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Integritetsmeddelande
Integritet har varit grundläggande för Comcast redan från början. När min far Ralph grundade
Comcast år 1963 visste han att vägen till framgång är en kultur med företagaranda som framför
allt sätter värde på integritet, respekt och att ge tillbaka.
Dessa värderingar förblir lika starka nu, mer än 55 år senare.
Över hela Comcast, inklusive Comcast Cable, NBCUniversal och Sky, har vi ett talangfullt och
mångfaldigt team som verkligen bryr sig om det arbete vi utför, våra kunder och målgrupper,
de lokala samhällen vi betjänar och varandra. Varje dag har vi en unik möjlighet att ansluta flera
miljoner människor till allt som betyder mest för dem – via innovativa produkter, innehåll och
upplevelser. Vi tar detta ansvar på stort allvar och vi vet att det kräver hårt arbete, ärlighet.
Det är därför som vår uppförandekod är så viktig. Den är ett gemensamt ramverk för det vi står
för och för vårt sätt att arbeta. Jag ber dig personligen att åta dig att följa denna kod när du
arbetar och representerar vårt enastående företag. Så som återspeglas av våra grundläggande
värderingar består agerande med integritet helt enkelt av att göra det rätta och behandla
människor på rätt sätt.
Jag blir ständigt inspirerad av våra medarbetares stolthet och entusiasm. Tack för att du åtar dig
att upprätthålla integriteten och bevara denna underbara organisations anseende.

Brian L. Roberts
Styrelseordförande och Chief Executive Officer
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Våra grundläggande värderingar
Integritet och respekt är grunden för vårt företags kultur – med målsättningen
att arbeta tillsammans för att förmå oss själva och våra verksamheter att
alltid vara kreativa, innovativa och konkurrenskraftiga. Vi är ledda av:

Företagaranda.
Vi tar vara på bra idéer och förverkligar
dem snabbt. Vi blickar framåt och söker
ständigt efter nya sätt att innovera för
våra kunder.

VILKA
VILKA VI
VI ÄR
ÄR

Göra det rätta och agera med
integritet.
Det är inte svårare än att göra det rätta
och behandla människor på rätt sätt.

UPPFYLL A VÅR KOD

Respekt för varandra.

Ge tillbaka.

Vi åtar oss att upprätthålla en kultur som
kännetecknas av rättvisa, respekt och
inklusion – inom vår ledning och personal,
med våra kunder och leverantörer,
i vår programmering och i de samhällen
vi betjänar.

Vi har länge arbetat med att stödja
lokala samhällen och organisationer på
alla platser där vi bedriver verksamhet.
Vi använder vår röst, våra resurser och
vår räckvidd för att skapa positiva
och betydelsefulla livsförändringar för
människor i våra samhällen.
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Vår uppförandekod visar hur vi uppnår våra mål och
blir framgångsrika på rätt sätt. Den definierar våra
principer för uppförande i verksamheten och återspeglar
vårt åtagande avseende integritet. Att ”göra det rätta
och agera med integritet” är en av våra grundläggande
värderingar och det betyder därför mer för oss än att
bara efterleva lagen. Vi uppfyller dessa grundläggande
värderingar genom att göra det rätta och uppföra oss på
ett sätt som upprätthåller förtroende och respekt över
hela världen.
Koden gäller för alla medarbetare, direktörer och
styrelseledamöter hos Comcast Corporation och för
samtliga av Comcast Corporations dotterbolag och
närstående företag där Comcast Corporation direkt eller
indirekt äger mer än 50 % av de röstberättigade aktierna.
Som stöd för de principer som beskrivs i koden
upprätthåller företaget policyer som är utformade
för att vägleda medarbetare i våra affärsenheter
(Comcast Cable, NBCUniversal, Sky och Comcast
Corporate) och olika länder. Dessutom upprätthåller
varje affärsenhet policyer och procedurer som är
skräddarsydda för deras verksamheter, jobbfunktioner

och länder. I vissa fall kan sådana policyer och procedurer
sträcka sig längre än denna kod. Vi ansvarar alla för att
känna till och efterleva de policyer och procedurer som
gäller för oss.
Vi bedriver verksamhet i många länder som kan ha
olika lagar och förordningar. Vi är medvetna om vår
grundläggande förpliktelse att efterleva lagen på
alla platser där vi är verksamma. Inga affärstillfällen,
uppfattade påtryckningar från ledningen eller oskrivna
överenskommelser får någonsin motivera brott mot ett
lagstadgat krav. Eftersom Comcast är ett aktiebolag
som är registrerat i USA kan våra verksamheter och
medarbetare runt om i världen vara föremål för USA:s
lagar, i tillägg till lagarna i något annat land där vi är
verksamma. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta
hänsyn till flera lagar i olika jurisdiktioner.
Vi tillhandahåller alla medarbetare denna kod och
utbildning för att hjälpa dem att förstå deras ansvar.
Om du har frågor om vår kod och de policyer och lagar
som gäller för dig bör du tala med din närmaste chef, en
HR-representant eller den juridiska avdelningen (inklusive
Compliance).

Klicka på din affärsenhet nedan för att få åtkomst till policyer, procedurer och andra resurser som är tillämpliga för dig.

Comcast Cable
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Använd gott omdöme när beslut fattas
Vårt företag definierar principerna för uppförande i
verksamheten i denna kod och upprätthåller policyer och
procedurer för att hjälpa dig att efterleva lagen. Men i
dagens snabbt föränderliga arbetsmiljö kan det uppstå
situationer där det eventuellt inte är tydligt vad det rätta
sättet att agera är. Om du ställs inför ett svårt beslut eller
en svår situation måste du fråga dig själv följande innan
du går vidare:

Är det tillåtet enligt uppförandekoden och
andra företagspolicyer?

Känns det rätt?

Skyddar det vårt företags anseende?

Skulle du känna dig obesvärad av att läsa
om det i nyheterna eller förklara det för din
familj?

Om du svarar ”Nej” eller ”Jag är inte säker” på någon av
dessa frågor ska du välja en annan utväg eller ta en paus
för att be om hjälp. Vi har resurser och kontaktpersoner
tillgängliga för dig så att du inte behöver hantera ett svårt
beslut eller en svår situation på egen hand.
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Sök vägledning och ta upp problem
Vi vill att du ska säga till, oavsett om du har en fråga
om eller oroar dig över ett problem på arbetsplatsen
eller misstänkt olagligt eller oetiskt uppförande, och
vi har gjort det lätt för dig att göra det. Comcast
NBCUniversal Listens och Sky Listens tillhandahåller flera
olika kanaler för att göra din röst hörd utan oro över
vedergällning. Välj det rapporteringsalternativ som känns
bäst för dig:
• Du kan ta upp en fråga eller ett ärende med din närmaste
chef eller en annan lokal ledare, en HR-representant
eller den juridiska avdelningen (inklusive Compliance)
i din affärsenhet.
• Du kan också ta upp ärenden via jourlinjen eller
webbportalen. I USA och andra länder kan du lämna in
din rapport anonymt, så som tillåtet enligt gällande lag.
I syfte att skydda din anonymitet administreras dessa
tjänster av ett oberoende externt företag.
När ärenden tas upp
Frågor om och oro över förhållanden på arbetsplatsen
kan hanteras av närmaste chefer, HR eller annan
lämplig personal. Ärenden avseende olagligt eller
oetiskt uppförande vidarebefordras omedelbart till
utbildade utredare för åtgärder. Vi förväntar oss att
våra medarbetare ska samarbeta fullständigt och ärligt
med företagets utredningar. Vissa ärenden kan kräva
en djupgående utredning som kan omfatta intervjuer
och dokumentgranskningar. En överträdelse av koden
eller en företagspolicy kan leda till disciplinära åtgärder,
inklusive uppsägning av anställningen, oavsett en skyldig
medarbetares befattning eller tid på arbetet.

VILKA VI ÄR

Företaget kommer att hålla utredningar konfidentiella i
den utsträckning det är möjligt och förenligt med behovet
av att genomföra en grundlig utredning och lösa ärendet.
Kontakta styrelsen
Ärenden avseende bokföring, interna bokföringskontroller
eller revisionsgranskning kan också skickas till
Audit_Committee_Chair@comcast.com och kommer
att hanteras i enlighet med de procedurer som har
upprättats av Comcast Corporation-bolagsstyrelsens
revisionskommitté.
Vedergällning tolereras inte
Oavsett hur du rapporterar ett ärende visar vi ingen
tolerans för vedergällning. Företagets policy förbjuder
vedergällning mot någon medarbetare, chef eller
styrelseledamot som tar upp ett ärende i god tro eller
hjälper till med utredningen av misstänkt olagligt eller
oetiskt uppförande, även om ett rapporterat ärende är
ogrundat i slutänden. Alla överträdelser av vår policy mot
vedergällning kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive
uppsägning av anställningen.
Ingenting i denna kod eller någon annan företagspolicy
begränsar en medarbetares, chefs eller styrelseledamots
möjlighet att kommunicera med eller lämna över
information till någon myndighet eller kommission,
inklusive U.S. Securities and Exchange Commission,
avseende möjliga lagbrott utan utlämnande till
företaget, så som det skyddas enligt tillämpliga lagar om
visselblåsning. Företaget förbjuder vedergällning för alla
dessa aktiviteter.
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WEBBPORTAL: www.ComcastNBCUniversalListens.com

www.ComcastSkyListens.com
JOURLINJE:

1-877-40-LISTENS
1-877-405-4783 i USA
Telefonnummer i andra länder finns under rubriken
Globala jourlinjenummer i avsnittet Annan information

Ytterligare information om dessa kanaler är tillgänglig
Du kan se ytterligare information om de resurser
som beskrivs i detta avsnitt eller hitta ytterligare
rapportkanaler inom din affärsenhet genom att gå till
avsnittet Integrity eller People på din affärsenhets intranät
eller till www.ComcastNBCUniversalListens.com eller
www.ComcastSkyListens.com.
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Föregå med gott exempel:
chefers extra ansvar
I rollen som personalledare inom organisationen har
en chef extra ansvar för att stödja vårt företags
integritetsbetonade kultur. Chefer måste föregå med gott
exempel och tjäna som förebilder för sina team och alla
medarbetare.
Chefer måste främja en öppen miljö för rapporter som
uppmuntrar medarbetarna till att ställa frågor, ta upp
problem och säga till. När chefer får in ett ärende från en
av sina medarbetare måste de reagera på följande sätt:
• För ett problem på arbetsplatsen, t.ex. dagliga tvister med
en kollega eller en fråga om företagets förmåner, måste du
vidta omedelbara åtgärder för att lösa problemet eller be
din närmaste chef eller en HR-representant om hjälp för att
ge medarbetaren ett punktligt svar.
• För ett påstående om misstänkt olagligt eller oetiskt
uppförande, t.ex. ett integritetsproblem, måste du
omedelbart rapportera det via en särskilt avsedd kanal.
Dessa kanaler omfattar den juridiska avdelningen (inklusive
Compliance), en HR-representant eller jourlinjerna Comcast
NBCUniversal Listens eller Sky Listens eller webbportalen.
Undersök aldrig ett påstående om olagligt eller oetiskt
uppförande på egen hand.
Oavsett det rapporterade ärendets beskaffenhet får chefer
aldrig vidta någon form av vedergällning och de måste
rapportera vedergällning från andra personer.
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Vårt åtagande för vår arbetsmiljö
Våra principer för uppförande
i verksamheten kräver att vi
agerar med integritet i allt vi gör
för företaget. Dessa principer är
uppdelade i tre åtaganden:
• Vårt åtagande för vår arbetsmiljö
• Vårt åtagande för våra kunder och
vårt företag
• Vårt åtagande för professionellt
beteende
Dessa förenas genom ett gemensamt
åtagande att göra det rätta för våra
medarbetare, kunder, målgrupper och
investerare och de samhällen som vi
betjänar.

VILKA VI ÄR

Behandla människor rättvist och med
respekt
En av våra grundläggande värderingar är ”respekt
för varandra”. Vi har ett gemensamt ansvar för att
främja en kultur med rättvisa, respekt och inklusion som
förmår oss att sätta värde på och uppskatta skillnader.
Vi efterlever tillämpliga arbets- och anställningslagar och
främjar lika anställningsmöjligheter och fattar beslut om
anställning baserat på förtjänst och kvalifikationer. Vi
förbjuder alla former av trakasserier eller diskriminering
baserat på en enskild persons rastillhörighet, etnicitet,
kön, sexuella läggning, könsidentitet eller -uttryck, religion,
ålder, civilstånd, nationella ursprung, börd, graviditet
eller moderskap, hälsotillstånd, fysiska eller psykiska
funktionsnedsättning eller något drag eller någon status
som skyddas av gällande lag (som kan skilja sig mellan
olika länder).

Främja hälsa och säkerhet
Vi åtar oss att tillhandahålla en säker arbetsmiljö och
att främja enskilda personers hälsa och välbefinnande.
Vi efterlever tillämpliga lagar och förordningar avseende
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och bedriver vår
verksamhet på ett sätt som minimerar risken för att våra
medarbetare skadas. Vi uppmuntrar våra medarbetare att
identifiera och rapportera alla potentiellt osäkra beteenden
eller metoder på arbetsplatsen.

Inga former av trakasserier eller diskriminering
tolereras. Vi förväntar oss att alla som iakttar något
diskriminerande, trakasserande, stötande, oegentligt,
hotande eller vedergällande uppförande eller annat
beteende som är oförenligt med en respektfull arbetsplats
säger till, och uppmuntrar dem att göra det, och vi åtar oss
att skapa en miljö där medarbetare känner sig obesvärade
av att ta upp ärenden utan oro för vedergällning.
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Vårt åtagande för våra kunder
och vårt företag
Vår verksamhet är beroende av våra kunder. Vi åtar oss att
erbjuda dem kundservice på högsta nivå i varje land där vi är
verksamma.

Respektera integritet
Vi ansvarar för att skydda de personuppgifter vi samlar
in. Vårt anseende är beroende av det. Vi vet att våra
kunder, medarbetare och andra personer är måna om sin
integritet och vi arbetar för att förtjäna och upprätthålla deras
förtroende. När vi samlar in, använder, upprätthåller eller delar
personuppgifter prioriterar vi att hålla dem säkra och använda
dem för de ändamål som beskrivs i våra integritetspolicyer och
-meddelanden. Vi arbetar så att vi efterlever integritetslagar
och respekterar enskilda personers rätt till integritet. Vi kräver
att våra affärspartner som har åtkomst till våra uppgifter
arbetar på samma sätt. Vi delar personuppgifter endast
med dem som har behörighet att få tillgång till dem. Vi
skyddar personuppgifter genom att upprätthålla program
för informationssäkerhet som är rimligen och lämpligt
utformade för att åtgärda säkerhetsrisker och skydda
uppgifternas integritet, säkerhet, sekretess, fullständighet
och tillgänglighet. Om vi får kännedom om en incident med
uppgifter som lagras hos oss eller en incident som omfattar
några av våra uppgifter som lagras av våra leverantörer eller
affärspartner, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för
att informera och skydda berörda parter på lämpligt sätt. Vi
förstår att vårt anseende och våra framgångar är beroende
av att upprätthålla förtroendet med avseende på uppgifters
integritet och säkerhet.

VILKA VI ÄR

Undvik intressekonflikter
Vi låter inte externa intressen eller aktiviteter störa
vårt affärsomdöme eller vårt ansvar inför företaget.
Vi håller ögonen öppna i fråga om faktiska, potentiella
eller till och med uppfattade intressekonflikter som kan
uppstå baserat på anställning eller andra aktiviteter
utanför företaget, ekonomiska intressen eller personliga
relationer. En intressekonflikt uppstår när en medarbetare är
engagerad i aktiviteter eller relationer som stör utförandet av
medarbetarens arbetsuppgifter eller skyldighet att vara lojal
gentemot företaget. Även om inget olämpligt har avsetts inser
vi att även ett sken av en intressekonflikt kan vålla skador,
t.ex. skada på vårt anseende eller våra affärsrelationer. Därför
upprätthåller vi kontroller för att identifiera, möjliggöra och
granska avslöjanden av situationer som kan skapa eller ge ett
sken av att skapa en intressekonflikt, i syfte att säkerställa att
vi uppfyller vår skyldighet att vara lojala gentemot företaget.

Skydda immateriella rättigheter och värna
om privatägda och konfidentiella uppgifter
Att skydda och försvara företagets immateriella
rättigheter och värna om privatägda och konfidentiella
uppgifter är ytterst viktigt för att vi ska vara
framgångsrika. I vår roll som medie- och teknikföretag är
immateriella rättigheter och konfidentiella uppgifter några
av våra mest värdefulla tillgångar och de omfattar varu- och
firmamärken, kunnande, uppfinningar, patent, innehåll och
annat upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter,
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strategier, datorprogram och medier, inklusive webbplatser
och appar. Vi håller våra immateriella rättigheter och
konfidentiella uppgifter skyddade mot obehörig användning
eller spridning. Vi respekterar dessutom andras immateriella
rättigheter och konfidentiella uppgifter och inser att det är
avgörande att göra det för att upprätthålla vår verksamhet
och vårt anseende. Allmänt sett innebär skyddet av
immateriella rättigheter och privatägda och konfidentiella
uppgifter, oavsett om de tillhör oss eller våra affärspartner, att
våra idéer skyddas och att vårt anseende som pålitlig partner
upprätthålls.

Handla inte baserat på och dela inte
insiderinformation
Vi har ett strängt förbud mot att använda väsentlig,
icke-offentlig information för att köpa eller sälja
aktier eller dela sådan information med andra. Det
är möjligt att vi under vår anställning får kännedom om
väsentlig information om vårt företag eller något annat
företag som inte har offentliggjorts och som skulle kunna
påverka företagets aktiekurs när den publiceras. Vi förbjuder
medarbetare att köpa eller sälja aktier när de har kännedom
om väsentlig information, t.ex. resultatmeddelanden eller
betydande fusion, förvärv, försäljning eller affärsavtal
före offentliggörande. Vi förbjuder även delning av sådan
information med andra för något olämpligt syfte.

VILKA VI ÄR
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Säkerställ ekonomiskt ansvar
Vi åtar oss att upprätthålla integriteten i företagets
bokföring, dokumenthantering, ekonomiska rapporter
och offentliga rapporter. Vi har ett system med
interna kontroller för att upprätthålla vår bokföring
och sammanställa våra ekonomiska redogörelser
i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar, regler
och bokföringsstandarder. Vi tillhandahåller aktieägare
och investerare fullständig, rättvis, noggrann, punktlig
och begriplig information om vårt företag och våra
ekonomiska resultat.

Kommunicera ansvarsfullt
Vi uttalar oss inte å företagets vägnar om vi
inte har behörighet att göra det. Vi ser till att vår
externa kommunikation är ärlig och korrekt. Under all
kommunikation som kan beröra företaget på något
sätt, oavsett om det är i samband med arbetet eller på
fritiden, måste vi kommunicera professionellt, upprätthålla
sekretessen och vara medvetna om de återverkningar
våra uttalanden kan få på företagets verksamhet och
anseende. Detta gäller oavsett om kommunikationen är
personlig, på telefon, via e-post eller på sociala medier.
Vi efterlever tillämpliga utsändnings- och
reklamrelaterade lagar, förordningar, standarder
och arbetsregler och åtar oss att uppfylla de högsta
normerna för media. Vi strävar efter att rapportera
noggrant, rättvist, objektivt och oberoende och vi
förstår vikten av att arbeta med integritet, ärlighet och
transparens. Vi åtar oss att ge våra journalister det stöd
och den självständighet som behövs för att uppfylla dessa
åtaganden.
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Vårt åtagande för professionellt
beteende
Konkurrera rättvist
Vi åtar oss att konkurrera rättvist och efterleva
tillämpliga konkurrensrelaterade lagar, regler och
direktiv. Konkurrenslagstiftningen är utformad för att
främja öppen och energisk konkurrens på marknaden.
Den förbjuder överenskommelser mellan parter som
begränsar konkurrensen och om ett företag har stor makt
på marknaden har det ett ansvar för att inte använda sin
makt på ett sätt som skadar konkurrensen. Vi efterlever
konkurrens- och antitrustlagarna och säkerställer att
vårt företag aldrig blir inblandat i något uppförande
som sannolikt kan skada rättvis konkurrens. Vi är
övertygade om att vårt företag kommer att frodas på en
konkurrensbetonad marknad och att vi uppnår framgångar
baserat på kvaliteten i våra produkter och tjänster.

Erbjud eller acceptera aldrig mutor
Mutor är olagliga och vi förbjuder all hantering av dem.
Vi kommer aldrig att äventyra vårt åtagande för lagar och
integritet genom att medverka till eller ge ett sken av att
medverka till mutor eller någon annan form av korruption.
Vi försöker inte utöva direkt eller indirekt (via en tredje part)
inflytande på någon via mutor eller olaglig provision eller
några andra olämpliga eller oetiska metoder eller på ett
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sätt som skulle kunna äventyra vårt anseende och våra
värderingar. Företaget upprätthåller dessutom procedurer
som är utformade för att säkerställa att våra leverantörer
och affärspartner är ansedda, inte medverkar till mutor
samt att de efterlever tillämpliga lagar och företagspolicyer.

Hantera gåvor och representation
ansvarsfullt
Gåvor och representation måste hanteras ansvarsfullt
och i enlighet med företagets policyer. Att erbjuda eller
acceptera gåvor och representation kan skapa rättmätiga
möjligheter att förespråka vårt företags produkter och
tjänster, skapa kontakter och upprätta affärsrelationer.
Kom dock ihåg att om de hanteras olämpligt eller erbjuds
eller accepteras med olämpliga avsikter kan gåvor och
representation försämra vårt eller våra leverantörers och
affärspartners omdöme, äventyra våra affärsrelationer,
skada vårt företags anseende och bryta mot lagen.
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Samverka med myndigheter och delta
lagligt och etiskt i politiska aktiviteter
Vår interaktion med myndigheter och våra politiska
aktiviteter efterlever tillämpliga lagar, förordningar
och företagspolicyer. Vårt företag arbetar tillsammans
med myndigheter och samverkar med offentliga tjänstemän
för att skydda våra verksamhetsmål och uppnå offentliga
policymål. Våra företagspolicyer beskriver kraven och
begränsningarna för deltagande i aktiviteter som att
bedriva lobbyverksamhet för en viss sak eller ett lagförslag,
anställa en tredje part som talar å företagets vägnar,
erbjuda en offentlig tjänsteman något värdefullt, ge
bidrag till en politisk kandidat eller kommitté, sälja våra
produkter och tjänster till en myndighet eller på annat sätt
samverka med offentliga tjänstemän. Vi förstår också att
medarbetare på egen hand kan delta i politiska aktiviteter i
de samhällen där de bor och arbetar. När vi engagerar oss i
politiska aktiviteter och samverkar med myndigheter måste
vi uppfylla de högsta rättsliga och etiska normerna och
efterleva företagets policy.

Efterlev tillämpliga lagar avseende
penningtvätt, finansiering av brottslig
verksamhet och skatteflykt
Vi efterlever tillämpliga lagar som är utformade för
att förhindra och upptäcka penningtvätt, brottslig
finansiering och skatteflykt. Vi förbjuder deltagande i alla
försök att maskera eller ”tvätta” inkomster från brottsliga
aktiviteter, med syftet att inkomstkällan ska se ut att vara
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legitim. Vi åtar oss att bedriva verksamheten med ansedda
affärspartner, ta emot pengar från legitima källor och
efterleva lagar mot penningtvätt och skatteflykt.

Efterlev internationella handelsregler
Vi åtar oss att bedriva den globala verksamheten i
enlighet med tillämpliga internationella lagar och
förordningar i fråga om handelskontroll. Internationella
lagar och förordningar i fråga om handelskontroll reglerar
överföringar av varor, programvara, tjänster och teknik
över landsgränser och utförandet av affärer med vissa
länder, myndigheter, enheter och enskilda personer. Dessa
lagar och förordningar omfattar export- och importregler,
antibojkottlagar och ekonomiska sanktioner och de är ofta
baserade på länders nationella säkerhet och utrikespolitik.
Vi arbetar över hela världen och vår respekt för dessa lagar
och förordningar undviker påföljder och bevarar företagets
anseende och vår förmåga att lyckas i en global affärsmiljö.

Skydda miljön
Det är viktigt för oss att skydda miljön för framtida
generationer och därför arbetar vi inte bara för att
efterleva tillämpliga miljölagar och -förordningar, utan
även för att skapa en kultur med hållbar innovation och
miljömässigt ansvarsfulla verksamhetsbeslut. Vi strävar
efter att minimera miljöpåverkan via ansvarsfull användning
av resurser. Detta omfattar att minska energiförbrukningen,
använda förnybar energi när det är praktiskt genomförbart,
minimera produktionen av riskfyllt avfall samt återvinna och
återanvända material.
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Främja etiska relationer med leverantörer
och andra affärspartner
Vi strävar efter att endast samarbeta med parter
som delar våra värderingar. Partnersamarbeten med
andra är en ytterst viktig del av verksamheten och vi
anser att sådana samarbeten baseras på förtroende
och ömsesidiga fördelar. Vi samverkar ärligt och med
integritet på marknaden och vi förväntar oss att våra
affärspartner ska göra detsamma och efterleva lagar och
förordningar avseende arbete och anställning, inklusive
dem som gäller människohandel och tvångsarbete, hälsa
och säkerhet, miljön, integritet och informationssäkerhet,
mot penningtvätt, mot skatteflykt samt mot korruption.
Vi åtar oss att tillhandahålla mångfaldiga leverantörer
konkurrenskraftiga möjligheter att göra affärer med oss och
vi utvärderar leverantörers utbud baserat på deras kvalitet,
tillförlitlighet, funktioner, pris, service och tekniska krav. Vi
förväntar oss också att våra affärspartner ska dela vårt
åtagande om integritet och etiskt uppträdande. Detta läggs
fram mer detaljerat i vår uppförandekod för leverantörer och
affärspartner.
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Bekräftelse av koden
Alla medarbetare, direktörer och styrelseledamöter måste
bekräfta att de har läst och förstår koden. Ingenting
i koden begränsar medarbetares möjlighet att utöva
någon rättighet de har enligt gällande lag.

Ansvar för utebliven efterlevnad
En medarbetare, chef eller styrelseledamot som bryter mot
uppförandekoden eller tillämpliga lagar, förordningar, regler,
policyer eller procedurer kan bli föremål för disciplinära
åtgärder, inklusive uppsägning av anställningen eller
tjänsten.

Friskrivningar
Under sällsynta omständigheter kan en medarbetare, chef
eller styrelseledamot behöva begära att en bestämmelse i
uppförandekoden inte ska gälla för denne. En medarbetare
som anser att ett en bestämmelse inte ska gälla bör
samråda med sin närmaste chef eller en företagsjurist.
Begäranden om ogiltigförklarande av en bestämmelse för
någon kan endast beviljas av chefsjuristen för Comcast
Corporation eller chefsjuristen för medarbetarens
affärsenhet. Ogiltigförklarande av en bestämmelse för
en verkställande chef eller styrelseledamot hos Comcast
Corporation kan endast beviljas av Comcast Corporations
bolagsstyrelse och kommer att meddelas offentligt så som
nödvändigt enligt gällande lag.
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Comcast NBCUniversal Listens och Sky Listens: Globala jourlinjenummer*
Om du behöver med information eller ska lämna in en rapport via webbportalen kan du gå till www.ComcastNBCUniversalListens.com eller www.ComcastSkyListens.com.
L AND

JOURLINJENUMMER*

Argentina

0800-666-2657

Australien

1-800-572-050

Österrike
Belgien
Brasilien
Kanada
Kina
Frankrike
Tyskland
Hongkong
Indien

0-800-200-288
Åtkomstkod: 877-405-4783
0-800-100-10
Åtkomstkod: 877-405-4783

L AND

JOURLINJENUMMER*

Japan

0034-800-600331 (NTT)
0066-33-830728 (Softbank Telecom)
00531-11-0498 (KDD)

Mexiko

001-844-533-8232

Nederländerna

08000900126

Peru

0800-78-967

Portugal

800-800-128
Åtkomstkod: 877-405-4783

Ryssland

7 8003337005

Singapore

800-110-2295

Sydkorea

00308-13-3114

Spanien

900-9-81076

Sverige

0201408276

Schweiz

0-800-890011
Åtkomstkod: 877-405-4783

Storbritannien

0808-234-9777

USA

1-877-405-4783

0800-892-0801
1-877-405-4783 (engelska)
1-855-350-9393 (franska, engelska)
4006000703
0800-90-0826
0-800-225-5288
Åtkomstkod: 877-405-4783
800-96-1876
000-800-040-1338

Irland

00-800-888-55288 (Irland UIFN)
1-800-550-000 (Irland)
Åtkomstkod: 877-405-4783

Italien

800-790259

*Numren kan komma att ändras
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