ,ברור לנו
שהצלחתנו טמונה בחוזקם של הקשרים עמם.
קראו את המדיניות:סטנדרטים למקום העבודה ומיקור חוץ אתי
קוד התנהגות לספקים
דוח אחריות גלובלי

עמיל מכס משלם לסוכן מכס כדי שיעביר סחורות של  General Millsשאין להן תיעוד מכס
מתאים.

מפיץ מעניק תוספת תשלום לפקיד ממשל כדי שיזרז רישום של מוצר.
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 General Millsמתגאה בהיסטוריה של הקפדה על רמות היושרה הגבוהות ביותר ,גם בתנאים של
תחרות קשה .אנו מאמינים שחברה מסוגלת לשווק ולמכור את מוצריה בהצלחה תוך שמירה על התנהלות
עסקית הוגנת ,אתית וחוקית .בתחרות להשגת עסקים ,אנו:
•מציגים רק טענות המבוססות על עובדות בנוגע למוצרים ולשירותים של מתחרינו ושלנו.
•מכבדים את סודיות הסודות המסחריים של מתחרינו.
•מרוויחים את עסקינו בזכות האיכות ,הערך והמחיר של מוצרינו ,ובזכות יכולותינו הטובות יותר לשווק
ולמכור.

...ותחרות הוגנת
חוקי התחרות ,שבארה"ב מכונים גם חוקי ההגבלים העסקיים ,באים לשמור על תחרות הוגנת ,כנה וחזקה.
 General Millsתומכת במטרה זו .חוקים אלה אוסרים על קנוניות והסכמים אשר מגבילים את התחרות
בין מתחרים (לרבות ,למשל ,שיתוף מידע רגיש מבחינה תחרותית) ,ניסיונות בלתי הולמים להשיג מונופול
בשווקים או לשלוט במחירים ,ושיטות פעולה עסקיות בלתי הוגנות.
החוקים מאוד מקיפים ומורכבים ,ותחולתם עלינו עשויה להיות תלויה בעובדות ובנסיבות ספציפיות ,אולם
עליכם תמיד:
•לדעת מה אחריותכם בכפוף לחוקים ולדווח על הפרות אפשריות.
•לעולם לא ליצור עם מתחרים הסכמים כלשהם ,פורמליים או בלתי פורמליים,
בנושאים רגישים כגון מחירים ,שולי רווח ,תוכניות עסקיות ,תוכניות מסחר ,הנחות
וקיבולת ייצור.
•להתייחס ללקוחות המתחרים בהגינות בבואנו להציע מחירים ,תוכניות מסחר וסיוע
בשיווק.

איסוף מידע על מתחרינו – שלעתים קרובות מכונה מודיעין תחרותי – הוא פעילות עסקית לגיטימית .פעולה
זו עוזרת לנו לשמור על תחרותיות בשוק .השגת מידע ממקורות ציבוריים ,כגון מדיה חברתית או דוחות
אנליסטים ,היא פעולה הולמת ואנו מעודדים אותה.
עם זאת ,איסוף מודיעין תחרותי עלול לעורר בעיות משפטיות ואתיות .לעולם אל תספקו או תשיגו מידע חסוי
או רגיש מסחרית ישירות ממתחרה .עליכם להקפיד על דרישות המדיניות שלנו בכל פעם שאתם אוספים מידע
רגיש תחרותית שמקורו בלקוח ,ברוקר או ספק ,או משתמשים בו .בנוסף ,אם אתם עובדים עם יועצים ,ספקים
ושותפים אחרים ,ודאו שהם מבינים את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף מודיעין תחרותי ופועלים לפיה .יש לכם
שאלות או ספקות בנוגע למצב מסוים? התייעצו עם המחלקה המשפטית.
קראו את המדיניות :מודיעין תחרותי

 General Millsאוסרת על...
•סילוף זהותכם.
•שימוש בהשפעה בלתי הולמת ,למשל הצעת תעסוקה או כסף מזומן.
•קבלת מידע ישירות ממתחרה.
•הסגת גבול ,ציתות לטלפון או פריצה למחשב.
•איסוף מודיעין תחרותי הוא דרך שמפרה את החוק או את
הסטנדרטים האתיים שלנו.

כנות

תחרות ביושרה...

איסוף מידע על מתחרים

יש לכם שאלות על חוקי התחרות או ההגבלים העסקיים ותחולתם? פנו לעורך הדין התומך ביחידה
העסקית שלכם .דווחו על הפרות אפשריות של החוק למחלקה המשפטית ללא דיחוי.
קראו את המדיניות :דיני תחרות ,חוקי הגבלים עסקיים וקשרים עם מתחרים

ההשלכות שיש להפרת חוקי התחרות על  General Millsועל
העובדים בה עשויות להיות חריפות .הן עשויות לכלול קנסות
כבדים שיוטלו על החברה ,ובנסיבות מסוימות גם מאסר של
עובדים ספציפיים.
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דיווח על הביצועים שלנו

אמון

שמירה על יושרה ארגונית

 General Millsמגישה ל United States Securities and Exchange Commission-דיווחים אשר
כוללים מידע על החברה ,עסקינו והתוצאות הפיננסיות שלנו .אנו מסתמכים על מערכת כללית של מדיניות
חשבונאית ,בקרות פנימיות והליכי חשיפה כדי להבטיח שההגשות והחשיפות מדויקות .בנוסף אנו מסתמכים על
מערכות אלו להכנת מידע שיוצג למשקיעים שלנו בהודעות לעיתונות הפיננסית ובמצגות למשקיעים .אם נודע לכם
על התנהגות חשבונאית ,דיווח פיננסי או חשיפה ציבורית בלתי הולמים או הקשורים להונאה ,פנו מיידית לראש
מחלקת התפעול הפיננסי ביחידה העסקית שלכם ,לחשב הראשי ,או למשרד היועץ הכללי .אם ברצונך להישאר
בעילום שם  -פנו לקו האתיקה.
קראו את המדיניות:הבטחת יושרה פיננסית

מה עליכם לעשות:

תמיד תעדו עסקאות בתקופה החשבונאית המתאימה ובחשבון המתאים .אל תעכבו ואל
תזרזו רישום של הוצאה או מכירה כדי לעמוד בתקציב מסוים.
ודאו תמיד שדוחות התקינה מלאים ,מדויקים ומוגשים בזמן.
תמיד השמיעו את קולכם אם אתם סבורים שרשומה עסקית כלשהי אינה אמינה או
מדויקת.

אחריות פיננסית

לעולם אל תסלפו מסמך כלשהו ,ואל תסתירו או תשנו את האופי האמיתי של עסקה.

קראו את המדיניות:הבטחת יושרה פיננסית

לעולם אל תציגו הערכת חסר או הערכת יתר בנוגע לחבויות או נכסים .הערכות
וחשבונות של נכסים לא כספיים חייבים להיתמך באמצעות תיעוד מתאים ולהתבסס
על שיקול דעתכם.
לעולם אל תעודדו אף אחד ,ואל תאפשרו לאף אחד ,לפגוע בדיוק או בתקינות של
הרשומות שלנו.

אמון

אם אתם אחראים על תקציבים ,הוצאות או נכסים ,נהלו אותם בצורה זהירה ,מדויקת ואתית .כל החלטה
כספית שאתם מקבלים אמורה להיטיב עם החברה ולא להיות מונעת מתוך אינטרס אישי .אם אתם
אחראים לאשר דוחות הוצאות ,שימו לב לכל עסקה שנראית כאילו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות
החברה .לדוגמה ,הגשות מאוחרות ,תיעוד לוקה בחסר או דוחות לא מלאים עשויים להצביע על הונאה.
דווחו על כל חשד להונאה למנהלים שלכם ,למחלקת משאבי אנוש או לקו האתיקה.

מניעת הונאה
ניגוד עניינים

יש לכם שאלות על תיעוד עסקאות?
שמירה על רשומות עסקיות מדויקות
הרשומות שאנו יוצרים כדי לתעד את פעילויותינו העסקיות חייבות להיות מדויקות ולשקף את העובדות.
בעבודתנו אנו יוצרים אינספור רשומות עסקיות ופיננסיות מדי יום – מהודעות דוא"ל ועד חוזים ,מהזמנות
רכש ועד חשבוניות ,מנתוני ייצור ועד לרישום פרטי תקינה .אנו משתמשים במידע זה כדי לנהל את
עסקינו ,להכין את הדוחות הכספיים שלנו ולדווח על תוצאותינו .כל מסמך הוא רשומה עסקית ,ללא קשר
לסוגו וגם אם הוא נראה חסר משמעות .המידע שהוא מכיל חייב להיות אמיתי ,מדויק ושלם .אם אתם
מבחינים במסמך או ברשומה שאינם מדויקים – או אם אתם מזהים אי הקפדה על תהליכי הבקרה
הפנימיים שלנו – אתם חייבים להשמיע את קולכם ולדווח על כך מיד.
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לעתים קרובות קיימות מספר שיטות דיווח על אותה עסקה ,וחברה חייבת לקבוע איזו מהן היא הדיווח
המתאים ביותר .התייעצו עם המחלקה הפיננסית הארגונית או עם המבקר האזורי לקבלת הנחיות בנוגע
לטיפול חשבונאי הולם .אם הטיפול שבו אתם מתבקשים להשתמש אינו עולה בקנה אחד עם מדיניות החברה,
או אם ,לדעתכם ,הוא אינו מתאים  -עליכם ליידע מיידית את ראש המחלקה הפיננסית של הקבוצה ולכתב את
החשב הראשי והיועץ הכללי.
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סחר חוקי במניות ובאגרות חוב

שימוש הולם במשאבי החברה

ייתכן שייוודע לכם מידע מהותי על החברה שאינו זמין לציבור או למשקיעים .אינכם רשאים לשתף מידע זה,
או לקנות או למכור מניות או אגרות חוב של  ,General Millsעד שהמידע יהיה זמין לציבור .אם ,במסגרת
עבודתכם ב ,General Mills-ייוודע לכם על מידע חשוב שאינו ציבורי ושנוגע לחברה אחרת ,לא תוכלו
לשתף אותו או לקנות או למכור מניות של אותה חברה עד שהמידע יהיה זמין לציבור .הקפידו תמיד לשמור
על סודיות של מידע מהותי ולא ציבורי על החברה .התעוררו שאלות אם באפשרותכם לקנות או למכור מניה
של החברה? שוחחו עם המנהלים שלכם או פנו למחלקה המשפטית.

בעבודתכם תהיה לכם גישה למשאבים שנמצאים בבעלות החברה אשר עוזרים לנו להשיג את מטרותינו העסקיות.
משאבים אלה כוללים פריטים כגון מחשבים ,גישה לאינטרנט ,דוא"ל ,תוכנות ,כלים וציוד ,רכבי חברה ,כרטיסי
אשראי או רכש של החברה ועוד .אל תשתמשו במשאבים כלשהם של החברה לביצוע פעילויות בלתי הולמות
או בלתי חוקיות .עליכם לדעת שהשימוש שאתם עושים במשאבים אלה אינו פרטי .הקפידו להשתמש בהם רק
למטרות העסקיות של .General Mills
קראו את המדיניות:תקשורת אלקטרונית
דיווח על הוצאות עובד
מניעת הונאה

לא

קראו את המדיניות:סחר במידע פנימי

לפני שתסחרו

משאבי החברה מיועדים לשימוש החברה בלבד

התשובות לשאלות הללו עשויות להגן עליכם ,על בני משפחותיכם ,על חבריכם ועל החברה מפני הפרה
המתייחסת למסחר תוך שימוש במידע פנים.

•אל תשתמשו במכשירים הפיננסיים של החברה (כגון כרטיס אשראי ארגוני או כרטיס רכש) לביצוע
רכישות אישיות.

האם יש לכם חדשות "חמות" (טובות או רעות) על  General Millsאו על חברות אחרות ,אשר גילוין עשוי
להשפיע על מחיר המניה? אם כן ,אל תשתפו אותם ואל תסחרו.

•אל תשתמשו במחשבי החברה לביצוע פעילויות אישיות ,כגון בנקאות ,קניות באינטרנט ,או בדיקה של
חשבונות אישיים במדיה חברתית.

האם יש לכם מידע מוקדם בנוגע לרווחים הרבעוניים שלנו ,או על הודעות חשובות אחרות? אם כן ,אל
תסחרו עד שיחלוף יום עסקים אחד מרגע ההכרזה הרשמית על מידע זה.

•אל תשתמשו בהעברת מסרים מיידיים לתיעוד עסקאות של העסק או לניהול דיון שאמור להתנהל
בכתב.
•אל תחשפו ,תשדרו ,תעלו או תורידו מידע חסוי של החברה.
•אל תפיצו ואל תציגו חומר שעשוי להיחשב כזדוני ,מטריד ,לא חוקי ,או שעשוי לפגוע בשמו הטוב של
מישהו אחר.



האם אינכם יודעים בוודאות אם חדשות חשובות של החברה נחשבות כמידע פנים? אם כן ,אל תשתפו אותם
ואל תסחרו ,והתייעצו עם המנהלים שלכם או עם המחלקה המשפטית.

•אל תתקינו או תפעילו תוכנות שלא אושרו על-ידי מחלקות טכנולוגיות המידע של .General Mills

מידע מהותי שאינו ציבורי הוא…

 General Millsתיתן החזר על הוצאות הקשורות לנסיעות ובידור עסקיים ועל פיתוח מקצועי .ההוצאות
שאתם מגישים בדוח ההוצאות חייבות להיות סבירות ,הולמות וקשורות לעסקים של .General Mills
לעולם אין לצרף הוצאות אישיות לדוחות ההוצאות.
אם אתם מנהלים ,אתם אחראים לוודא שההוצאות שמגישים העובדים הכפופים לכם ישירות מתייחסות
למטרות עסקיות לגיטימיות בלבד .הקדישו זמן כדי לבדוק היטב את דוחות ההוצאות שלהם .דונו עמם
בהוצאות שיש לכם ספק לגביהן .אם אתם חושדים שעובד מסוים מציג הוצאות באופן מסולף ,פנו למחלקת
משאבי אנוש או לקו האתיקה.
קראו את המדיניות:דיווח על הוצאות עובד
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אמון

הגשת דוחות הוצאות

…מידע שעשוי להיות חשוב למשקיע שמקבל החלטה על קנייה או מכירה של מניית החברה.
דוגמאות לכך הן תוצאות פיננסיות ,רכישות או מכירות עסקיות ,שינויים בהנהלה הבכירה ,חקירות
ממשל ,שינויים של לקוחות משמעותיים והחזרות מוצרים .לא יודעים בוודאות אם מדובר במידע
חשוב? אל תשתפו אותו ואל תסחרו ,והתייעצו עם המנהלים שלכם או עם המחלקה המשפטית.

ידע הוא חשוב
אפילו אם תכננתם לסחור לפני שהמידע החשוב הגיע לידיכם ,אינכם רשאים לסחור .אם אתם
סוחרים במניית החברה כאשר נודע לכם מידע מהותי שאינו ציבורי ,המסחר שלכם ייחשב ככזה
שמבוסס על מידע פנים – אפילו אם המידע לא היה גורם משמעותי בקבלת ההחלטה שלכם
לסחור.
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עשו את הדבר
הנכון ,כל הזמן

שליחת הדיווח

למה לצפות מהשימוש בקו האתיקה
אם אתם מתקשרים למספר לחיוג חינם ,נציג ישאל אתכם שאלות וימלא דוח
בשמכם .אם תשלחו דיווח באופן מקוון ,בטופס האינטרנטי יוצגו לכם שאלות
שיעזרו לכם לשתף בחששותיכם.
תיצרו סיסמה .המערכת תיצור מפתח דוח .רשמו לפניכם את הסיסמה ואת
מפתח הדוח – מידע זה יהיה זמין לכם בלבד .השתמשו בהם כדי לבדוק את
מצב הדיווח.

מעקב אחר החשש
שהעליתם
אם נראה שמשהו אינו כשורה ,או אם יש לכם שאלות כיצד לעשות את הדבר הנכון  -אנו רוצים
לשמוע מכם .יש לכם מספר אפשרויות להשמיע את קולכם:

שוחחו עם...
המנהל הוא האיש שכדאי להתחיל אתו את התהליך .עם זאת ,בתלות בחשש שלכם ,ייתכן שתרגישו
נוח יותר לשוחח עם אדם אחר .תוכלו גם לפנות למחלקת משאבי אנוש ,לעורך דין בGeneral Mills-
או למחלקת האתיקה והציות.

...שלחו דיווח דרך קו האתיקה ,באינטרנט או בטלפון

אם אתם שואלים שאלה ,חבר במחלקת האתיקה והציות ישיב לכם עליה.
אם אתם מדווחים על התנהגות פסולה אפשרית ,היא תיחקר .מחלקת האתיקה והציות תשתף
פעולה עם מחלקות משאבי האנוש ,האבטחה הגלובלית והביקורת הפנימית הגלובלית כדי לחקור
את החשש שהעליתם .ייתכן שיידרש לנו מידע נוסף שיסייע בחקירה; השתמשו בקו האתיקה כדי
לבדוק את מצב הדוח .כל המידע שאתם מספקים יישמר בסודיות .אם דיווחתם בעילום שם ,נוכל
לשאול שאלות דרך קו האתיקה ואתם תוכלו להשתמש במערכת כדי להשיב ולשמור על אנונימיות.

קו האתיקה מתארח אצל שירות דיווח עצמאי .הוא זמין  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,מכל מיקום
בעולם ,ותומך בשפות רבות .תוכלו לבחור לשמור על אנונימיות.
תוכלו לבחור להתקשר בשיחת חינם או להשתמש באינטרנט כדי לדווח .לקבלת רשימת
מספרי טלפון לחיוג חינם לפי מדינות – או לשליחת דוח דרך האינטרנט – עברו אל
.generalmillsethics.ethicspoint.com

פתרון החשש
שהעליתם

אינכם צריכים לדעת בוודאות כדי לדווח
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ההתחייבות שלנו
כדי לשמור על תרבות של אתיקהGeneral Mills ,
מבטיחה להעניק לעובדים את כל האמצעים
שיאפשרו להם להשמיע את קולם .החברה לא
תנקום בכם – ולא תרשה לנקום בכם – אם דווחתם
בתום לב על התנהלות או התנהגות עסקית מוטלת
בספק.
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השמיעו קול

לפעמים עובדים תוהים אם כדאי לדווח על חשש כשאין בידיהם את כל העובדות .הם מוטרדים
שייקלעו לצרות בשל העלאת החשש ,או שיפגעו בשמו הטוב של מישהו .בנוסף ,אם אתם מנהלים,
אתם עשויים לתהות מה תהיה התגובה הטובה ביותר על חשש שמישהו מעלה בפניכם .אינכם
צריכים לחקור לפני שתפנו אלינו .אנו נחקור את החששות שאתם מעלים .אנו בוחנים את העבירות
לכאורה בזהירות ,כדי להבטיח שמירה על שמם הטוב של העובדים המעורבים בדבר .החקירות
מתבצעות בצורה אובייקטיבית ,הוגנת וסודית.

מחלקת האתיקה והציות תשתמש
בקו האתיקה כדי לאשר את קבלת
הדיווח וליידע אתכם בתום החקירה.
מטעמי סודיות ופרטיות עובדים ,ייתכן
שלא נוכל לשתף מידע על התוצאות
הסופיות של החקירה.

מחלקת האתיקה והציות של  General Millsמופעלת על-ידי היועץ הכללי
שלנו .מחלקת האתיקה והציות אחראית לעורר מודעות לנושאי אתיקה וציות
בכל רחבי החברה .היא עשויה לסייע לכם להבין את כללי המדיניות ואת החוק.
בנוסף היא יכולה לעזור לכם להתמודד עם דילמות אתיות .תוכלו לפנות למחלקה
בטלפון  763-764-6693או בדוא"ל .ethics@genmills.com
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