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Етична поведінка в Allergan та успіх нашої компанії нероздільно пов’язані. В основу всього, що 
ми робимо, покладено бездоганність.
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МИ ДІЄМО ЗА 
ПРАВИЛАМИ 

Етична поведінка в Allergan та успіх нашої компанії нероздільно 
пов’язані. В основу всього, що ми робимо, покладено бездоганність.

Про «Кодекс поведінки ділових партнерів 
Allergan»
Ми в Allergan діємо за правилами і в основу 
всіх свої дій покладаємо бездоганність. Ми 
дотримуємося принципів ведення бізнесу на 
етичних засадах і згідно з чинним законодавством, 
нормами, правилами та галузевими стандартами.

Компанія Allergan неухильно дотримується 
всіх відповідних правил у своїй діяльності та 
докладає всіх зусиль, щоб виконувати найвищі 
етичні, соціальні та екологічні стандарти. Відтак 
наша компанія веде бізнес лише з тими особами 
та організаціями, які поділяють нашу відданість 
високим етичним стандартам і працюють 
відповідально.

У «Кодексі поведінки ділових партнерів 
Allergan» окреслено етичні стандарти, яких 
ми дотримуємося в бізнесі, та наші очікування 
від ділових партнерів, тобто усіх третіх сторін, 
зокрема, постачальників, дистриб’юторів, 
постачальників послуг, консультантів, сезонних 
працівників, агентів і продавців, які ведуть справи  
з нами чи від нашого імені. 

Крім того, «Кодекс поведінки ділових партнерів» 
відповідає ініціативам групи Pharmaceutical Supply 
Chain Initiatives (PSCI) та Принципам Глобального 
договору ООН.

«Кодекс поведінки ділових партнерів» не 
призначений замінити, скасувати чи суперечити 
будь-яким чинним юридичним чи нормативним 
вимогам або договірним зобов’язанням перед 
Allergan.

Наші очікування від ділових партнерів
Ми очікуємо, що в межах співпраці з Allergan 
наші ділові партнери вестимуть свою діяльність, 
дотримуючись правил, високих стандартів і 
принципів, які викладено в цьому «Кодексі 
поведінки ділових партнерів».

Кожний діловий партнер на власний розсуд 
визначає, як виконувати і демонструвати 
дотримання принципів і стандартів, наведених у 
цьому «Кодексі поведінки ділових партнерів».
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Дослідження та розробка продукції Allergan
Нашу роботу з досліджень і розробки зосереджено 
на створенні нових продуктів, які зможуть зайняти 
незаповнену нішу в асортименті медичних товарів, 
і забезпеченні всім мешканцям планети доступу 
до високоякісних і водночас доступних лікарських 
засобів, які покращують якість життя наших 
пацієнтів.

Розробка безпечних продуктів — це першочергове 
зобов’язання для кожного з нас. Воно стосується всіх 
етапів життєвого циклу продукції — від розробки 
до моменту, коли пацієнт її використовуватиме. 
Ось чому ми працюємо над тим, щоб відповідати 
найсуворішим стандартам, які застосовуються 
до нашої компанії, і навіть перевершувати їх. 
Безпека пацієнтів і відповідність наших програм 
професійним нормам лежать в основі всієї нашої 
діяльності з досліджень і розробки, тож ми ніколи не 
жертвуємо якістю, щоб досягнути цілей компанії чи 
дотриматися кінцевого терміну.

Ми вірні принципам етичного й безпечного 
ставлення до суб’єктів наших досліджень. Наша 
мета — захищати здоров’я, безпеку й самопочуття 
людей, які беруть участь у дослідженнях із 
тестування препаратів на людині, а також 
дотримуватися законів, норм і культури країн, 
у яких вони проводяться. У разі виникнення 
потреби використовувати у дослідженнях тварин, 
ми проводимо такі дослідження відповідально та 
гуманно. 

Компанія Allergan підтримує розробку та 
впровадження методів випробувань без залучення 
тварин з метою зменшення кількості тестів на 
тваринах і повної відмови від них. Ми сподіваємося, 
що наші ділові партнери поділятимуть нашу 
відданість ідеям розробки та підтримки безпечної 
продукції та захищатимуть здоров’я, безпеку й 
самопочуття учасників досліджень.

Точна інформація про продукцію
Ми ретельно та уважно оцінюємо ризики й 
переваги нашої продукції, перш ніж вивести її на 
ринок. Дуже важливо, щоб пацієнти та лікарі також 
розуміли ці ризики й переваги, перш ніж приймати 
рішення щодо лікування, тому ми надзвичайно 
серйозно ставимося до нашого зобов’язання 
надавати повну, точну й чесну інформацію про 
нашу продукцію та очікуємо, що наші ділові 
партнери чинитимуть так само. 

Ми гарантуємо, що заяви, які ми робимо щодо 
своєї продукції, є точними, чесними, продуманими 
і відповідають затвердженому маркуванню на 
продукції. Ми серйозно ставимося до свого 
зобов’язання надавати правдиву інформацію про 
нашу продукцію. 

Компанія Allergan публікує клінічно значущі 
результати досліджень незалежно від того, 
якими виявились результати — позитивними 

МИ ГАРАНТУЄМО БЕЗПЕКУ 
ПАЦІЄНТІВ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Компанія Allergan пишається своєю продукцією та працює для того, щоб забезпечити її 
розробку згідно з найвищими стандартами якості й безпеки. Ми ніколи не ставимо під 
загрозу безпеку пацієнта, якість товару чи дотримання правил.

чи негативними та повідомляє широкому загалу 
про свою підтримку певних публікацій, що є 
результатом досліджень, які фінансує наша 
компанія.

Якісна продукція
Ми розробляємо наші продукти з думкою про 
пацієнтів і робимо все, щоб надавати їм безпечну 
й високоякісну продукцію. Наші високі стандарти 
якості дозволили нам завоювати довіру пацієнтів і 
лікарів у всьому світі. І ми щодня підтримуємо їхню 
довіру. Правдивість даних — важлива складова 
нашого зобов’язання гарантувати безпеку, 
ефективність і якість продукції, а також нашого 
зобов’язання захищати своїх пацієнтів.

Повідомлення про побічні дії
Звітність і моніторинг побічних ефектів є одним 
зі способів, які дозволяють нам гарантувати 
безпечність продуктів, які ми виводимо на ринок, 
і захист для пацієнтів, які ними користуються. 
Наша компанія має правовий та етичний обов’язок 
повідомляти цю інформацію державним органам. 
Ділові партнери повинні повідомляти про побічні 
ефекти згідно з законодавством, Підготовчою 
програмою щодо побічних ефектів, яку проводить 
Allergan, та їхніми договірними зобов’язаннями 
перед Allergan.
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Ми в Allergan завжди діємо чесно та дотримуємося високих стандартів 
етичної та професійної поведінки. Діючи відповідально, ми завойовуємо 
довіру медичних постачальників, своїх працівників і суспільства.

МИ ВІДПОВІДАЛЬНО 
ВЗАЄМОДІЄМО З ІНШИМИ

Дотримання законів і норм
Ми працюємо в галузі з дуже високим рівнем 
державного регулювання, а тому наші ділові 
партнери повинні вести бізнес етично та згідно 
з чинним законодавством, нормами, правилами, 
галузевими стандартами, Кодексом поведінки 
Allergan і нашими політиками.

Просування продукції на ринку
Пацієнти та лікарі покладаються на нашу компанію 
й вірять, що ми просуваємо нашу продукцію чесно 
та відповідно до законодавства. Ми гарантуємо, 
що інформація, наведена в наших рекламних 
матеріалах та усних презентаціях, є точною, 
надійною та об’єктивною.

Ділові партнери Allergan, які ведуть рекламну 
діяльність від нашого імені, повинні надавати 
надійну, точну й повну інформацію про нашу 
продукцію та просувати її лише у способи, 
які є правдивими, такими, що не вводять в 
оману, чесними, об’єктивними та відповідають 
затвердженому маркуванню продукції.

Вияви уваги під час ведення бізнесу
У певних ситуаціях вияви уваги під час ведення 
бізнесу (наприклад, скромні пригощання, вияви 
гостинності та символічні подарунки) до клієнтів 
компанії Allergan від імені Allergan припустимі 
лише, якщо їх надають згідно із вказівками Allergan. 
Ділові партнери мають бути впевненими, що вияви 
уваги під час ведення бізнесу, надані від імені 
Allergan, не можуть бути витлумачені неправильно, 
не виходять за межі пристойності та їх не може 
бути сприйнято як спробу вплинути на ділове 
рішення.

Спілкування з медичними працівниками та 
урядовцями
У своїй роботі ми регулярно взаємодіємо 
з медичними працівниками та надаємо їм 
інформацію, яка допомагає прийняти правильне 
рішення щодо лікування. У всіх аспектах 
наших взаємин із фахівцями медичної галузі та 
урядовцями ми дотримуємося високих стандартів 
професійної етики та демонструємо нашу 
відданість принципу забезпечення догляду для 
пацієнта, а також очікуємо того ж від своїх ділових 
партнерів. 

Діловим партнерам заборонено пропонувати 
медичним працівникам або урядовцям неналежні 
заохочення (на кшталт будь-яких платежів, 
«відкатів», хабарів чи поступок) з метою вплинути 
на процес виписування рецептів, купівлі, подання 
рекомендацій чи рецептурні рішення.

Прозорість
Ми зобов’язуємося дотримуватися принципів 
прозорості в усіх аспектах нашого бізнесу: 
починаючи з того, як ми проводимо фінансові 
транзакції та взаємодіємо з медичними 
працівниками, і закінчуючи тим, як ми документуємо 
результати наших клінічних випробувань. 

Ми ніколи не займаємося діяльністю, яка може 
поставити під загрозу нашу професійну репутацію, 
не пропонуємо методів лікування, яким із певних 
причин надаємо перевагу і уникаємо створення 
в інших враження, що ми працюємо нечесно. Ми 
очікуємо від наших ділових партнерів такого ж 
рівня прозорості в усіх аспектах діяльності.
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Дотримання норм торгівлі
Як компанія, яка експортує та імпортує 
продукцію та інформацію у всьому світі, ми 
підпорядковуємося низці законів, які визначають 
те, як і з ким ми можемо вести справи. Ми 
дотримуємося усіх чинних законів щодо торгівлі 
та законів усіх країн, які регулюють здійснення 
операцій, зокрема, усіх чинних законів про 
бойкоти та торгових санкцій. 

Ми сподіваємося, що наші ділові партнери так само 
ретельно дотримуватимуться всіх чинних законів і 
правил щодо торгівлі.

Чесна конкуренція
Щоб зробити бізнес компанії Allergan успішним і 
зберегти довіру пацієнтів, ми пропонуємо якість і 
переваги нашої продукції. 

Ми підтримуємо вільний і відкритий ринок, а 
тому дотримуємося законів про конкуренцію в 
усіх країнах, у яких ведемо бізнес. Ми уникаємо 
розмов про питання, пов’язані з конкуренцією, і 
домовленостей, які неналежним чином обмежують 
конкуренцію чи становлять порушення закону, 
зокрема, розмов і домовленостей із конкурентами 
на предмет встановлення фіксованих цін або умов 
продажу, розділення ринку, клієнтів чи території 
або запобігання виходу конкурентів на ринок. 

Ми намагаємося конкурувати чесно й очікуємо 
того ж від наших ділових партнерів.

Партнерські стосунки з іншими особами й 
організаціями
Відносини, які ми будуємо зі своїми діловими 
партнерами, ґрунтуються на взаємній довірі й 
повазі. 

Ми сподіваємося, що наші ділові партнери 
вестимуть бізнес чесно і будуть нести 
відповідальність за збереження етичних відносин 
із компанією Allergan, а також із усіма продавцями 
та іншими третіми сторонами, які беруть участь у 
процесах від нашого імені.

Боротьба з корупцією та хабарництвом
Хабарництво й корупція можуть завдати шкоди 
громадськості, ринку, нашим пацієнтам і клієнтам 
та зруйнувати нашу репутацію. 

Компанія Allergan не пропонує і не дозволяє іншим 
особам від нашого імені пропонувати неналежні 
стимули в обмін на сприятливі ділові рішення та 
переваги для нашого бізнесу або як винагороду 
окремій особі за сприятливе ділове рішення чи 
ділові переваги, надані в минулому.

МИ ВІДПОВІДАЛЬНО 
ВЗАЄМОДІЄМО З ІНШИМИ 
(продовження) 

Ми в Allergan завжди діємо чесно та дотримуємося високих стандартів 
етичної та професійної поведінки. Діючи відповідально, ми завойовуємо 
довіру медичних постачальників, своїх працівників і суспільства.

6



7 БУДУЙМО БЕЗДОГАННІ ПАРТНЕРСТВА  |  Ми захищаємо нашу компанію

МИ ЗАХИЩАЄМО 
НАШУ КОМПАНІЮ

Наші ділові зв’язки, активи й бренд — це те, що дозволяє Allergan досягати результатів.  
Ми дотримуємося принципів бездоганності, адже це дає нам змогу ефективно обслуговувати 
наших власників, захищаючи активи, інформацію та документи нашої компанії.

Конфлікти інтересів
Конфлікт інтересів виникає, коли особисті інтереси 
перетинаються або здається, що перетинаються 
з інтересами нашої компанії, або ж коли особа 
використовує певні відносини для особистої 
вигоди. Такі конфлікти можуть виникати через 
особисті стосунки, фінансові інтереси, ділові 
починання або неналежні пропозиції подарунків 
або розваг. 

Ми в Allergan приймаємо об’єктивні рішення 
та працюємо над тим, аби уникати ситуацій, які 
можуть створити конфлікт інтересів чи викликати 
враження про існування конфлікту інтересів, та 
очікуємо того ж від наших ділових партнерів.

Конфіденційна ділова інформація
Інтелектуальна власність, комерційні таємниці, 
службова інформація та інша конфіденційна ділова 
інформація надають нашій компанії конкурентну 
перевагу, тож їх розголошення без нашого дозволу 
та дотримання належних протоколів може завдати 
шкоди. 

Наші ділові партнери зобов’язані дотримуватися 
всіх договірних вимог щодо захисту ділової 
інформації компанії Allergan, обережно працювати 
з нею та захищати її від несанкціонованого 
використання та розголошення.

Конфіденційність і захист даних
Коли люди довіряють компанії Allergan збирати, 
обробляти, передавати, захищати та зберігати 
їхні персональні дані (тобто дані, які можна 
використати для встановлення особи, її місця 
перебування або зв’язку з нею, а також усі інші 
дані, визначені в чинних законах про захист 
конфіденційності/даних), вони очікують, що ми це 
будемо робити з надійним захистом, дотриманням 
законів, відповідно до наданих сповіщень і, якщо 
потрібно, за їхньою згодою.

Наші ділові партнери зобов’язані за законом і 
відповідно до угод обробляти персональні дані 
виключно згідно з вказівками Allergan. 

Ділові партнери, які несуть відповідальність за 
обробку (тобто збір, зберігання, використання, 
передачу або розголошення) персональних даних, 
які є власністю Allergan, зобов’язані підписати 
«Додаток Allergan про конфіденційність і захист 
даних» чи аналогічні положення, а також дати 
свою згоду на дотримання всіх чинних законів про 
захист конфіденційності та даних. 

Ділові партнери повинні відразу повідомляти 
Міжнародний відділ із дотримання конфіденційності 
за адресою IR-Privacy@allergan.com про всі випадки 
порушення безпеки даних Allergan.

Внутрішня інформація
Ви як діловий партнер компанії Allergan 
можете мати справу з важливою, непублічною 
(внутрішньою або «інсайдерською») інформацію 
про нашу компанію або про компанії, з якими ми 
працюємо чи ведемо переговори. 

Будь-яке рішення щодо купівлі, продажу або 
зберігання цінних паперів (як-от акції, облігації 
чи опціони), незалежно від того, належать вони 
компанії Allergan або іншій компанії, на основі 
внутрішньої інформації вважається порушенням 
закону. 

Діловим партнерам заборонено використовувати 
внутрішню інформацію чи передавати її іншим 
особам із метою торгівлі, перш ніж вона стане 
публічно доступною для звичайних інвесторів 
(наприклад, у публічній презентації, прес-релізі або 
на нашому веб-сайті).
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МИ ДІЄМО ЗА ПРАВИЛАМИ Етична поведінка в Allergan та успіх нашої компанії нероздільно 
пов’язані. В основу всього, що ми робимо, покладено бездоганність.
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МИ ЗАХИЩАЄМО НАШУ 
КОМПАНІЮ (продовження)

Наші ділові зв’язки, активи й бренд — це те, що дозволяє Allergan досягати результатів.  
Ми дотримуємося принципів бездоганності, адже це дає нам змогу ефективно обслуговувати 
наших власників, захищаючи активи, інформацію та документи нашої компанії.

Активи компанії
Активи компанії Allergan (наприклад, апаратне 
та програмне забезпечення для комп’ютерів, 
власність компанії, її фінансові ресурси, офісні 
витратні матеріали та інформаційна безпека)  — це 
ті важливі складові для нашого бізнесу, завдяки 
яким ми можемо оперативно та ефективно 
виконувати свою роботу.

Наші ділові партнери повинні захищати всі активи 
компанії Allergan, які вони отримали, обережно 
керувати всіма ресурсами Allergan і відповідально 
використовувати їх лише для ділових цілей.

Ведення облікової документації
Ми в Allergan прагнемо відповідально ставитися 
до керування документообігом і зберігаємо 
документи, необхідні для підтвердження наших 
податкових, правових і фінансових зобов’язань, а 
також зобов’язань щодо дотримання всіх норм. 

Ми сподіваємося, що наші ділові партнери 
дотримуватимуться такого ж стандарту ведення 
точної облікової документації в процесі роботи 
від імені Allergan, відповідних законів і договірних 
домовленостей із Allergan.

Фінансова бездоганність
Як відкрита акціонерна компанія ми зобов’язані 
зберігати всі бухгалтерські книги й документацію, 
які відображають наше фінансове становище та 
точні, чесні повні й своєчасні дані про наш бізнес. 

Правдивість цих книг і ділових документів має 
важливе значення для нашого успіху, і наші 
ділові партнери несуть таку ж відповідальність 
за забезпечення правдивих відомостей у ділових 
документах Allergan.

Крім того, ми намагаємося запобігти злочинному 
сприянню із ухиленням від сплати податків і 
гарантувати цілковите дотримання вимог щодо 
запобігання ухиленню від сплати податків у 
процесі ведення та в обсязі всіх ділових операцій 
компанії Allergan. Ми сподіваємося, що наші ділові 
партнери продемонструють такий самий рівень 
зобов’язання.

БУДУЙМО БЕЗДОГАННІ ПАРТНЕРСТВА  |  Ми захищаємо нашу компанію



9 БУДУЙМО БЕЗДОГАННІ ПАРТНЕРСТВА  |  Ми — відповідальні громадяни

Охорона довкілля, здоров’я та праці
Ми робимо все можливе, щоб створити безпечне 
здорове робоче середовище і зменшити свій 
негативний вплив на довкілля. 

Компанія підписала Глобальний договір ООН і 
визначила цілі щодо охорони довкілля, здоров’я 
та безпеки, а також стандарти в усіх регіонах світу, 
де ми працюємо, щоб гарантувати дотримання всіх 
федеральних, державних і місцевих законів і норм 
та зменшити вплив нашої діяльності на довкілля.

Ділові партнери повинні створювати для своїх 
працівників середовище, захищене від хімічних, 
біологічних і фізичних небезпек, використовувати 
програми запобігання та вирішення аварійних 
ситуацій, працювати екологічно відповідально 
і впровадити системи, які забезпечать належне 
керування відходами, викидами забруднювальних 
речовин у повітря і скиданнями стічних вод. 

Ми очікуємо, що наші ділові партнери будуть 
дотримуватися всіх відповідних законів і норм.

Права людини
Ми намагаємося бути соціально-відповідальною 
компанією, незалежно від того, у якій країні ми 
здійснюємо свою діяльність. Ми дотримуємося 
принципів, визначених у Загальній декларації 
прав людини, і зобов’язуємося дотримуватися 
прав людини на всіх етапах нашого ланцюжка 
постачання. 

Ми дотримуємося Закону 2015 року про 
сучасне рабство та аналогічних законів в інших 
юрисдикціях. Ділові партнери не мають права 
використовувати примусову, рабську або 
недобровільну працю ув’язнених.

Ми відповідально ставимося до пошуку джерел 
для нашої продукції та дотримуємося законів, 
які вимагають розголошення інформації щодо їх 
використання. 

Ми поважаємо права людини, проводимо 
комплексні юридичні перевірки й ніколи свідомо 
не працюємо з компаніями чи особами, які 
порушують трудове законодавство або права 
людини, практикуючи такі види незаконної 
діяльності як дитяча праця, примусова праця, 
торгівля людьми, фізичні покарання та незаконна 
дискримінація, і чекаємо, що наші ділові партнери 
чинитимуть так само.

МИ — ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ГРОМАДЯНИ

Мета Allergan – допомагати людям у світі жити кращим життям. Ми активно діємо у своїх 
спільнотах, цілеспрямовані в тому, що робимо, і рішуче налаштовані змінити світ на краще.
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10 БУДУЙМО БЕЗДОГАННІ ПАРТНЕРСТВА  |  Ми дбаємо один про одного

Рівні можливості працевлаштування
У компанії Allergan віддані принципам 
забезпечення рівних можливостей 
працевлаштування для осіб відповідної кваліфікації 
на всіх рівнях роботи з персоналом, зокрема, 
на рівні прийому на роботу, відбору кадрів, 
підвищення на посаді, підготовки, допомоги в 
підготовці, компенсацій, пільг, переведення на 
інші посади, тимчасового звільнення, соціальних 
програм і програм відновлення. Наші політики та 
методи забороняють незаконну дискримінацію.

Наші програми особливої підтримки меншин, 
жінок, осіб із інвалідністю і захищених ветеранів 
впроваджено згідно з чинними законами і 
нормами. У них визначено спеціальні дії для 
підтримки і рівні можливості працевлаштування 
для наших працівників. 

Ми очікуємо, що всі працівники братимуть участь у 
діях з підтримки, аби забезпечити рівні можливості 
для всіх, сприяти різноманіттю команди Allergan і 
виявляти чутливість і повагу до інших.

Відповідальний за рівні можливості 
працевлаштування в компанії Allergan 
(«Відповідальний з питань рівних можливостей 
працевлаштування») є віцепрезидентом 
глобального відділу кадрів. Компанія Allergan є 
федеральним підрядником згідно з Постановою 
уряду 11246, Законом про працевлаштування та 
підтримку ветеранів В’єтнамської війни, звільнених 
в запас з військової служби, 1974 року в його чинній 

редакції, розділом 503 Закону про реабілітацію 
інвалідів 1973 року в його чинній редакції, а також 
згідно з усіма виконавчими розпорядженнями щодо 
впровадження в дію цих актів. 

Компанія Allergan зобов’язана інформувати своїх 
продавців і постачальників про рівні можливості 
працевлаштування та політики дій з підтримки 
рівноправ’я в компанії. Ми звертаємося до наших 
ділових партнерів із проханням підтримати наші 
зусилля в контексті виконання цих політик.

Боротьба з переслідуваннями та 
дискримінацією
Ми працюємо над тим, щоб підтримувати 
позитивне робоче середовище, у якому немає 
місця переслідуванням, дискримінації, погрозам, 
залякуванням і утискам. У компанії заборонено 
переслідування та дискримінацію за такими 
ознаками як раса, колір шкіри, вік, стать чи гендер, 
сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність 
або самовираження, етнічне/національне 
походження, статус громадянства, інвалідність, 
релігія, членство в профспілці, сімейний стан, 
статус військовослужбовця та ветерана, генетична 
інформація або будь-яка інша інформація про 
статус, захищений чинним законодавством. 

Дії, що мають ознаки переслідування та 
дискримінації, можуть набувати різних форм 
як-от словесні, фізичні, візуальні та поведінкові. 
Ми не будемо терпіти переслідування або 

дискримінаційні дії щодо будь-кого, з ким ведемо 
справи, і сподіваємося, що наші ділові партнери 
дотримуватимуться такого ж стандарту.

Ділові партнери повинні поважати права 
своїх працівників відповідно до місцевого 
законодавства, зокрема право на вільні зібрання, 
участь або неучасть у профспілках, представництво 
інтересів і долучення до рад працівників. 

Працівники ділових партнерів повинні мати змогу 
вільно спілкуватися з керівництвом щодо умов 
праці без загрози дискримінації, переслідування, 
залякування чи утисків.

Насильство на робочому місці
Ми прагнемо створити безпечне робоче 
середовище. Ми ніколи не терпітимемо знущання, 
переслідування, погроз, дій із ознаками стеження 
чи небажаної уваги, дій фізичного насильства, 
скерованих проти особи чи його/її сім’ї, друзів, 
колег, майна чи навмисного знищення майна, а 
також не дозволимо наявності зброї на наших 
підприємствах. 

Ми сподіваємося, що наші колеги будуть 
уважними та повідомлятимуть про всі випадки 
погроз або залякувань і сприятимуть спокійному 
вирішенню конфліктів. Ми сподіваємося, що наші 
ділові партнери виявлятимуть таку ж відданість 
принципам гарантування безпечного робочого 
середовища. 

МИ ДБАЄМО ОДИН 
ПРО ОДНОГО

Ми прагнемо робити те, що буде правильним для кожного з нас. Саме ми відповідаємо за 
створення та збереження позитивного, безпечного та продуктивного робочого середовища.
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У компанії Allergan є гаряча лінія компанії та інші ресурси, за допомогою яких можна 
висловити своє занепокоєння.

ВИСЛОВЛЕННЯ 
ЗАНЕПОКОЄННЯ

Висловлення занепокоєння
Ми сподіваємося, що ділові партнери компанії 
Allergan повідомлятимуть про свої занепокоєння 
через можливі протизаконні чи неналежні дії, які 
стосуються нашого бізнесу. 

Якщо ви стаєте свідком або підозрюєте, що особа, 
що діє від імені компанії Allergan вчиняє дії, які 
можуть становити порушення закону, цього 
«Кодексу поведінки ділових партнерів» або 
політик Allergan, про це слід негайно повідомити 
в компанію Allergan на Гарячу лінію з дотримання 
професійних норм. 

Гарячу лінію з дотримання професійних норм 
Allergan обслуговує незалежна стороння компанія. 
Лінія працює цілодобово й без вихідних та 
доступна у всьому світі. Гаряча лінія є способом 
анонімно висловити своє занепокоєння, якщо 
це не суперечить законодавству. Доступ до 
неї також можна отримати за посиланням 
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com.  
На цьому веб-сайті також вказано телефонні 
номери Гарячої лінії з дотримання професійних 
норм у різних країнах.

Ми в Allergan не терпимо утисків проти осіб, 
які добросовісно повідомляють свої скарги, 
і сподіваємося, що наші ділові партнери 
дотримуватимуться такого ж стандарту.
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