
VIRKSOMHEDEN CARLISLE’S REGISTREREDE 
ETISKE FORRETNINGSKODEKS 

I. POLITIK

Carlisle’s Etiske Forretningskodeks er baseret på principperne om personlig integritet,   
retfærdighed og lovlydighed. Det forventes naturligvis, at alle medarbejdere arbejder med 
Carlisle virksomhedsanliggender i nøje overensstemmelse med disse principper. Dog synes 
brugen af disse generelle principper muligvis ikke altid indlysende. Desuden kan love og 
regulationer kræve specifikke regler, og særlig opmærksomhed er nødvendig for at undgå 
utilsigtede overtrædelser. 

I overensstemmelse hermed beskriver dette Etiske Forretningskodeks vores grundlæggende 
politikker, der er organiseret som følger:  

Del A: 
Del B: 
Del C: 
Del D: 
Del E: 
Del  F: 

Grundlæggende Principper 
Fortrolig Information 
Interessekonflikt 
Virksomhedsførelse 
Nøjagtig og Rettidig Regelmæssig Rapportering 
Rapportering og Effekt af Overtrædelser 

Hver enkelt medarbejder er forpligtet til at iagttage Carlisle's Etiske Forretningskodeks. 
Manglende overholdelse af dette Etiske Forretningskodeks kan danne grundlag for 
afskedigelse. Alle referencer i dette Etiske Forretningskodeks henviser til lederne, 
embedsmændene samt medarbejderne hos Carlisle Companies Incorporated, herunder alle 
datterselskaberne. 

A. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

1. Ærlighed, Integritet og Retfærdighed

Etisk forretningsadfærd bør udføres på et tilstrækkeligt højt niveau over
lovens minimum. Ærlighed omfatter ikke på noget tidspunkt tvetydighed, og
vi bør altid vælge ud fra højeste integritet. Et grunlæggende princip for
succes i virksomheden er at behandle alle retfærdigt. Alle, herunder vores
konkurrenter, har ret til at forvente, at vi i enhver henseende afspejler den
højeste standard af ærlighed, integritet og retfærdighed. Ved inddragelse af
andre ydelser bør vi vælge på grundlag af ydelsens kvalitet samt værdiens
konkurrenceevne.
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Vores omdømme er afhængig af at udøve retfærdighed, ærlighed og integritet   
i alle forretninger og transaktioner. Forekomst af overtrædelse eller 
utilbøjeligheder bør desuden undgås. 

2. Overholdelse af Love og Regler 

Der er adskillige love og regler, både indenlands og udenlandsk, der styrer 
vores handlinger. Almengældende love og regler omfatter lige beskæftigelse, 
værdipapirer, anti-trust, miljø, offentlige udbudsprocedurer, illoyal 
konkurrence, Americans with Disabilities Act samt Foreign Corrupt Practices 
Act (se også D.2.). Vi er forpligtede til, både individuelt og som virksomhed, 
at overholde ikke blot skrivelsen af alle gældende love og regler, men også   
intentionen. 

Manglende overholdelse af disse love og regler kan have alvorlige 
konsekvenser, herunder juridisk ansvar for skader og andre sanktioner. 
Medarbejdere har ansvaret for at lære og forstå de juridiske bestemmelser, der 
er gældende for afdelingens handlinger samt deres specifikke ansvar indenfor 
deres afdeling. 

Hvor uløste juridiske spørgsmål eller enhver form for tvivl hersker, bør den 
relevante leder eller afdelingschef gøres opmærksom herpå. Hvis der er behov 
for yderligere hjælp, bør Carlisle's General Counsel konsulteres. Se desuden 
Del F - Rapportering og Effekt af Overtrædelser. 

3. Ligebehandling 

Carlisle er forpligtet til en politik, der behandler alle nuværende og potentielle 
medarbejdere lige. Vi bør altid være objektive, når vi har med andre at gøre 
samt i beslutningsprocessen. Alle, vi kommer i kontakt med, skal behandles 
retfærdigt i alle henseender. Diskrimination på grundlag af en persons race, 
religion, tro, hudfarve, køn, seksuel orientering, ægteskabelig status, 
handikap, national oprindelse eller veteranstatus er ulovlig. Det er påkrævet, 
at alle medarbejdere afstår fra enhver handling, der forårsager diskrimination, 
da sådanne faktorer aldrig er passende overvejelser i forretningsbeslutninger.   

B. FORTROLIG  INFORMATION 

1. Information Om Carlisle Selskaber og Beskyttede Data 

Grundet deres stillinger eller relationer kan medarbejdere få eller blive 
opmærksom på information om Carlisle eller dets selskaber, der ellers ikke er 
tilgængelig for offentligheden. Denne information omfatter, men er ikke 
begrænset til, finansielle optegnelser, kundelister, nuværende eller tidligere 
medarbejdere, prislister, marketingsplaner, produktudviklinger, 
specifikationer,   immaterielle aktiver, formler samt fremstillingsprocesser. 
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Medarbejdere, der har adgang til sådanne oplysninger, er forpligtet til beskytte 
denne viden. Forretningsmæssig og fortrolig information vedrørende Carlisle 
eller dens selskaber bør aldrig videregives, før den er offentliggjort eller 
videregivet til værdipapirindehaverne eller på anden vis gjort alment 
tilgængeligt for offentligheden. Denne information bør desuden aldrig 
videregives til personer indenfor Virksomheden, medmindre disse personer   
har en reel grund til at vide dette eller har tilladelse til at have adgang til sådan 
information. 

2. Information Om Kunder 

Under den almindelige forretningsgang kan medarbejdere blive opmærksom 
på information om kunder, leverandører eller andre parter, der er fortrolig og 
priviligeret. Denne information bør ikke videregives hverken indenfor eller 
udenfor Virksomheden til personer, der ikke har en legitim grund til at have 
kendskab til informationen. Det er desuden strengt forbudt at opsøge eller 
komme i besiddelse af information om kunder, leverandører og andre parter, 
som Virksomheden ikke er berettiget til. Udover rutinemæssig kredit- eller 
lignende forespørgsler bør der ikke frigives information vedrørende vores 
kunders og leverandørers anliggender til udenforstående, herunder 
retshåndhævende myndigheder, undtagen som svar på en gyldig stævning eller 
anden juridisk proces.  

3. Behandling af Fortrolig Information 

Der bør udvises særlig forsigtighed, når det er nødvendigt at behandle 
fortrolig information til enkeltpersoner i andre afdelinger eller selskaber. 
Disse personer kan have modstridende forpligtelser eller forskellige 
ansvarsområder. Sådan fortrolig information må ikke misbruges, og hvor 
muligt bør det anvendes på en sådan måde, at den privilegerede eller fortrolige 
del ikke bliver videregivet. 

4. Insider Information 

Føderal værdipapirlovgivning forbyder medarbejdere at udnytte materiel og 
personlig information om Virksomheden eller vores kunder og leverandører. 
At videregive personlig information til andre er også ulovligt. I 
overensstemmelse med føderal værdipapirlovgivning er det Virksomhedens 
politik at forbyde alle medarbejdere, der har adgang til materiel og personlig 
information, at købe eller sælge Virksomhedens værdipapirer eller involvere 
sig i enhver handling for at drage fordel af eller videregive informationen. 
Dette forbud gælder desuden information vedrørende enhver anden 
virksomhed, herunder vores kunder eller leverandører, erhvervet under 
ansættelse i Virksomheden.  
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Materiel information er enhver form for information, der ville være vigtig for 
en fornuftig køber under beslutningen om enten at købe, afvente eller sælge 
aktier. Med andre ord enhver form for information der sandsynligvis kunne 
påvirke aktiens pris. Eksempler på materiel information omfatter: forudsigelse 
af fremtidige fortjenester eller tab; nye produkter eller fund; ændringer i 
udbyttepolitikker eller udtalelsen om et aktiesplit eller udbud af yderligere 
aktier; nyheden om igangværende eller planlagt fusion, erhvervelse eller 
disposition; betydelig retssag eller offentlig undersøgelse; og opnået eller tab 
af en betydningsfuld kunde eller leverandør. Enten positiv eller negativ 
information kan være materiel.    

Efter Virksomheden har offentliggjort en meddelse om materiel information, 
bør medarbejderne fortsat behandle informationen som “privat”, indtil vores 
aktionærer og investorer har haft tid til at modtage og vurdere informationen. 
Som en almen regel bør du ikke involvere dig i nogen form for transaktion i 
Virksomhedens aktier, indtil ugedagen efter informationen er blevet frigivet.   

Herudover er Carlisle's direktører, embedsmænd og afdelingsledere underlagt 
handelsrestriktionerne i Carlisle's Statement of Policy Concerning Securities 
Trading. 

5. Andres Forretningshemmeligheder 

C a r l i s l e a n e r k e n d e r d e n j u r i d i s k e b e s k y t t e l s e g i v e t t i l 
forretningshemmeligheder og andres fortrolige information og forbyder sine 
medarbejdere at deltage i ulovlige eller på anden vis upassende handlinger for 
at erhverve sig sådan information om forretningshemmeligheder og/eller 
fortrolige oplysninger.   

C. INTERESSEKONFLIKT 

1. Generel Politik 

En interessekonflikt opstår, når en medarbejder har en personlig interesse i en 
transaktion eller en forpligtelse, de muligvis skylder en anden, som kommer i 
konflikt med medarbejderens forpligtelse til Virksomheden og dens kunder.     
Medarbejdere må ikke have personlige, forretningsmæssige eller finansielle   
interesser, der er i uoverensstemmelse med deres ansvar til Virksomheden. 

Derfor må medarbejderne ikke deltage i transaktioner eller begivenheder, som 
de muligvis kunne have interesse i, og som kunne resultere i delt loyalitet. 
Regler om interessekonflikt gælder alle transaktioner og begivenheder, uanset 
om det er direkte eller indirekte gennem en medarbejders familie eller 
bekendte.  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2. Misbrug af Forretnings- og Personlige Relationer 

Selv om medarbejdere har et privatliv og personlige interesser, bør de 
håndteres for at undgå interessekonflikter og forekomsten af enhver 
interessekonflikt. Interessekonflikter mellem personligt og 
virksomhedsmæssigt ansvar  kan opstå i en række forskellige sammenhænge, 
og medarbejdere skal altid være opmærksomme på sådanne konflikter.  

Medarbejdere må ikke ivaretage kontrol eller indflydelse eller opretholde en 
investering eller økonomisk interesse i en konkurrent, leverandør eller en 
kunde, hvor en sådan relation forårsager delt loyalitet eller forekomsten af 
utilbørlighed mellem Virksomheden og medarbejderen. Medarbejdere må 
heller ikke deltage i aktiviteter af personlig interesse eller fordel udenfor 
ansættelsessammenhæng, hvis sådanne aktiviteter er modstridende eller 
fremstår modstridende med enhver interesse i Virksomheden. Desuden må 
virksomhedsaktiver ikke anvendes til personlig interesse eller fordel for 
medarbejderne eller i situationer, der kan være modstridende med 
virksomhedsdriften.  

3. Gaver fra Leverandører eller Kunder 

Medarbejdere eller deres familie må ikke tage imod penge, gaver eller 
værdigenstande fra kunder, leverandører eller andre, som medarbejderen 
kommer i relation med i forbindelse med hans eller hendes ansættelse. 
Medarbejdere må heller ikke forære penge, gaver eller værdigenstande til 
kunder, leverandører eller andre, hvor det kan opfattes som værende i 
forretningsmæssig interesse. Følgende er anerkendte undtagelser fra det 
generelle forbud mod at opsøge eller modtage værdigenstande:  

(i) Salgsfremmende eller reklamegaver (kalendre, kuglepenne 
osv.), der rutinemæssigt udleveres af donorerne eller varer i 
forbindelse med almindelig anerkendte arrangementer 
(reklamekampagner, jul) med en værdi under $50; 

(ii) Vanlig underholdning leveret i den normale forretningsgang 
og direkte relateret til den aktive udførelse af en sund og etisk 
forretningsrelation. Betalte rejser leveret af andre med en  
Carlisle forretningsrelation er ikke tilladt uden godkendelse  
af medarbejderens leder.  

4. Samarbejdspartnere med Andre Organisationer 

Medarbejdere forventes at rette deres fulde opmærksomhed og energi mod  
Virksomhedens ansvarsområder under den normale arbejdstid. Medarbejdere 
skal sikre sig, at eksterne aktiviteter ikke forstyrrer deres opgaver i 
Virksomheden, ikke reflekterer negativt på Virksomheden eller forårsager 
eventuelle interessekonfliker.  
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Medarbejdere må ikke modtage en stilling som direktør, partner eller 
konsulent indenfor enhver forretning med hensigt på at opnå en fortjeneste 
uden skriftlig tilladelse fra afdelingslederen, Carlisle's General Counsel samt 
Carlisle’s administrerende direktør. Alle medarbejdere har ansvar for at 
meddele deres leder om enhver form for ekstern ansættelsesforslag ved 
overvejelse af det eksterne forslags karakter samt omfang og give skriftlig 
tilladelse. 

5. Public Service 

Besiddelsen af et elektivt eller på anden vis offentligt kontor kan give 
anledning til interessekonflikt, der muligvis er ulovligt eller kan forhindre 
Virksomheden i at have normale forretningsrelationer med det statslige organ 
involveret. Specifik skriftlig godkendelse fra afdelingslederen, Carlisle's 
General Counsel samt Carlisle's administrerende direktør skal indhentes, før 
en medarbejder opsøger et offentligt kontor eller arrangerer et møde med et.   

D. VIRKSOMHEDSADFÆRD 

1. Generelle Udsagn 

Retningslinjerne indenfor virksomhedsadfærd er blevet etableret for at hjælpe 
hver enkelt medarbejder til en passende adfærd under hans eller hendes 
ansættelsesansvar og rette fokus på visse juridiske problemer indenfor vores 
anliggender. 

Ansættelsesrelationen indebærer en tillidsforpligtelse eller en betroet stilling, 
der indebærer at handle i den bedste interesse for Virksomheden på alle 
tidspunkter. Hver medarbejder kan under visse betingelser betragtes som en 
agent for Virksomheden og således binde Virksomheden til visse forpligtelser  
eller påtage sig et vis juridisk ansvar som følge af handlinger eller pålagt 
adfærd. Ved upassende og ufornuftig adfærd som agent af Virksomheden kan      
medarbejderen eller Virksomheden underlægges juridisk ansvar samt skade 
Virksomhedens forretningsmæssige omdømme.  

Hver medarbejder er ansvarlig for korrektheden og konsekvenserne af hans 
eller hendes handlinger. Ingen er undskyldt forseelser vejledt eller anmodet af 
anden part.   
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2. Ukorrekte Betalinger 

Carlisle politik forbyder fuldt ud upassende betalinger eller bestikkelser af 
enhver form til personer eller organisationer for at sikre en forretningsmæssig 
fordel eller for at påvirke deres politikker eller beslutninger eller for en 
hvilken som helst årsag. Medarbejdere må desuden ikke tilbyde eller dele 
eventuelle belønninger, særlige rabatter, godtgørelser eller rabatter med 
kunder, leverandører eller andre, der er upassende eller i uoverensstemmelse 
med Virksomhedens planer eller politikker. 

Endvidere har Foreign Corrupt Practices Act specifikke bestemmelser. Den 
første er bekæmpelse af bestikkelse, der forbyder ulovlige betalinger, tilbud 
eller løfter om at betale penge eller anden værdigenstand til enhver fremmed 
(myndighed) embedsmand med det formål at påvirke enhver handling eller 
beslutning for at hjælpe med at opnå eller fastholde forretninger. 
Opbevaringen af de registrerede bestemmelser kræver, at der føres bøger og 
optegnelser, der nøjagtigt og retfærdigt afspejler transaktioner og dispositioner 
af aktiver. Aktiver, der ikke er registrerede samt tilslørede betalinger er 
forbudte. Den endelige bestemmelse er relateret til intern kontrol, der kræver 
enheder for at opretholde et kontrolsystem, der er tilstrækkeligt til at sikre, at 
interne kontrolsystemer bliver mødt. 

3. Politiske Aktiviteter og Bidrag 

Føderale og statslige love og regler begrænser betydeligt virksomheder fra at 
yde politiske bidrag eller gennemføre politiske aktiviteter. I henhold til politik  
yder Virksomheden hverken direkte eller indirekte politiske bidrag til en 
hvilken som helst politisk kandidat eller organisation. Derudover tillader 
Virksomheden ikke, at medarbejdere udøver politiske aktiviteter i 
Virksomhedens tid eller anvender Virksomhedens faciliteter, udstyr eller 
forsyninger til at udføre sådanne aktiviteter. Virksomheden opfordrer og 
forventer, at medarbejderne har aktiv interesse i den politiske proces og er 
informeret omkring statslige aktiviteter på alle niveauer.   

4. Anliggender med Embedsmænd 

Mens medarbejdere opfordres til at deltage i lokale organisationer og 
aktiviteter, herunder anliggender med embedsmænd, bør vores adfærd være af 
en vis standard for at undgå at gå på kompromis med medarbejderens eller 
Virksomhedens integritet og omdømme. Medarbejdere bør også sikre sig, at 
enhver form for repræsentation er konsekvent og kompatibel med 
Virksomhedens offentlige positioner.  

5. Statslige Undersøgelser 

Sommetider kan Virksomheden være underlagt henvendelser fra føderale, 
statslige eller lokale statslige organer. Alle medarbejdere skal samarbejde fuldt  
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ud med ethvert organ, der er i gang med en undersøgelse. Svar på 
forespørgsler skal dog koordineres af Carlisle's General Counsel. Hvis en 
medarbejder modtager en forespørgsel fra et statsligt organ (andet end til 
rutinemæssige rapporteringer krævet ved lov), bør de kontakte 
afdelingslederen øjeblikkeligt, som herved vil rådgive General Counsel. 

6. Offentlige Indkøb 

USA samt statslige og lokale myndigheder har love og regler for indkøb, der 
gælder for direkte og indirekte salg af produkter og tjenester. Disse love 
indebærer offentliggørelse af omkostninger og prisfastsættelse af data, 
produktinformation, brug af konsulenter og af fortrolig indkøbsinformation. 
Medarbejdere skal overholde disse love og opfordres til at kontakte General 
Counsel vedrørende overholdelse af denne politik.   

7. Miljølove 

Carlisle er forpligtet til et sikkert miljø samt at agere i fuld overensstemmelse 
med disse miljølove og regler relateret til brugen af vores bygninger og 
ejendomme, fremstillingsprocesser og produkter. Alle regler vedrørende 
målinger, registreringer og rapportering af udledninger og emissioner ud i 
miljøet, sikker opbevaring af farlige materialer og indhentning af passende 
tilladelser skal følges nøje. Hvis medarbejdere bliver opmærksomme på 
enhver form for overtrædelse af miljølovgivningen, skal de straks indberette 
sagen i henhold til Del F - Rapportering og Effekt af Overtrædelser.  

E. NØJAGTIG OG RETTIDIG REGELMÆSSIG RAPPORTERING 

Carlisle er forpligtet til at levere komplet, retfærdig, nøjagtig, rettidig og forståelig   
afsløring i de regelmæssige rapporteringer, der er påkrævet hos Securities and 
Exchange Commission og i andre offentlige bekendtgørelser. For at nå dette mål skal 
medarbejdere gøre, hvad der er nødvendigt for, at Carlisle er i stand til at: 

(i) overholde almindeligt anerkendte regnskabsprincipper til enhver tid; 

(ii) opretholde et system med intern regnskabskontrol, der leverer rimelig 
forsikring til ledelsen om, at alle transaktioner er korrekt registreret; 

(iii) vedligeholde bøger og optegnelser, der nøjagtigt og retfærdigt 
afspejler Carlisle's transaktioner; 

(iv) vedligeholde et system med intern kontrol, der leverer rimelig 
forsikring til ledelsen om, at materiel information om Carlisle er   
tilkendegivet til ledelsen, især i de perioder, hvor Carlisle's 
regelmæssige rapporteringer er under udarbejdelse; og 
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(v) præsentere information klart og overskueligt og undgå brugen af 
juridisk og finansiel jargon i Carlisle's regelmæssige rapporteringer og 
andre offentlige bekendtgørelser.  

F. RAPPORTERING OG EFFEKT AF OVERTRÆDELSER 

Ledende medarbejdere skal rapportere personligt eller skriftligt om enhver form for  
kendte eller formodede overtrædelser af love, nationale bestemmelser eller dette 
Etiske Forretningskodeks til Carlisle's General Counsel eller Director of Internal 
Audit. Alle andre medarbejdere skal rapportere enhver form for kendte eller 
formodede overtrædelser til deres nærmeste leder, lokale repræsentant for 
personaleafdelingen, Carlisle's General Counsel eller Director of Internal Audit. 
Carlisle tillader ikke nogen form for repressalier mod en leder, embedsmand eller 
medarbejder, der handler i god tro i rapporteringen af en sådan overtrædelse. 

Desuden kan enhver bekymring angående tvivlsom regnskabs- eller 
revisionsmæssige forhold rapporteres fortroligt og anonymt ved hjælp af Carlisle 
AlertLine (1-800-294- 2341). Carlisle AlertLine er gratis og tilgængelig for alle 
medarbejdere 24 timer i døgnet til dette formål. 

Carlisle's General Counsel eller andet relevant personale undersøger alle indberettede 
overtrædelser og fører tilsyn med en passende respons, herunder korrigerende 
handlinger og forebyggende foranstaltninger. Ledende medarbejdere og 
medarbejdere, der overtræder enhver lovgivning, nationale bestemmelser eller dette 
Etiske Forretningskodeks vil blive konfronteret med passende disciplinære 
foranstaltninger, der kan omfatte degradering eller afskedigelse. 

Spørgsmål vedørerende dette Etiske Forretningskodeks, herunder rapportering af 
kendte eller formodede overtrædelser, bør rettes mod Carlisle's General Counsel. 
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