Gedragscode van Boeing
De Gedragscode van Boeing bevat een overzicht van het van het personeel verwachte
gedrag voor alle medewerkers van Boeing. Boeing voert zijn activiteiten uit op een
eerlijke, onpartijdige, volstrekt ethische en correcte wijze, volledig in overeenstemming
met alle van toepassing zijnde wetten en regels, en in overeenkomst met de blijvende
waarden van Boeing. Bij het uitvoeren van activiteiten moet integriteit de basis vormen
van alle bedrijfsrelaties, inclusief degene met klanten, leveranciers, gemeenschappen
en onder werknemers. De hoogste normen van ethisch zakendoen zijn vereist van
personeel dat bij Boeing werkt bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden.
Personeel bij Boeing zal zich niet bezighouden met gedrag of activiteiten die vragen
kunnen oproepen over de eerlijkheid, onpartijdigheid, reputatie of op andere wijze het
bedrijf in verlegenheid kunnen brengen. Medewerkers zullen hun toewijding tonen tot
de blijvende waarden, zal anderen met respect behandelen en afzien van elke vorm
van intimidatie inclusief seksuele intimidatie.
Als werknemer van The Boeing Company zal ik ervoor zorgen dat:

• Ik me niet zal bezighouden met enige activiteit die een belangenconflict kan
opleveren voor mij of voor het bedrijf.
• Ik geen gebruik zal maken van mijn functie bij Boeing om persoonlijke winst na te
jagen door ongepast gebruik van niet-openbare of eigendom van Boeing zijnde
informatie of mijn functie misbruiken. Dit omvat het niet deelnemen aan
effectentransacties met voorkennis.
• Ik zal alle beperkingen op het gebruik en openbaarmaking van informatie volgen.
Dit omvat het volgen van alle vereisten voor het beschermen van informatie over
Boeing en ervoor zorgen dat niet-bedrijfseigen informatie over Boeing alleen zal
worden gebruikt en geopenbaard als dit is toegestaan door de eigenaar van de
informatie of als dit anderszins wettelijk is toegestaan.
• Ik zal eerlijk handelen bij al mijn transacties en interacties.
• Ik zal alle bedrijfs-, klant- en leveranciersactiva beschermen en ze alleen
gebruiken voor door het bedrijf goedgekeurde activiteiten.
• Zonder uitzondering zal ik voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regels
en regelgevingen.
• Ik zal elk illegaal of onethisch gedrag direct melden aan het management of
andere passende autoriteiten (zoals Ethics, Law, Security, EEO).
Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid om vragen te stellen, begeleiding te
zoeken en vermoede inbreuken op deze Gedragscode te melden. Vergelding tegen
medewerkers die echte overtredingen melden, zal niet worden getolereerd.
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