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Vårt ansvar – en melding fra Stuart
Her i Seadrill har vi vært i forkant av offshore-boreindustrien i mange år og ryktet
vårt som en verdensleder innen offshore-boring er tuftet på at vi oppfører oss etisk
og i tråd med verdiene våre. Oppigjennom tidene har vi utviklet erfaringene og
ferdighetene som skal til for å utløse energiressursene på en sikker og effektiv måte
for kundene våre. På grunt, dypt og ultra-dypt vann.
Sammen med disse erfaringene følger et ansvar overfor kundene våre,
leverandørene våre, kollegaene våre og samfunnene som vi opererer i. Vårt ansvar
som bransjeledende selskap er å utøve driften vår etter de høyeste standardene for
etikk, integritet og ærlighet. Vår lisens til å drive er helt avhengig av denne
tilnærmingen.
Hvordan vi driver er like viktig som hvorfor vi driver, og det betyr å lede gjennom å gå
foran med gode eksempler på måten vi driver på, og måten vi oppfører oss på i
forhold til interessentene våre.
Du bør se disse etiske retningslinjene som en moralsk veileder og dreiebok som vi
kan bruke til å sjekke hva som er riktig i enhver gitt situasjon. Retningslinjene
gjelder oss alle, uansett hva vi gjør, eller hvor vi jobber. Å unnlate å følge de etiske
retningslinjene kan påvirke Seadrills rykte som selskap negativt og kan få alvorlige
konsekvenser for personen det gjelder.
Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer i forhold til de etiske retningslinjene,
om hvordan du skal oppføre deg i en spesifikk situasjon, eller om du er kjent med
en situasjon som du tror kan innebære et brudd på retningslinjene, bør du snakke
med nærmeste leder eller noen i Compliance-avdelingen.

VÅRE REGLER
Introduserer våre regler for god opptreden
Reglene våre for god opptreden har blitt laget for å hjelpe deg å forstå kjerneverdiene
våre og atferdsstandarden som er forventet av oss alle basert på disse verdiene.
Reglene våre gjelder alle enheter kontrollert av Seadrill og alle tjenestemenn, direktører,
medarbeidere, så vel som arbeidere og tredjepartsleverandører.
Vi ønsker også å sikre at forretningspartnerne våre som representerer Seadrill,
inkludert våre
leverandører, agenter, konsulenter og andre personer eller selskaper som leverer
tjenester på vegne av Seadrill, følger reglene våre.
Hos Seadrill mener vi at vår forpliktelse til etisk atferd, integritet og ærlighet er
avgjørende. Reglene våre lar oss implementere denne forpliktelsen og setter
atferdsstandarder som vi bør følge til enhver tid.
Ved å leve opp til verdiene og følge reglene våre vil vi bidra til å sikre at kollegene og
klientene våre så vel som lokalsamfunnene vi opererer i, vil kunne ha full tillit til oss. Ved
å gjøre dette beskytter vi omdømmet og den langvarige suksessen til virksomheten vår.
Reglene er med vilje brede i omfang og går ikke i detalj på spesifikke situasjoner eller
scenarier. De har som mål å være veiledende. I reglene finner man lenker til spesifikke
Seadrill-retningslinjer og direktiver, klikk på disse for mer informasjon. Hvis du trenger
råd om en spesifikk situasjon, må du ikke nøle med å diskutere dette med linjelederen
din. De er her for å støtte deg også.

Jeg stoler på at du ikke bare kjenner til de etiske
retningslinjene, men at du holder dem høyt, er
stolt av dem og etterlever dem slik at de virkelig
danner fundamentet vi driver på.

STUART JACKSON

Seadrills administrerende direktør
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Våre sjefers ansvar
Din forpliktelse til reglene
Du er ansvarlig for å overholde våre regler for god opptreden til enhver
tid. Dette ansvaret inkluderer å ta opp spørsmål og bekymringer hvis du
blir kjent på mulige brudd på reglene våre og samarbeide med enhver
undersøkelse.

Hvis du er en leder hos Seadrill, må du sørge for at alle som jobber hos deg, direkte
eller indirekte, har lest og forpliktet seg til reglene våre.
Som en positiv rollemodell, er ledere forventet å sette riktig tone, oppfordre
medarbeidere til å si fra, lytte og respondere på passende måte på bekymringer når
de tas opp, og bidra til å sikre at ingen opplever represalier for å avlegge en rapport
eller samarbeide i en undersøkelse.

Det kan rapporteres til:
• Sjefen din, eller enhver annen sjef
• Samsvarssjefen, eller et annet medlem av samsvarsavdelingen
• Revisjonsutvalget
• Seadrills integritetskanal (der rapporter kan avlegges anonymt), finner man
tilgangsdetaljer på baksiden av disse reglene og på www.seadrill.com

Beskyttelse mot represalier
Seadrill tolererer ikke noen form for represalier mot noen som i god tro
avlegger en rapport og/eller deltar i undersøkelser for kjente eller mistenkte
brudd på verdiene eller reglene våre. Du bør rapportere enhver form for
represalier som oppleves av deg eller noen du kjenner.
Represalier kan ha mange former, for eksempel: trusler, skremming,
ekskludering, ta opp problemer ondsinnet eller i vond tro, disiplinærtiltak
eller oppsigelse.
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Den etiske beslutningsmodellen
Hvis du står overfor en etisk utfordring eller et
dilemma, still deg selv følgende spørsmål:
• Er det lovlig?
• Er det nødvendig?
• Er det berettiget?
• Føles det riktig?
• Er det i henhold til verdiene våre?
• Er det i samsvar med reglene våre for god opptreden?
• Vil jeg være komfortabel med at dette blir offentlig?
• Kan det føre til risiko for meg eller Seadrill?

REGLER FOR GOD OPPTREDEN
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Verdiene våre og reglene for god opptreden
Hos Seadrill har vi fem kjerneverdier som understøtter alt vi gjør.
Arbeidskulturen vår er basert på disse verdiene og de representerer
essensen av alt vi handler om.
Verdiene våre og reglene våre for god opptreden går hånd i
hånd; reglene våre er basert på verdiene våre, og verdiene våre
implementeres gjennom reglene våre. De gir deg en forståelse av
hva som er forventet av deg som en Seadrill-medarbeider. Ved å
leve verdiene og reglene våre i alt du gjør bidrar du til å sikre den
langvarige suksessen til virksomheten vår.

Vær sikkerhetsbevisst
Vi tar vare på hverandre, fordi vi ikke vil at noen skal bli
skadet på arbeid. Vi planlegger grundig, slik at jobben gjøres på en sikker måte. Vi
følger prosessene og prosedyrene våre i henhold til styringssystemet vårt. Vi reagerer
umiddelbart på usikre og uakseptable forhold.

Forpliktelse til helse,
miljø og sikkerhet
Helse og sikkerhet
Hos Seadrill jobber vi kontinuerlig for å skape en trygg arbeidsplass
der det ikke er noen ulykker og ingen blir skadet. Vi forventer at alle våre
medarbeidere og alle som jobber med oss utviser sikker atferd hver dag. Vi
tar ansvar for vår egen og andres sikkerhet gjennom passende planlegging
og implementering, gjennomføring av driften etter høyeste standarder og med
respekt for naturomgivelsene. Vi tar tid til å gjennomføre nødvendige inspeksjoner
og vedlikehold, stopper drift der det er nødvendig og reagerer umiddelbart på
utrygge handlinger og forhold.
Retningslinjer for helse
[Pol-00-0003]

Retningslinjer for sikkerhet
[Pol-00-0005]

Vær ansvarlig

Miljømessig bærekraftighet

Vi har integritet i alt vi gjør. Vi driver riktig første gang, og vi leverer det vi lover. Vi
utfordrer oss selv og andre kontinuerlig til å finne smartere arbeidsmetoder. Vi jobber
hardt for å oppnå beste praksis.

Vi forplikter oss til å beskytte miljøet og arbeide til fordel for lokalsamfunnene vi
opererer i. Vi mener at en bærekraftig virksomhet er en virksomhet som har en klar
forståelse av miljøbelastningen og har retningslinjer på plass for å redusere den
belastningen.

Vær inspirerende
Vi deler kunnskap, ideer og informasjon med hverandre - og kundene våre. Vi lytter til
kundene og kollegene våre og følger rådene deres. Vi bygger entusiasme rundt oss. Vi
belønner gode prestasjoner og bruker dem som eksempler som skal følges. Vi setter
standarden innen driftsmessig og sikkerhetsmessig ytelse.

Vær lojal

Vi har alle et ansvar for å gjøre beskyttelse av miljøet vi arbeider i til en personlig
prioritet. Akkurat som vi har et bedriftsansvar for å beskytte miljø uansett hvor vi gjør
forretninger.

Retningslinjer for miljø [Pol-00-0004]

Vi handler i tråd med Seadrills verdier. Vi respekterer avgjørelser når de er blitt tatt. Vi er
Seadrills største talsmenn.

Vær proaktiv
Vi er innovative og oppfinnsomme, og er alltid på utkikk etter bedre løsninger.
Vi ønsker forandring velkommen, vi står ikke imot den. Vi er kreative og
initiativrike, men holder oss innenfor Seadrills retningslinjer og prosedyrer. Vi
finner nye muligheter.
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Forpliktelse til etisk atferd
Anti-bestikkelse og korrupsjon
Seadrill har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon.

Forpliktelse til folkene våre
Mangfold, likhet og inkludering
Vi jobber for en arbeidsplass der mangfold er verdsatt, og
der alle medarbeidere har mulighet til å utvikle ferdigheter
og talenter i samsvar med våre kjerneverdier. Hos Seadrill
ansetter vi, forfremmer vi og belønner vi medarbeiderne
våre basert på evner og ferdigheter.

Hva er trakassering?
Hos Seadrill er trakassering
ansett som enhver form for
upassende atferd som har
skaper et skremmende,
fiendtlig eller støtende
arbeidsmiljø eller som med
rimelighet kan oppfattes
å påvirke en persons
arbeidsmulighet eller
muligheter for opplæring eller
forfremmelse.

Diskriminering er forbudt. Arbeidsrelaterte beslutninger bør
tas basert på meritter, og ikke alder, kjønn, rase, legning,
nasjonalitet, religiøs eller etnisk bakgrunn eller på noe annet
grunnlag forbudt av lovene som styrer driften vår.
Trakassering eller skremming uansett form tolereres ikke
hos Seadrill. Vi mener at alle har rett til å bli behandlet
med verdighet og respekt. Dessuten forventer vi at alle
opprettholder sitt personlige ansvar for å oppføre seg på en
måte som ikke er støtende for andre.

Bruk av ikke-reseptpliktig
medisin og alkohol offshore er
strengt forbud til enhver tid.
Enhver overtredelse av disse
retningslinjene kan føre til
umiddelbar avskjedigelse.
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Alle som representerer Seadrill, enten som medarbeider, forretningspartner, eller enhver
annen form for representant har ikke lov til å tilby, love, gi eller godkjenne at det gis
bestikkelser, penger under bordet eller andre lignende betalinger og ytelser (inkludert
fasiliteringsbetalinger), direkte eller indirekte, to noen person. Forbudet gjelder tilbud,
løfte, å gi eller å godkjenne at det gis ikke bare penger, men også alt annet av verdi, til
både offentlige tjenestemenn og personer som jobber i den private sektoren. Seadrill
forbyr også alle som representerer oss fra, direkte eller indirekte, å oppfordre til, godta å
motta eller akseptere noen former for bestikkelse.

Hvem er en “offentlig tjenestemenn”?
Dette begrepet inkluderer:
• valgte eller utnevnte embetsmenn på alle styringsnivåer
• alle som sysselsettes av en offentlig eller en offentlig eid eller kontrollert enhet (f.eks.
medarbeidere i PEMEX, Petrobras, Saudi aramco, Sonangol, Statoil)
• medarbeidere i offentlige internasjonale organisasjoner (f.eks. FN, EU, Verdensbanken)
• tjenestemenn i politiske partier eller kandidater for offentlig embete

Retningslinjer for mangfold [Pol-00-0007]

Narkotika og alkohol
Bruk av narkotika og/eller
alkohol offshore

Vi overholder alle gjeldende bestikkelse- og korrupsjonsrelaterte lover og krever at alle
vi jobber med gjør det samme.

Seadrill er en narkotika- og alkoholfri arbeidsplass. Bruk av
narkotika og alkohol kan påvirke alles sikkerhet. Bruk, salg,
kjøp, produksjon, distribusjon, besittelse eller forbruk av
slike substanser er forbudt i selskapets lokaler, med unntak
av reseptpliktige legemidler.
En toppleder kan av og til godkjenne begrenset forbruk
av alkohol i Seadrills lokaler på land, eller på et
firmaarrangement. Du er alltid forventet å drikke ansvarlig
på disse anledningene.

Hva er en ‘fasiliteringsbetaling’?
En fasiliteringsbetaling (også kjent som en ‘smøring’) er typisk en betaling av liten verdi,
gjort for å få opp hastigheten på utøvelsen av administrative tjenester. Et eksempel er der en
havnetjenestemann ber om en tilleggsbetaling for å klarere varer gjennom tollen.
Seadrill forbyr å foreta fasiliteringsbetalinger. Det eneste unntaket til dette er den en medarbeider
har en rimelig og genuin tro på at hans eller hennes personlige sikkerhet er i fare. I disse
omstendighetene kan en betaling foretas, men fullstendige detaljer om hendelsen og beløpet som
betales må rapporteres til Seadrills samsvarssjef umiddelbart.

REGLER FOR GOD OPPTREDEN
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Jobbe med tredjeparter

Interessekonflikt

En rekke personer og selskaper leverer tjenester til Seadrill. Disse
inkluderer agenter, konsulenter og leverandører. Noen av disse
forretningspartnerne har kontakt med offentlige tjenestemenn på våre
vegne. Vi engasjerer med jevne mellomrom for eksempel tollspeditører,
visumagenter, speditører og andre slike tjenesteleverandører for å hjelpe
med å innhente tillatelser, lisenser og registreringer.

Vi unngår interessekonflikt og handler alltid i Seadrills beste interesse. Vi kan aldri la våre
personlige interesser eller aktiviteter komme i konflikt, eller se ut til å være i konflikt, med
selskapets interesser. En interessekonflikt kan oppstå hvis en personlig interesse påvirker
din evne til å ta en objektiv beslutning for Seadrill.

Å engasjere en tredjepart til å representere oss kan utgjøre en
bestikkelsesrisiko for selskapet vårt og folkene våre, siden Seadrill og dets
medarbeidere kan holdes ansvarlig for enhver overtredelse fra en tredjepart.
Vi følger alltid Seadrill-retningslinjer før vi engasjerer en forretningspartner.

Mesteparten av bestikkelsessakene som har blitt straffeforfulgt globalt har
involvert bruken av mellommenn på en eller annen måte. Ingen Seadrillforretningspartner bør få lov til å gjøre på selskapets vegne eller til selskapets
fordel som Seadrill ikke lovlig kan gjøre selv.

Retningslinjer for etisk atferd [Pol-37-0001]0001]

En faktisk eller potensiell interessekonflikt kan skade virksomheten og omdømmet vårt, så
det er viktig å rapportere interessekonflikten så snart du blir kjent med den.

Typer situasjoner der en interessekonflikt
kan oppstå:
• Ha en annen jobb med en konkurrent,
kunde eller leverandør
• Jobbe med nære slektninger, enten i
Seadrill eller eksternt (f.eks. en kunde eller
leverandør)
• Være styremedlem i en annen
organisasjon

Hva bør jeg gjøre hvis jeg mener jeg
kan ha en faktisk eller potensiell
interessekonflikt?
Snakke med linjelederen eller HR. Følge
instruksjoner for hvordan man adresserer
en slik interessekonflikt. Hvis den
antatte konflikten er relatert til en annen
medarbeider, bør ta det opp gjennom en av
Seadrills rapporteringskanaler.

Samsvar med anti-bestikkelses- og
korrupsjonslover direktiv [DIR-01-0002]

Gaver, underholdning og gjestfrihet
Å gi eller motta gaver, underholdning eller gjestfrihet for et legitimt forretningsformål
i samsvar med vanlig forretningsskikk er tillatt, men vi tilbyr eller aksepterer aldri noe
av verdi som kan påvirke, eller oppfattes å påvirke, vår evne til å fatte en objektiv og
profesjonell forretningsbeslutning.
Vi overholder alltid Seadrills krav om å deklarere - og i noen tilfeller, få
forhåndsgodkjenning for – gaver, underholdning eller gjestfrihet tilbudt eller mottatt.
Gaver, underholdning og andre forretningshøfligheter direktiv [DIR-37-0252]

Det er aldri akseptabelt å tilby eller motta penger (eller en pengeekvivalent, som et gavekort).
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Konkurranse- og antitrustlover

Veldedige donasjoner og
bedriftsinnbyggerprosjekter
Vi er stolt over innsatsen vår for å hjelpe lokalsamfunnene
vi jobber i over hele verden. Men selv en tilsynelatende
legitim donasjon til en veldedig organisasjon eller
bedriftsinnbyggerprosjekt kan medføre risiko for å bli sett som
et forsøk på upassende innflytelse på en person tilknyttet den
veldedige organisasjonen eller prosjektet, for å overbevise dem
til å handle på en måte som er fordelaktig for Seadrill. Sjekk
alltid Seadrills retningslinjer før du donerer til en veldedig
organisasjonen eller starer et bedriftsinnbyggerprosjekt.

Menneskerettigheter
Vi ønsker å spille en positiv rolle uansett hvor vi jobber ved
å gjennomføre forretninger i samsvar med internasjonalt
anerkjente menneskerettighetsstandarder. Vi støtter FNs
universelle menneskerettighetserklæring og forplikter oss
til å bidra til å eliminere menneskerettighetsbrudd som
tvangsarbeid og trafficking. Vi overvåker virksomheten vår
og forsyningskjeden for å sikre at ingen form for slaveri eller
trafficking finner sted.

Politiske aktiviteter
Politiske bidrag eller støtte av noe slag til politiske kandidater,
politiske partier og politiske partitjenestemenn på vegne av
Seadrill er forbudt.
Retningslinjene våre for politiske bidrag er ikke ment å begrense
at du gir personlige politiske bidrag eller på annen måte deltar
i personlige politiske aktiviteter på dine egne vegne, utenfor
arbeidsforholdet ditt med Seadrill, og ved hjelp av dine egne
ressurser. Men du har ikke tillatelse til å bruke eller nevne
stillingen din hos Seadrill for å gi legitimitet til slike aktiviteter.
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Vi samsvarer med anti-trust- og lignende lover som regulerer
konkurranseatferd. Disse lovene er ment å sikre markeder
for varer og tjenester opererer effektivt og fritt fra utilbørlige
konkurransebegrensninger. Praksiser som er forbudt
inkluderer typisk:
Ved vurdering av å tilby eller
gi en veldedig donasjon må
du aldri:
• Donere i bytte mot
tjenester, selv om
mottakerorganisasjonen er en
legitim veldedig organisasjon
• Gi en donasjon hvis det vil gi en
personlig fordel
• Gi en donasjon hvis det har
vært en lovet eller implisert
forretningsfordel, eller en
trussel utstedt i forbindelse med
forespørselen om en donasjon

Hva er mitt ansvar som en
Seadrill-medarbeider?
Vær oppmerksom på
omstendigheter der du kan støte
på menneskerettighetsbrudd,
som tvangsarbeid eller
barnearbeid hos leverandører
eller kunder og rapport mistenkte
brudd eller bekymringer.

Menneskerettigheter

• Utveksling av informasjon med konkurrenter
• Prisbinding
• Allokere produkter, kunder eller territorier
• På annen måte påvirke markedsplassen eller utfallet av en
budprosess på upassende måte

Du bør aldri ha formelle eller uformelle diskusjoner med
konkurrenter angående:
• Pris (eller andre saker som påvirker pris, som budvilkår)
• Selskapskostnader, inkludert kostnadskomponenter eller
metoder for å beregne kostnader
• Konfidensielle fremtidsplaner, inkludert de som er knyttet til
salgs- og markedsføringsstrategi

Bransjeforeninger leverer en verdifull tjeneste til
medlemmene deres. De kan for eksempel gjennomfører
markedsundersøkelsesprogrammer, spore nåværende
bransjeutfordringer, delta i PR-aktivitet og samle inn og
distribuere bransjestatistikk. Men siden bransjeforeninger
består av en gruppe av konkurrenter, bør man passe spesielt
på at konkurransevridende atferd ikke kan antydes. Du må
umiddelbart forlate ethvert møte eller annet arrangement
hvis konkurransesensitive saker introduseres.
Sørg for at avdelingen din får beskjed og rapporter saken til
et medlem av den juridiske eller samsvarsavdelingen.

Du må søke råd fra et medlem av den juridiske eller
samsvarsavdelingen hvis du blir invitert til å delta på et
møte som kan risikere å overtre konkurranselover.

REGLER FOR GOD OPPTREDEN
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Toll, handelskontroller og
økonomiske sanksjoner

Forpliktelse til økonomisk
styring og inspeksjon

Vi overholder lovene for import og eksport av varer og tjenester i alle land
der Seadrill gjør forretninger. Vi overholder også gjeldende økonomiske
sanksjoner. Disse sanksjonene kan være komplekse og krever ofte
detaljert analyse. Hvis du har noen tvil om berettigelsen til en transaksjon
under toll, handel eller økonomiske sanksjonsreguleringer, bør du
konsultere et medlem av den juridiske- eller samsvarsavdelingen.

Økonomisk integritet og nøyaktighet
i regnskapet vårt og registrene våre

Hva menes med ‘økonomiske sanksjoner’?
Økonomiske sanksjoner er kommersielle og økonomiske straffer påført av ett
eller flere land mot et målrettet land, gruppe eller person. Disse sanksjonene kan
inkludere ulike former for restriksjoner på forretningsaktiviteter og økonomiske
transaksjoner.

Innsidehandel
Som et offentlig selskap er Seadrill underlagt flere lover når det gjelder
kjøp av aksjer og andre børsnoterte verdipapirer. Selskapsretningslinjer
forbyr medarbeidere og familiemedlemmene deres fra å handle
verdipapirer mens de er i besittelse av vesentlig, ikke-offentlig
informasjon relatert til Seadrill. Manglende etterlevelse kan utsette deg
(eller familiemedlemmene dine) for straff, så vel som disiplinærtiltak fra
Seadrill opp til og inkludert avskjedigelse. Hvis du er i tvil på om du sitter
på vesentlig ikke-offentlig informasjon, bør du kontakte sjefen din, et
medlem av den juridiske avdelingen eller styresekretæren.
Informasjon er “vesentlig” når det er betydelig sannsynlighet for et en fornuftig
investor vil vurdere informasjonen som viktig ved en beslutning å kjøpe, holde eller
selge verdipapirer. For eksempel: kunngjøringer av fortjenester, gevinst eller tap av
en kontrakt, en kommende fusjon eller overtakelse, eller en vesentlig ny teknologi
som utvikles.
Informasjon anses kun å være “offentlig” når den har blitt frigitt til offentligheten
gjennom passende kanaler og nok tid har gått til at investeringsmarkedet har kunnet
absorbere og evaluere informasjonen.

Innsidehandelreguleringer [DIR-37-0043]
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Alle Seadrill-regnskaper, registre og rapporter, uansett art,
må forberedes med største aktsomhet og ærlighet. De må
være fullstendige, tilstrekkelig detaljerte og alltid være
en nøyaktig gjenspeiling av transaksjonene våre.
Vi handler i samsvar med loven, myndighetskrav,
så vel som gjeldende tekniske og profesjonelle standarder i alle aspekter av
rapporteringen vår.
Seadrill-personell må aldri med viten og vilje komme med et usant eller unøyaktig
utsagn i noen form av finansregnskap, eller annen type forretningsregister (f.eks. en
HSE-test eller inspeksjonsrapport), ei heller påvirke andre til å gjøre det.
Hvis du mistenker at noen form for straffbar virksomhet har funnet sted, må du
rapportere dette umiddelbart.
SPØRSMÅL: Kollegaen min fortalte, etter forespørselen fra landsjefen hans, registrerte
han en kontraktsgevinst i mars, selv om kontrakten ikke ble signert før april. Er dette
akseptabelt?
SVAR: Nei. Falske eller villende oppføringer bør aldri foretas, selv om dette kan forbedre Seadrills
resultat for et spesifikt kvartal eller et regnskapsår.

Bekjempe økonomisk kriminalitet
Vi spiller alle vår rolle i å redusere økonomisk kriminalitet ved å overholde antipengehvitvaskings- og antiterrorlover, så vel som lover ment å redusere muligheten for
skatteunndragelse.
Vi vil kun gjøre forretninger med vel ansette kunder og forretningspartnere
involvert i legitime forretningsaktiviteter, med midler avledet fra legitime
ressurser. Vi må være årvåkne og rapportere om vi mistenker at noen kunde eller
forretningspartnertransaksjon kan være upassende.
Pengehvitvasking er prosessen der personer eller enheter prøver å skjule opphavet til ulovlig
anskaffede penger, typisk gjennom overføringer som involverer utenlandske banker eller legitime
forretninger.

REGLER FOR GOD OPPTREDEN
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Forpliktelse til kommunikasjon og
informasjonssikkerhet

Beskytte Seadrills eiendeler
Vi har alle en plikt til å passe på og beskytte Seadrills eiendeler
mot tyveri og tap. Dette inkluderer Seadrills materielle aktiva, som
bærbare PC-er, telefoner og kjøretøy, så vel som immaterielle aktiva,
inkludert handelshemmeligheter og konfidensiell informasjon. Vi har
et ansvar for å bruke disse eiendelene til legitime forretningsformål
og sikre at de kun brukes av godkjent personell.

Konfidensialitet og fortrolig informasjon
Vi beskytter alltid selskapets konfidensielle og fortrolige
informasjon. De av oss med tilgang til ikke-offentlig
informasjon angående Seadrills virksomhet, økonomiske
resultater og utsikter og potensielle bedriftstransaksjoner
må beskytte konfidensialiteten til denne informasjon, og kun
bruke den til passende forretningsformål.
Informasjonsklassifisering og håndtering
direktiv [DIR-37-0179]

Datavern
Vi respekter konfidensialiteten til den personlige
informasjonen vi håndterer om medarbeiderne våre enhver
annen person vi jobber med, og overholde alle gjeldende lover
som regulerer datavern.
Personopplysningsdirektiv [DIR-37-0341]

Elektronisk kommunikasjon
Vi bruker selskapssystemene våre til forretningsformål. Alle
e-poster, tekstmeldinger, direktemeldinger og annen elektronisk
kommunikasjon må komponeres på en profesjonell måte.
Vi har ikke en forventning om personvern ved bruk av
selskapssystemer, ettersom Seadrill har rett til å inspisere all
kommunikasjon og alle registre i selskapssystemer, innenfor
gjeldende lover. Vi kan bruke systemene for utilsiktet personlig
bruk, men vi godtar at all kommunikasjon er selskapets eiendom.
Retningslinjer for informasjonstjenester
[Pol-00-0002]
Akseptabel bruk av IS-systemer og tjenester
[DIR- 37- 0067]
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Snakke for organisasjonen vår

Konfidensiell informasjon
inkluderer ting som ikke-offentlig
informasjon angående Seadrills
virksomhet, økonomiske
resultater og potensielle
bedriftstransaksjoner.
Fortrolig informasjon
inkluderer eiendeler som
patenter, varemerker og
opphavsrettigheter.
Du må også beskytte andre
konfidensielle eller fortrolige
informasjon dersom det skulle
komme i din besittelse.

Hva er elektronisk
kommunikasjon?

For å fremme og beskytte bedriftens omdømme er det essensielt at
kommunikasjonen vår er klar, nøyaktig, konsekvent og ansvarlig.
Som sådan kan kun visse autoriserte personer snakke med
media eller investeringssamfunnet. Hvis du blir kontaktet av
noen av disse, må du rette dem til bedriftskommunikasjon eller
bedriftsinvestorrelasjoner, slik det måtte passe.
Du bør ikke delta i diskusjoner om en Seadrill-virksomhet på
noe offentlig nettforum, ettersom dette kan føre til et brudd på
retningslinjene våre for taushetsplikt eller utsette Seadrill for søksmål.

Kommunikasjonsretningslinjer [DIR- POL-00-0009]

Sosiale medier [DIR-37-0125]

Ekstern kommunikasjon og pressemeldinger [DIR-37-0130]

Alle aspekter av tale, video
og datakommunikasjon, som
talepostkasse, e-post, faks og
Internett.

Hva er selskapssystemer?
Selskapssystemer
inkluderer elektronisk
kommunikasjonsutstyr,
programvare, systemer eller andre
fasiliteter levert av Seadrill for
forretningsbruk
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Vår integritetskanal
Hvis du blir kjent med mulige brudd på reglene våre, må du rapportere
bekymringene dine. En av måtene du kan gjøre dette er gjennom
Seadrills integritetskanal, som kan nås med følgende numre:
•

Storbritannia: +0800 374199

•

USA: +1 877 533 5310

•

Grønt nummer: +0044 1249 661 808

Hele listen over lokale numre finnes på:
https://www.seadrill.com/investors/corporate-governance/integritychannel

Du kan også sende inn en rapport på nett på:
wrs.expolink.co.uk/seadrill
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Reglene våre for god opptreden fremlegger
forventningene vi har til personene og
forretningspartnerne våre, og hjelper oss å styre
virksomheten med største integritet. Vi takker
deg for din forpliktelse til å utføre din rolle med
høyeste etiske standarder. Hvis du har spørsmål
relatert til reglene, snakk med linjelederen din
eller et medlem av samsvarsavdelingen.

SETTER STANDARDEN
https://www.seadrill.com

