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ONZE PRINCIPES TOT UITDRUKKING GEBRACHT
ONS WAAROM
De wereld gezonder en gelukkiger maken
Het doel en de unieke waarde van ons bedrijf, onze distributeurs en onze werknemers, is om mensen
te helpen gezonder en gelukkiger te zijn door middel van gepersonaliseerde voeding en een bewezen
bedrijfsmogelijkheid, zodat over de hele wereld elke nieuwe dag beter is dan die ervoor.

ONS HOE
Door middel van doelgerichte distributeurs die ons verschil maken
Behalve producten die hun beloften waarmaken, ontvangen onze klanten onvervangbare Kennis,
Aanmoediging, Respect. Ondersteunende Coaching, Zorg, Gemeenschap. En geweldige
Mogelijkheden. Dit is wat onze Distributeurs echt distribueren. We worden gedreven door hun
behoeften en gestimuleerd door hun passie.

ONS WAT
Inspirerende resultaten creëren voor een beter leven
Met effectieve producten die fantastisch smaken, distributeurs die onderweg begeleiding geven, de
steun van een heel bedrijf vol enthousiaste werknemers en een bemoedigende gemeenschap, kunnen
we mensen over de hele wereld een eenvoudiger pad naar een gezonder, gelukkiger leven bieden.

ONZE WAARDEN
We doen altijd wat juist is
Als we in de spiegel kijken, zien we integriteit, eerlijkheid, nederigheid en vertrouwen. Wij
weerspiegelen de overtuiging dat ethiek nooit een optie is. En we eren en respecteren elkaar, onze
distributeurs, onze klanten en bovenal onszelf.
We werken samen
We leren, we onderwijzen. We volgen, we leiden. Het ene moment helpen we en het andere moment
accepteren we hulp. We blijven samenwerken en zijn daardoor niet te stoppen. We hebben plezier. We
houden het simpel. We vieren het individu, en het team, in ieder van ons.
We bouwen het beter
We kijken altijd omhoog. Want daar liggen de mogelijkheden. Om te leren. Om te groeien. Om te
innoveren. Om uit te blinken en te overtreffen. Om een instrument te zijn voor verandering in onze
gemeenschappen. Om een ondernemersgeest om te zetten in dagelijkse inspiratie terwijl we het leven
van onze klanten - en ons eigen leven - gezonder en gelukkiger maken.
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OVERZICHT
Individuele Verantwoordelijkheden
De ondernemingscode voor bedrijfsvoering en ethiek van Herbalife Nutrition (de “Code”) is de basis
voor hoe we ons zullen gedragen op Herbalife Nutrition en overal waar we zaken doen. Dit wordt
ondersteund door ons bredere Programma voor Ethiek en Naleving, dat onder andere beleidsregels
waarnaar in de Code wordt verwezen, bewustwordingscampagnes en trainingsprogramma's omvat.
Alle werknemers van Herbalife Nutrition zijn verplicht de Code en onze beleidsregels na te leven, en
te handelen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten. Bovendien moeten nietwerknemers die een zakelijke relatie hebben met Herbalife Nutrition, zich houden aan onze Code en
zijn essentiële principes van eerlijkheid, integriteit en ethische besluitvorming.
We delen allemaal de verantwoordelijkheid om onze Code te handhaven. Het niet naleven van de
Code ondermijnt niet alleen de waarden van het bedrijf, maar kan ook leiden tot disciplinaire
maatregelen, tot en met ontslag. Zorg er daarom voor dat u onze hele Code leest en begrijpt, en denk
eens na over de volgende vragen:
Ben ik
bevoegd
om dittotedodoen?
Am
I authorized
this?
Zal mijn beslissing de belangen van onze

Willaandeelhouders,
my decision serve
the best interests of our
distributeurs en klanten het beste
shareholders, distributors,
employees
behartigen? and customers?
Is de handeling
legaal enwith
in overeenstemming
met onze
Is the action
legal, consistent
our values, the Code,
our
waarden,
de Code,
ons beleid
en best practices?
policies
and best
practices?

U mag hiermee
verder gaan.
JA

Zouden
mijn collega's
supervisor agree
het eens
zijnmy
met
Would
my colleagues
andensupervisor
with
mijn
standpunt?
judgment?
NEE

Zou ik deze handeling met trots melden aan iemand die ik
Would I be proud to report this
action to someone I respect?
respecteer?
ik de juiste weg en doe ik wat correct is?
AmNeem
I taking
the high road and doing the right thing?
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U mag niet verder
gaan zonder eerst
uw directe
leidinggevende of
het team voor
Ethiek en Naleving
te raadplegen voor
advies.

Aanvullende verantwoordelijkheden voor leiders en managers
Managers op alle niveaus van Herbalife Nutrition zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van een
werkomgeving die ethisch gedrag bevordert. Jaarlijks zal aan functionarissen en werknemers op het
niveau van de manager en hoger worden gevraagd om informatie te verstrekken die hier niet wordt
besproken. Natuurlijk is er geen vaste formule voor het creëren van een ideale werkplek. Als
manager kunt u echter helpen wangedrag te voorkomen voordat het gebeurt - een belangrijk doel van
een effectief programma voor ethiek en naleving. We moedigen managers aan om open en positief
over onze Code te praten. Nodig uw medewerkers uit tot het stellen van vragen en neem hun zorgen
serieus. Als u niet in staat bent om te antwoorden, of als u zich daar niet prettig bij voelt, vraag dan
advies aan uw supervisor, Personeelszaken of het team voor Ethiek en Naleving, en bespreek de
kwestie dan zo snel mogelijk weer met uw team.
Wees u ervan bewust dat zelfs een hint van ongepastheid door het management het bedrijf
kwetsbaar maakt voor regelrechte schendingen van onze Code en bijgevolg schade toebrengt aan
ons merk en onze aandeelhouders. Om die reden stellen wij het volgende voor:
● Model voor het juiste en ethisch gedrag in overeenstemming met onze Code.
Werknemers zullen u zien als een rolmodel.
● Behandel de mensen die u leidt zoals u zelf behandeld wilt worden.
● Zorg ervoor dat degenen die u leidt taak-geschikte nalevingstraining voltooien.
● Herinner uw team regelmatig aan onze Code en de vereisten ervan.
● Of u nu een goede klus prijst of kritiek hebt op de uitvoering van werk, probeer het niet
persoonlijk te maken. Concentreer u op het prestatievermogen of de tekortkoming van
de werknemer, niet op de persoon.
● Toon eerlijkheid in de manier waarop u reageert op de prestaties van een werknemer.
Dit zal eerlijk, ethisch gedrag bevorderen.
● Streef ernaar vertrouwen te stimuleren in al uw communicatie binnen en buiten het
bedrijf.

MELDING VAN VERMOEDE SCHENDINGEN
Verplichting tot het melden van onethisch gedrag
U dient onmiddellijk elk bekend of vermoed onethisch gedrag of gedrag dat in strijd is met onze Code
te melden, waaronder elke schending van de wetgeving, voorschriften, beleidsregels van het bedrijf
of onze Code, bij een van onze bronnen voor Ethiek en Naleving die hieronder worden genoemd. De
verantwoordelijkheid om wangedrag te melden ligt bij iedereen, ongeacht titel of senioriteit. Onze
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Code kan niet alles voorspellen wat er op de werkplek kan gebeuren. Als u echter getuige bent van
gedrag dat u onethisch of ongepast lijkt, of als u gevraagd wordt u daarbij aan te sluiten, vertrouw
dan op uw gevoel en stel uzelf deze vragen:
● Zou dit de reputatie van het bedrijf kunnen schaden of ervoor kunnen zorgen dat
Herbalife Nutrition aan geloofwaardigheid inboet?
● Zou een redelijk persoon dit onethisch of oneerlijk vinden?
● Zou dit mij persoonlijk of mijn collega's in een slecht daglicht stellen?
● Als ik geen melding maak, zal ik dan schuld of wroeging voelen?
● Heb ik advies of hulp nodig?
Als u op een van deze vragen “Ja” hebt geantwoord, moet u het verdachte gedrag melden via een
van onze hieronder vermelde bronnen voor Ethiek en Naleving. Als u zich bewust wordt van iets dat
een schending kan zijn van onze waarden, onze Code, onze beleidsregels of de wetgeving, moet u
van zich laten horen en het melden zodat het kan worden aangepakt. Het niet melden van
vermoedelijke of bekende schendingen van de Code is op zichzelf al een schending van de Code.
Bovendien kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen iedereen die een andere
persoon aanmoedigt of toestaat om de Code te overtreden, tot en met ontslag.
Er zijn verschillende bronnen waar u begeleiding kunt vragen of melding kunt maken:
● Internetadres:
IntegrityLine.Herbalife.com
● Vertrouwelijke gratis hotline:
● 1 (800) 461-9330
Voor een lijst met internationale
telefoonnummers per land, kunt u
IntegrityLine.Herbalife.com bezoeken

DE VERANTWOORDELIJKHEID
OM MOGELIJK WANGEDRAG TE
MELDEN LIGT BIJ IEDEREEN

● SMS: (213) 335-2054 (alleen in de V.S.))
● E-mail: EthicsandCompliance@herbalife.com voor algemene vragen
● Post: geadresseerd aan de General Counsel of Chief Compliance Officer, Herbalife
Nutrition, 800 West Olympic Blvd. Suite 406, Los Angeles, CA 90015
U wordt aangemoedigd om alle informatie te verstrekken waar u zich comfortabel bij voelt. De
informatie zal vertrouwelijk blijven, behalve wanneer deze nodig is om een volledig en eerlijk
onderzoek uit te voeren. U kunt anoniem blijven als u daarvoor kiest, behalve wanneer dit beperkt
wordt door de lokale wetgeving. Vanwege lokale privacywetten in bepaalde landen en de Europese
Unie, kan de integriteitslijn alleen specifieke soorten beschuldigingen toestaan, zoals
aangelegenheden die betrekking hebben op de boekhouding, financiën, audits en omkoping. In deze
landen kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken om andere problemen te melden.
Alle meldingen worden onmiddellijk doorgestuurd naar het team voor Ethiek en Naleving, dat
vervolgens de zaak zal toewijzen aan het geschikte onderzoeksteam. Als u er bovendien voor kiest
om uw naam te geven, kunnen onze onderzoekers contact met u opnemen om meer informatie te
verzamelen. Dit helpt ervoor te zorgen dat problemen juist en snel worden onderzocht en aangepakt.
Voor zover dit door de wetgeving of andere beleidsoverwegingen is toegestaan, houden
onderzoekers u op de hoogte van hun onderzoek.
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Meldingen moeten te goeder trouw worden gemaakt. Iedereen die een valse melding van
vermeend wangedrag indient, zal onmiddellijk worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot
en met ontslag.

Nalevingsonderzoeken
Alle werknemers zijn verplicht om volledige medewerking te verlenen aan alle onderzoeken. Zo ziet
het onderzoeksproces er uit:

Er is een probleem
An issue
is reported
gemeld

Een vertrouwelijk rapport
A confidential report will
wordt opgesteld door het
be generated by the
team and
voor Compliance
Ethiek en
Ethics
Naleving
team

Het team voor Ethiek en
The Ethics
Naleving
zal eenand
team
Compliance team will
toewijzen
om
de
kwestie
assign a team to
te onderzoeken
investigate
the issue

Het onderzoeksteam kan
The investigative team
proberen het
will attempt to resolve
onderliggende
probleem
the underlying
issue
op te lossen

een schending
wordt
IfAls
a violation
is found,
geconstateerd,
passende
appropriatezullen
corrective
correctiemaatregelen
worden
action will be taken
genomen

Het onderzoeksteam
kan
The
investigative team
zo
nodig
anderen
may interview others as
ondervragen
necessary

Indien geen schending
If nogeconstateerd,
violation is found,
wordt
wordt
the case will be closed
de zaak gesloten

Het onderzoeksteam kan
The investigative team
contact
opnemen
de
may
contact
the met
person
persoon
die de klacht
who submitted
the
heeft
ingediend
die
complaint if theals
person
persoon
zijn of
naam
provided
hishaar
or her
heeftname
vermeld

Er zullen
There
will geen
be no
vergeldingsmaatregelen
retaliation against
anyone
who reports
an
worden genomen
tegen
issue in die
good
faith –
personen
te goeder
even melding
if no violation
trouw
maken
occurred
van een probleem, zelfs
als er geen sprake is van
een schending

Beleid tegen represailles
Herbalife Nutrition heeft een zerotolerancebeleid voor daden of
WE HEBBEN EEN ZERObedreigingen van represailles
TOLERANCEBELEID VOOR DADEN OF
tegen iedereen die te goeder
DREIGINGEN VAN REPRESAILLES.
trouw vermoedelijke schendingen
van onze Code meldt. Het bedrijf
verbiedt elke werknemer om represailles te nemen of te eisen tegen iemand die te goeder trouw
melding maakt van mogelijk onethisch gedrag. Dit geldt zelfs indien uit een onderzoek blijkt dat er
geen sprake is geweest van een schending.
Ons beleid van niet-vergelding is ook van toepassing op bedreigingen, intimidatie of wraakacties
tegen personen die meewerken aan onderzoeken van het team voor Ethiek en Naleving. Personen
die zich bezighouden met vergeldingsgedrag, of dreigementen van vergeldingsgedrag uiten, zullen
worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag. We nemen vergeldingsclaims
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serieus. Beschuldigingen van vergelding zullen worden onderzocht en de juiste maatregel zal worden
genomen.

EEN VEILIGE EN RESPECTVOLLE WERKPLEK
Gelijke kansen op werk
Herbalife Nutrition is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen op werk en een omgeving
zonder discriminatie. Het bedrijf biedt gelijke kansen op werk aan alle personen door de best
gekwalificeerde persoon in elke functie te plaatsen, ongeacht ras, huidskleur, geslacht,
zwangerschap, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, religie, burgerlijke staat, leeftijd, nationaliteit,
handicap, veteranenstatus, burgerschap, vakbondsondersteuning of iedere andere beschermde
groepsstatus zoals gedefinieerd in toepasselijke federale, provinciale of lokale wetten. Voor meer
informatie kunt u Beleidsregel 4.70 – Gelijke kansen op werk raadplegen.

Respect voor diversiteit
Herbalife Nutrition erkent diversiteit als een sterke eigenschap. Met distributeurs in meer dan 90
landen wereldwijd, vieren we multiculturaliteit en bevorderen we eerlijkheid en gelijkheid voor mensen
van alle achtergronden en geloofsovertuigingen. We waarderen onze verschillen. Ieder van ons is
verantwoordelijk voor het creëren van een werkplek waar iedereen met eerlijkheid, waardigheid en
beleefdheid wordt behandeld.

Beleid tegen intimidatie
Onze Code verbiedt discriminatie of intimidatie op grond van ras, huidskleur, religie, geslacht,
leeftijd, land van herkomst, veteranenstatus, militaire of burgerlijke staat, lichamelijke of geestelijke
handicap, seksuele geaardheid, status van zorgverlof, medische conditie, inclusief genetische
kenmerken, of enige andere basis die wordt beschermd door federale, provinciale of lokale
wetgeving.
Daarnaast worden vooroordelen en discriminerende houdingen op de werkplek niet toegestaan of
gedoogd. Alle personeelsacties, zoals die betreffende compensatie, voordelen, overplaatsingen,
ontslagen, training, onderwijs,
studiefinanciering en toegang tot sociale en
recreatieve programma's, moeten ook
worden uitgevoerd in overeenstemming met
ONZE CODE VERBIEDT
het bedrijfsbeleid tegen discriminatie en
intimidatie.
INTIMIDATIE IN WELKE VORM DAN

OOK
In overeenstemming met onze toewijding om
een professionele en prettige werkomgeving
te handhaven, verbiedt onze Code intimidatie in welke vorm dan ook. Hoewel individuele
interpretaties van intimidatie subjectief zijn, definieert onze Code intimidatie als ongewenst verbaal,
fysiek en visueel gedrag dat een intimiderende, vijandige omgeving schept, of gedrag dat vijandigheid
schept op de werkplek.1 Ongewenste seksuele toenaderingen of verzoeken om seksuele gunsten zijn
duidelijke voorbeelden van seksuele intimidatie.
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Bovendien verbiedt onze Code ook uitdrukkelijk pesten, het delen van media en schriftelijke en
gesproken opmerkingen, inclusief grappen, die kunnen worden geïnterpreteerd als seksistisch,
racistisch, intimiderend, beledigend of lasterlijk. Ten slotte verbiedt de Code beledigingen op basis
van fysieke verschijningsvorm of handicaps.
Intimidatie in welke vorm dan ook schaadt de werkomgeving en belemmert de algehele prestaties.
Als u pesterijen waarneemt, ga er dan niet mee akkoord en ga er niet stilzwijgend mee om. Als u
intimidatie op de werkplek ervaart of waarneemt, dient u dit onmiddellijk te melden. Degenen die
anderen discrimineren of lastig vallen, zullen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, tot
en met ontslag. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 4.72 – Beleid tegen discriminatie,
intimidatie en vergelding raadplegen.

Gezondheid en veiligheid
We hechten veel waarde aan het bieden van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een
sfeer van open communicatie voor al onze medewerkers, leden en vertegenwoordigers. Wees
vertrouwd met alle veiligheidsrichtlijnen, volg ze op en meld elke handeling of dreiging van geweld,
onveilige werkomstandigheden, gezondheidsrisico's of arbeidsongevallen onmiddellijk aan uw
manager of de afdeling Personeelszaken. Als u getuige bent van fysiek misbruik, storend gedrag of
schade aan bedrijfseigendommen, bel dan onmiddellijk de afdeling beveiliging en Personeelszaken.
Herbalife Nutrition verbiedt medewerkers om op het bedrijfsterrein aangeschoten of onder de invloed
van alcohol te zijn. Onze Code verbiedt ook het illegale gebruik, de verkoop, aankoop, overdracht of
het illegale bezit van drugs of gereguleerde stoffen op de werkplek. Het bedrijf en zijn werknemers
moeten zich blijven inzetten voor het nemen van alle redelijke stappen om het milieu, de
volksgezondheid en veiligheid te behouden en te verbeteren.

Accommodaties voor Gehandicapten
Het bedrijf zet zich in om met medewerkers en sollicitanten met een handicap te werken en redelijke
voorzieningen te bieden. Elke werknemer met een handicap die hulp nodig heeft, wordt
aangemoedigd om zijn of haar manager of Personeelszaken op de hoogte te stellen.
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Persoonlijke Privacy
Herbalife Nutrition respecteert en beschermt de privacyrechten van al onze werknemers, leden en
vertegenwoordigers. Alle persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”) die het bedrijf verzamelt, met
inbegrip van personeels-, medische en uitkeringsdossiers, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Onbevoegde toegang tot of bekendmaking van iemands PII is in strijd met onze Code en is
onderworpen aan disciplinaire maatregelen. (Raadpleeg Beleidsregel 16.02 Persoonsgegevens.)

Beleid tegen Nepotisme
Het is belangenverstrengeling om een voorkeursbehandeling te geven aan naaste familieleden of
vrienden binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld, een werknemer mag geen leiding geven aan, onder toezicht
staan van, of op dezelfde afdeling en in dezelfde ploeg werken als, een lid van zijn of haar naaste
familie.
Werknemers noch hun echtgenoten mogen distributeur worden. Werknemers mogen ook geen
intieme relatie aangaan met een van onze distributeurs. Voor meer informatie kunt u Beleidsregel
15.05 Belangenverstrengelingen raadplegen.

BESCHERMING VAN AANDEELHOUDERSBELANGEN
Belangenverstrengelingen
Er is sprake van belangenverstrengeling als en wanneer het privébelang van een individu de
belangen van het bedrijf verstoort of lijkt te belemmeren. Als een werknemer, functionaris of directeur
een rol op zich neemt die zijn of haar oordeel zou kunnen beïnvloeden of zijn of haar prestaties
binnen het bedrijf zou kunnen belemmeren, is dat een belangenverstrengeling. Elke externe loyaliteit
die afbreuk doet aan iemands vermogen om zijn of haar werk objectief en effectief te voltooien, vormt
een belangenverstrengeling en schendt onze Code.
Evalueer uw eigen omstandigheden en gebruik uw beste beoordelingsvermogen om conflicten te
voorkomen. Hier zijn een paar voorbeelden van wat Herbalife Nutrition beschouwt als een duidelijk
conflict:
● Werken voor of adviseren van een concurrent in welke hoedanigheid dan ook,
waaronder als externe consultant, terwijl tegelijkertijd voor Herbalife Nutrition wordt
gewerkt.
● Namens of voor bedrijfsverkopers of -leveranciers handelen of geld of voordelen van
bedrijfsverkopers of -leveranciers accepteren voor diensten die u levert als werknemer
van Herbalife Nutrition.
● Niet-bedrijfsactiviteiten verrichten of hierom verzoeken in de gebouwen van het bedrijf
of tijdens bedrijfswerktijden, met inbegrip van betaalde persoonlijke vrije tijd.
● U of uw familielid nemen een financieel belang in een organisatie waar het bedrijf
zaken mee doet of een directe concurrent van is, en een dergelijk belang zou
resulteren of lijken te resulteren in een belangenverstrengeling met het bedrijf.
Een opmerking voor leveranciers en verkopers: Als werknemer of vertegenwoordiger van Herbalife
Nutrition, mag noch u, noch een lid van uw familie een financieel belang nemen in een van onze
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leveranciers of verkopers als een dergelijk belang zou resulteren in of lijken te resulteren in een
belangenverstrengeling met het bedrijf. Deze beperking is van toepassing op leveranciers en
verkopers die in particuliere handen of beursgenoteerd zijn. Stel uw vragen over relaties met
verkopers en leveranciers aan de juridische afdeling. Voor meer informatie kunt u Beleidsregel 15.05
- Belangenverstrengelingen raadplegen.

Corporate Communications en
beleggersrelations
Het management is van mening dat het in
het belang is van onze aandeelhouders en
de grotere beleggersgemeenschap dat
externe communicatie via één enkel kanaal
verloopt. Opmerkingen of verklaringen die
openbaar zouden kunnen worden, dienen
vooraf te worden beoordeeld en
goedgekeurd door onze advocaten en professionals in Investor Relations and Communications.
Onbevoegde verklaringen aan de media of de beleggingswereld kunnen de naleving van
effectenwetgeving door het bedrijf in gevaar brengen, de reputatie van het bedrijf schaden en het
risico van kostbare rechtszaken met zich meebrengen. Om die reden heeft het bedrijf het recht om
alle zakelijke communicatie te controleren, en onze Code vereist het volgende:
● Bevestig dat externe communicatie—met inbegrip van uw e-mailberichten en sociale
netwerkposts—geen vertrouwelijke informatie van Herbalife Nutrition vrijgeeft en
verklaar niet (expliciet of impliciet) dat u namens het bedrijf spreekt of communiceert.
● Als u wordt uitgenodigd om een openbare spreker te zijn op een evenement, bent u
verplicht eerst goedkeuring te vragen aan zowel uw manager als Corporate
Communications.
● Als u spreekt tijdens een openbare vergadering, zelfs als deze alleen betrekking heeft
op uw lokale gemeenschap, dient u duidelijk te maken dat uw standpunten en
meningen van u en alleen van u in uw individuele hoedanigheid (niet als werknemer
van Herbalife Nutrition) zijn.
● Als er contact met u wordt opgenomen door iemand uit de beleggingswereld of
verslaggevers, redacteuren, producenten of leidinggevenden van nieuws- of andere
mediaorganisaties, weiger dan commentaar te geven en verwijs hen door naar
Corporate Communications.
Als u vragen hebt over hoe u moet voldoen aan ons beleid inzake beleggingsrelaties en corporate
communicatie, kunt u deze stellen aan een collega, uw manager of iemand in Corporate
Communications. Voor meer informatie, kunt u Beleidsregel 7.62 Communicatie met analisten en
beleggingsrelaties raadplegen.

Beleid tegen handel met voorkennis en tipgeven
Tijdens uw werk voor of met het bedrijf kunt u toegang krijgen tot zogenaamde "essentiële nietpublieke informatie" over Herbalife Nutrition en/of andere bedrijven. De term "essentiële niet-publieke
informatie" verwijst naar voorkennis die, indien openbaar gemaakt, de marktprijs van onze effecten
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zou kunnen beïnvloeden. De federale wetgeving en het bedrijfsbeleid verbieden u om dergelijke
informatie te verhandelen en te delen met anderen die erop kunnen handelen (een illegale praktijk die
bekend staat als " tipgeven"). Elke schending van deze beleidsregel vraagt om onmiddellijk ontslag.
Over het algemeen vormt elke voorkennis die een redelijke belegger van wezenlijk belang zou achten
bij zijn beslissing om de effecten van het bedrijf te kopen, te verkopen of aan te houden, " essentiële
niet-publieke informatie ". Door te handelen op deze essentiële niet-publieke informatie of door het
openbaar te maken, schendt u onze Code en de Amerikaanse effectenwetten, waarvan vele buiten
onze grenzen van toepassing zijn. Sancties voor de handel op essentiële niet-publieke informatie
kunnen bestaan uit hoge boetes en gevangenisstraffen.
Hier volgen enkele voorbeelden van niet-publieke informatie die als essentieel zou kunnen worden
beschouwd en daarom niet openbaar mag worden gemaakt:
● Financiële prestaties.
● Niet-openbaargemaakte winst- en dividendprojecties.
● Mogelijke fusies of overnames.
● Afstotingen.
● Aankondigingen voor nieuwe producten.
● Vooruitgang in technologie of onderzoek.
● Andere belangrijke activiteiten die van invloed zijn op het bedrijf.
Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 7.61 – Naleving van handel met voorkennis raadplegen.

Gerechtelijke procedures en audits
Herbalife Nutrition werkt samen met overheidsonderzoeken en reageert adequaat op juridische
procedures, en onze Code vereist dat u dit ook doet. U dient nooit te liegen of misleidende
verklaringen af te leggen in verband met dergelijke procedures, noch materialen te vernietigen,
wijzigen of verbergen in afwachting van of na een verzoek om deze materialen. Evenmin mag u het
werk van de interne auditors, interne onderzoekers of externe openbare accountants of juridisch
adviseurs van het bedrijf misleiden of anderszins hinderen.

Adequate interne controles
Herbalife Nutrition moet over adequate interne controles beschikken, zoals beleidsregels, procedures
of systemen, om wangedrag te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te verhelpen. Niet
alleen werknemers moeten voldoen aan interne controles, maar managers moeten ook hun uiterste
best doen om ervoor te zorgen dat interne controles volledig worden geïmplementeerd en gevolgd.

VERTROUWELIJKE EN BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE
Controles gerelateerd aan vertrouwelijke informatie
Werknemers, functionarissen en bestuurders dienen de vertrouwelijkheid te bewaren van informatie
die hen door het bedrijf of haar klanten is toevertrouwd. De juridische afdeling is als enige bevoegd
om openbaarmaking toe te staan, zowel om zakelijke als om reglementaire redenen. Vertrouwelijke
en bedrijfseigen informatie omvat, maar is niet beperkt tot:
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● Plannen en voorstellen.
● Bedrijfsstrategieën en onderzoek.
● Formules en technische
gegevens.
● Nieuwe productinformatie.
● Prijsinformatie.
● Financiële informatie,
doelstellingen of
projecties.
● Personeelsbestanden en dossiers.
● Informatie van werknemers.
Iedereen aan wie vertrouwelijke informatie en bedrijfseigen gegevens worden toevertrouwd, moet
bevestigen dat deze worden beveiligd, opgeslagen, gelabeld, geopend en verzonden op een wijze
die in overeenstemming is met het beleid en de procedure van het bedrijf.
Voordat iemand om welke reden dan ook, inclusief pensionering, weggaat of het bedrijf verlaat, moet
iedereen die toegang heeft gekregen tot vertrouwelijke en bedrijfseigen gegevens, deze aan het
bedrijf teruggeven. Dit is inclusief kopieën, pagina's of delen van alle documenten en digitale media
(in welk formaat dan ook). U hebt de plicht en een persoonlijke verantwoordelijkheid om onze
vertrouwelijke informatie en bedrijfseigen gegevens te beschermen als onderdeel van uw zakelijke
relatie met Herbalife Nutrition. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, zelfs nadat u om
wat voor reden dan ook bent weggegaan of Herbalife Nutrition hebt verlaten.
Als u vragen hebt over vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie, kunt u contact opnemen met het
team voor Ethiek en Naleving. Als u op de hoogte bent van of vermoedt dat er sprake is van feitelijk
of gepoogd verkeerd gebruik of misbruik, moet u dit onmiddellijk melden via een bron voor ethiek en
naleving. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 7.41 – Vertrouwelijke bedrijfsinformatie
raadplegen.

Intellectueel eigendomsrecht
Wat uw relatie met Herbalife Nutrition ook is, via een arbeidsovereenkomst of op een andere manier,
u hebt ons alle rechten, titels en belangen toegekend met betrekking tot alle intellectuele
eigendommen (IE) en producten die u ontwikkelt of helpt ontwikkelen tijdens uw werk, ongeacht uw
professionele expertise. Op grond van dergelijke regelingen erkent u en stemt u ermee in dat het
bedrijf eigenaar is van en gerechtigd is tot
auteursrecht-, octrooi- en merkbescherming voor alles
wat u voor ons produceert. Onze eigendomsrechten
volgen uw vertrek of scheiding om welke reden dan
ook, met inbegrip van ontslag of pensionering, op.

Gebruik van persoonlijke apparatuur en
software
Als u software voor uw persoonlijke uitrusting
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aanschaft, mag u die software niet kopiëren naar ontwikkelings- of andere werkzaamheden die u voor
het bedrijf uitvoert. Download of migreer de software niet naar computersystemen die eigendom zijn
van het bedrijf.

Bescherming van bedrijfspartneractiva en IE
Van tijd tot tijd stemmen externe ondernemingen ermee in om de rechten van hun IE met het bedrijf
te delen. Doorgaans geven deze overeenkomsten onze werknemers, functionarissen of
vertegenwoordigers toegang tot bepaalde vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie voor een bepaald
doel.
Wanneer een externe partij ermee instemt vertrouwelijke of bedrijfseigen gegevens aan u
beschikbaar te stellen, dient u deze informatie adequaat te beschermen in overeenstemming met het
bedrijfsbeleid. Daarnaast mag u deze informatie alleen gebruiken, kopiëren, distribueren of openbaar
maken zoals gespecificeerd in de onderliggende overeenkomst.
Wees met name voorzichtig bij het verlenen van licenties of het verwerven van auteursrechtelijk
beschermd IE of software van anderen. IE valt niet alleen onder het auteursrecht, maar kan ook
worden beschermd onder het octrooirecht en het recht inzake bedrijfsgeheimen. U moet zich strikt
aan alle voorwaarden van licentie- en overnameovereenkomsten houden.
Het bedrijfsbeleid vereist dat u onze juridische afdeling raadpleegt en om goedkeuring vraagt voordat
u een IE van een derde partij aanvraagt, accepteert of er toegang toe krijgt. We eisen ook dat alle
relevante voorwaarden worden gedocumenteerd in een goed uitgevoerde overeenkomst. Onze Code
staat geen mondelinge overeenkomsten, handdrukovereenkomsten of nevenafspraken toe.
Zorg ervoor dat u alle van toepassing zijnde handelsmerken, auteursrechten en merknamen die in
het bezit zijn van het bedrijf en andere gerelateerde bedrijven over de hele wereld, op de juiste
manier erkent en gebruikt in overeenstemming met het bedrijfsbeleid voor het gebruik van
handelsmerken en ander IE. Merklogo's, -namen, -symbolen of -apparaten identificeren en
onderscheiden producten en diensten en behoren tot de waardevolste activa van een bedrijf.
Ongepast gebruik van IE, handelsmerken, auteursrechten of merknamen van anderen kan u en het
bedrijf blootstellen aan schadeclaims, civielrechtelijke boetes en strafrechtelijke sancties.

Informatie over concurrenten
In de normale bedrijfsvoering is het niet ongebruikelijk om informatie in te winnen over vele andere
organisaties, waaronder concurrenten. Dit is een normale bedrijfsactiviteit en op zichzelf niet
onethisch. Het is zelfs zo dat het bedrijf dit soort informatie naar behoren verzamelt voor doeleinden
zoals het verstrekken van krediet en het evalueren van leveranciers. We verzamelen ook informatie
over concurrenten uit verschillende legitieme bronnen om de relatieve verdiensten van hun eigen
producten, diensten en marketingmethoden te beoordelen. Deze activiteit is gepast en noodzakelijk in
de zeer competitieve wereldwijde markt.
Aan de andere kant is het stelen van of het verkrijgen van illegale toegang tot gegevens van een
concurrent een grove schending van onze Code en onze bedrijfsethiek. Er zijn geen uitzonderingen
op deze regel: In geen geval mag iemand die namens het bedrijf werkt op welke manier dan ook
illegaal toegang proberen te krijgen tot de vertrouwelijke eigendomsgegevens of handelsgeheimen
van een concurrent.
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Als een bron van een derde partij aanbiedt om gevoelige en mogelijk niet-publieke informatie over
een bedrijf met u te delen, ongeacht of dit een concurrent is of niet, waarschuw dan onmiddellijk de
juridische afdeling.

BEDRIJFSBESCHEIDEN EN -MIDDELEN
Nauwkeurigheid van financiële en andere gegevens
Als beursgenoteerd bedrijf is Herbalife Nutrition verplicht om
driemaandelijkse en jaarlijkse verslagen in te dienen bij de
Securities and Exchange Commission (SEC) volgens de regels
van de SEC. Deze verslagen moeten een eerlijke, nauwkeurige
en begrijpelijke beschrijving geven van ons algehele bedrijf, onze
financiële toestand en onze bedrijfsresultaten. De informatie moet
ook tijdig en volledig zijn. Om volledige naleving van alle SEC
regels te verzekeren, is het van het grootste belang dat alle
interne rapporten ook accuraat, eerlijk en tijdig zijn. Onze Code
vereist dit. Wat uw rol in het bedrijf ook is, of u nu een
formuleerder, onderzoeker of accountant bent, u moet uw uiterste
best doen om rapporten tijdig, nauwkeurig en volledig in te
dienen.
SEC regels vereisen ook dat onze financiële boekhouding actueel en accuraat is en een begrijpelijke
uitleg bevat van alle relevante informatie. Werknemers die betrokken zijn bij de financiële
verslaggeving moeten derhalve de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) en alle andere
toepasselijke standaarden, wetten en voorschriften voor de financiële verslaggeving van transacties,
ramingen en prognoses begrijpen en volledig naleven.
Iedereen die bewust onjuiste of misleidende informatie rapporteert in interne of externe verslagen of
mededelingen is onderworpen aan onmiddellijke verwijdering, evenals civiele boetes, strafrechtelijke
sancties en mogelijke gevangenistijd.

Documentenbewaring
Herbalife heeft protocollen over hoe en wanneer bedrijfsdocumenten worden bewaard en
weggegooid. U dient bekend te zijn met ons beleid voor documentenbewaring.
Let op: een regelmatig geplande verwijdering van documenten kan geheel of gedeeltelijk worden
opgeschort wanneer de omstandigheden dit vereisen. Soms vereisen gebeurtenissen zoals
rechtszaken, overheidsonderzoeken en bepaalde audits wettelijk dat we mogelijk relevante
documenten bewaren. Als u vragen hebt over het beleid van het bedrijf inzake informatiebeheer en
het bewaren van gegevens, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling. Voor meer informatie
kunt u de Beleidsregel 7.42 – Documentbeheer raadplegen.

Gebruik van bedrijfsmiddelen
We zijn allemaal verantwoordelijk voor de bescherming van bedrijfseigendommen. Als zodanig dient
u uw best te doen om verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van onze eigendommen te voorkomen.
Alle bedrijfsactiva, zowel materiële (apparatuur, computers, laptops, systemen, faciliteiten en
13

benodigdheden) als immateriële (intellectuele eigendom en vertrouwelijke en bedrijfseigen
informatie), mogen alleen worden gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden.
We beseffen dat iedereen op het werk misschien af en toe een persoonlijk telefoontje moet voeren of
een sms moet versturen, maar we vragen u geen misbruik te maken van dit voorrecht. Verspil
alstublieft uw werkuren niet door te praten, sms'en of anderszins te communiceren over uw
persoonlijke zaken. Misbruik van dit voorrecht kan leiden tot discipline, tot en met beëindiging van het
dienstverband.

RICHTLIJNEN BETREFFENDE EXTERNE ACTIVITEITEN
Sociale netwerken
Herbalife Nutrition erkent dat sociale netwerken zijn uitgegroeid tot een favoriete manier om direct
iemands gedachten, ideeën en meningen te delen, en we respecteren uw recht om deel te nemen
aan dergelijke platforms.
Sommige soorten sociale media hebben echter het potentieel om de reputatie van het bedrijf, dat tot
onze meest waardevolle bezittingen behoort, te schaden en de publieke perceptie van het bedrijf
negatief te beïnvloeden. Om ons bedrijf, ons merk en uw persoonlijke reputatie te beschermen, is het
verstandig om een goed beoordelingsvermogen te gebruiken in al dit soort activiteiten op sociale
media. Daarom verzoeken wij u deze richtlijnen voor sociale media in acht te nemen:
● Gebruik nooit bedrijfscomputers, -telefoons of -e-mailsystemen bij het plaatsen van
berichten op sociale mediasites.
● Ga geen openbare discussies aan of maak geen opmerkingen die kunnen worden
opgevat als een uitspraak of mening van Herbalife Nutrition.
● Wees professioneel in uw woordkeuze en respecteer andermans ideeën en hun recht
op vrije meningsuiting.
● Verspreid, becommentarieer of karakteriseer nooit vertrouwelijke of bedrijfseigen
informatie met betrekking tot Herbalife Nutrition.
Als u vragen hebt over hoe onze Code van toepassing is op sociale media, kunt u contact opnemen
met de juridische afdeling.
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Burgerlijke zaken
Het bedrijf moedigt werknemers, leden en vertegenwoordigers aan om actief te zijn in burgerlijke
zaken, op voorwaarde dat dergelijke verbintenissen geen belangenverstrengeling met zich
meebrengen. Als lid van een raad van bestuur of comité van een maatschappelijke organisatie kunt u
bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een beslissing waarbij het bedrijf betrokken is. Het kan een
beslissing zijn om producten van Herbalife Nutrition te kopen; of het kan een beslissing zijn van een
Raad van belastingadviseurs of een Raad voor Zonering die van invloed is op eigendommen van het
bedrijf. In dergelijke omstandigheden kunnen uw belang in het bedrijf en uw verplichting tegenover de
burgerorganisatie u in tegengestelde richtingen trekken.
Hoewel het geheel aan u is om
te kiezen hoe u deze conflicten
wilt oplossen, raden wij u aan
om advies in te winnen bij de
juridische afdeling of het team
voor Ethiek en Naleving, die u
snel kunnen adviseren over
conflictvragen.

HET BEDRIJF MOEDIGT WERKNEMERS,
FUNCTIONARISSEN EN
VERTEGENWOORDIGERS AAN OM
ACTIEF TE ZIJN IN BURGERLIJKE ZAKEN

Politieke activiteiten
Als u ervoor kiest om een politieke kandidaat of zaak te steunen, dient u dat alleen als individu te
doen. Het bedrijf heeft geen interesse in uw politieke standpunt en er is geen plaats voor politiek in
onze werkomgeving. Het gebruik van bedrijfsmiddelen om deel te nemen aan politieke activiteiten
kan zelfs in strijd zijn met de wet.
Het is daarom ongepast om uw ondergeschikten of collega's te vragen om kaartjes te kopen voor
een politieke fondsenwerving. Met betrekking tot politieke bijdragen verbiedt onze Code ten
strengste:
● Het gebruik van e-mailsystemen, mailinglijsten of andere bedrijfsmiddelen van het
bedrijf om een kandidaat of een goed doel te promoten.
● Verzoeken om vergoeding door het bedrijf van persoonlijke politieke bijdragen.
● Werken voor een politiek doel binnen de werktijd van het bedrijf.
● Een collega, leverancier, klant of partner vragen of onder druk zetten om bij te dragen
aan of anderszins steun te verlenen aan een politieke kandidaat of zaak.
Voor meer informatie over politieke bijdragen kunt u de Beleidsregel 7.50 Politieke activiteiten en
bijdragen raadplegen.

BEDRIJFSVOERING
Mededingingswetten
De meeste landen waarin het bedrijf zakendoet, hebben wetten om oneerlijke concurrentie te
voorkomen. Over het algemeen hebben deze wetten op het gebied van antitrust, monopolie of
eerlijke handel tot doel de welvaart van de consument te beschermen door te voorkomen dat de
werking van een concurrerende markt wordt verstoord. Herbalife Nutrition stelt alles in het werk om
de concurrentieregels na te leven en onze Code vereist dat alle werknemers, leden en
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vertegenwoordigers hetzelfde doen.
Bijna alle mededingingswetten verbieden het volgende:
● Prijsafspraken.
● Manipuleren van een productieketen.
● Samenspannen met een concurrent of andere zakelijke entiteit om een product te
leveren tegen een vooraf bepaalde prijs, ook wel “offertevervalsing” genoemd.
Mededingingswetten kunnen complex en problematisch zijn. Als u niet zeker weet hoe u moet
omgaan met een probleem dat zich voordoet of als u op de hoogte bent van een mogelijke schending
van deze wetten, waarschuw dan de juridische afdeling. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel
7.65 – Antitrust raadplegen.

Verkoop, marketing en promotie
Herbalife Nutrition verkoopt haar producten en diensten uitsluitend op basis van hun verdiensten.
Onze verkoop- en marketingpraktijken verbieden valse, misleidende of denigrerende uitspraken over
concurrenten, hun producten of hun diensten. In alle vergelijkende advertenties dient u te bevestigen
dat alle vergelijkingen tussen het bedrijf en haar concurrenten zijn onderbouwd. Bij
vergelijkingsadvertenties moet ook worden bevestigd dat alle bewoordingen eerlijk, accuraat en niet
misleidend zijn. Houd er rekening mee dat in sommige landen geen vergelijkende reclame is
toegestaan. Daarom moet u de juridische afdeling raadplegen alvorens een vergelijkende
reclamecampagne te starten.

Werken met leveranciers
Bij uw keuze tussen concurrerende leveranciers
dient u alle relevante feiten in aanmerking te nemen
en de voor- en nadelen van elke leverancier af te
wegen. Analyseer de kwalificaties van potentiële
leveranciers op onpartijdige wijze. Deze vereiste is
van toepassing in het hele bedrijf - of u nu
contracteert voor een kleine reparatieopdracht voor
een lokaal kantoor of voor de aankoop van
miljoenen dollars aan materialen. Het beleid van het
bedrijf verbiedt het sluiten van overeenkomsten
tegen tegenprestatie. Daarom mogen werknemers
of vertegenwoordigers een potentiële leverancier
nooit meedelen dat de beslissing van het bedrijf om
zijn goederen of diensten te kopen afhankelijk is van de instemming van de leverancier om de
producten of diensten van het bedrijf te kopen. Het bedrijf verbiedt dergelijke "pay to play"-praktijken.
Tot slot, zoals eerder vermeld in het hoofdstuk over belangenverstrengeling, mag geen enkele
werknemer, functionaris of vertegenwoordiger een financieel belang of investering hebben bij een van
onze leveranciers. Als u vragen hebt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de juridische
afdeling. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 15.08, Indienstneming van derden en de
Beleidsregel 15.05 Belangenverstrengelingen raadplegen.

Exportcontrole
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De export- en importwetten verschillen per land waar Herbalife Nutrition zakendoet en het bedrijf
neemt zijn verplichting om aan alle douanevereisten te voldoen serieus. Als u betrokken bent bij het
verplaatsen van producten tussen landen, zorg er dan voor dat u alle aan douane gerelateerde
kwesties in overweging hebt genomen die van invloed kunnen zijn op uw tijdlijnen. Marketing,
productie, etikettering en prijsstelling van producten kunnen een invloed hebben op de vlotte levering
van producten aan de markt. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 9.42, Internationaal
transport van import uit de VS, export uit de VS en verzendingen van het buitenland naar het
buitenland raadplegen.

Wetten inzake belasting en deviezencontrole
Alle werknemers, functionarissen en vertegenwoordigers van wie het werk naleving van wetten op
het gebied van belasting en deviezencontrole vereist, moeten de regels die van toepassing zijn op
alle rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is begrijpen en naleven. Het bewust aangaan van een
deal voor Herbalife Nutrition die niet in overeenstemming is met fiscale en deviezencontrolewetten
schendt onze Code. Als u vragen hebt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de
juridische afdeling.

Milieubescherming
Het bedrijf voert haar wereldwijde
activiteiten uit op een manier die gericht is
op het beschermen van de natuurlijke
omgeving. Als u kennis neemt van een
schending van milieuwetten waarvoor het
bedrijf aansprakelijk kan zijn, of op de
hoogte bent van enige handeling die een
dergelijke schending zou kunnen verbergen,
waarschuw ons dan via een van de bronnen
waarover u beschikt, zoals hierboven
vermeld in het hoofdstuk Melding van
vermoede schendingen.

Fraude, omkoping en corruptie
Iedere vorm van fraude, omkoping of corruptie wordt door Herbalife ten strengste verboden. Fraude
betekent de opzettelijk, intentioneel misleiden of een onjuiste voorstelling van informatie geven voor
persoonlijk gewin. Voorbeelden van fraude zijn diefstal van geld, cheques of eigendommen;
manipulatie van de boekhouding. Een steekpenning of smeergeld is het geven of accepteren van
geld, provisies, commissies, tegoeden, geschenken, gunsten of iets van waarde dat direct of indirect
wordt verstrekt in ruil voor een gunstige behandeling. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel
15.06 Ongepaste betalingen raadplegen.
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Geschenken en amusement

HET GEVEN OF AANVAARDEN VAN
CONTANT GELD OF HET DEELNEMEN
AAN ENIGE VORM VAN OMKOPING IS
STRIKT VERBODEN

Hoewel het uitwisselen van
geschenken een normaal onderdeel
kan zijn van het opbouwen van
zakelijke relaties, mogen gunsten of
attenties nooit uw besluitvorming beïnvloeden of de schijn van belangenverstrengeling wekken. Wees
duidelijk wanneer u geschenken aanbiedt of aanneemt, met inbegrip van gratis maaltijden of
amusement, dat u gebonden bent aan deze beperkingen.
Geschenken tussen werknemers van verschillende bedrijven zijn over het algemeen acceptabel, mits
de kosten die hiermee gepaard gaan in overeenstemming met de gebruikelijke bedrijfspraktijken, niet
overdadig en wettig zijn. Acceptabele geschenken omvatten wijdverspreide reclame-nieuwigheden en
materiële artikelen van nominale waarde, alsmede diensten, promoties en kortingen. U mag ook
redelijk geprijsde maaltijden en amusement geven of accepteren.
Geschenken van buitensporige waarde wekken de schijn van belangenverstrengeling. Als u een
dergelijk geschenk ontvangt, neem dan contact op met uw manager. Het bedrijf zal zorgen voor
teruggave of donatie van het geschenk en zal de gifter op beleefde wijze de redenen daarvoor
uitleggen.
Het geven of aanvaarden van contant geld of het deelnemen aan enige vorm van omkoping is strikt
verboden. Als u vragen hebt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met het team voor Ethiek
en Naleving of de juridische afdeling. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 15.07 –
Geschenken en gastvrijheid raadplegen.

Geschenken aan overheidswerknemers
Veel landen hebben verreikende wetten die overheidswerknemers of -vertegenwoordigers verbieden
geschenken aan te nemen. Beleefdheidsbetuigingen die in de commerciële zakenwereld van de VS
veel voorkomen kunnen vaak niet worden doorgevoerd naar bijvoorbeeld Europa, China, ZuidoostAzië en Afrika. De wetten van sommige landen verbieden overheidswerknemers en anderen die
namens een regering werken om zelfs kleine gebaren zoals vervoer of een gratis lunch te
accepteren.
Daarom moet u op de hoogte zijn van, en u houden aan, de relevante wet- en regelgeving met
betrekking tot relaties tussen overheidswerknemers, -leden en -leveranciers in elk land waar u zaken
doet.
Herbalife Nutrition verbiedt strikt alle werknemers, functionarissen en vertegenwoordigers om aan
een overheidsfunctionaris of -werknemer van een entiteit die eigendom is van de overheid geld,
geschenken of iets anders van waarde te geven dat redelijkerwijs zou kunnen worden opgevat als
het hebben van een ongepast doel. Geschenken of gastvrijheid die aangeboden worden aan een
overheidsfunctionaris moeten voldoen aan andere strenge vereisten, en zullen waarschijnlijk vooraf
goedkeuring vereisen. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 15.06 Ongepaste betalingen en
gerelateerde handelingen en Beleidsregel 15.07 Geschenken en gastvrijheid raadplegen.

Lobbyen
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Lobbyen verwijst over het algemeen naar pogingen om de standpunten van overheidsfunctionarissen
over voorgestelde of op handen zijnde wetgeving en regelgeving te beïnvloeden. De betrokkenheid
van het bedrijf bij lobbyen is vaak een verlengstuk van marketing- en inkoopzaken.
Als u betrokken bent bij lobbyen, dient u alle relevante wetten te kennen en na te leven, inclusief
eventuele bijbehorende geschenkwetten en nalevingsvereisten.
Omdat de nalevings- en rapportagevereisten op dit gebied soms ingewikkeld en vaag zijn, dient u af
en toe in te checken bij de juridische afdeling om er zeker van te zijn dat u op de hoogte blijft van alle
vereiste rapportages. U moet ook naar geschikte goedkeuringen zoeken voordat u externen in dienst
neemt om namens het bedrijf te lobbyen. (Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 15.08
Indienstneming van derden raadplegen.)

Overheidswerknemers in dienst nemen
Als het gaat om het aannemen van huidige of voormalige overheidswerknemers of hun familieleden,
verzoekt onze Code u eerst contact op te nemen met uw manager, de afdeling Personeelszaken en
de juridische afdeling. Voordat u zelfs maar begint met voorbereidende besprekingen om een huidige
of voormalige overheidswerknemer te werven, is het noodzakelijk dat de juridische afdeling van het
bedrijf alle ethische en juridische overwegingen uitzoekt die van invloed kunnen zijn op een
wervingsbesluit. Voor meer informatie kunt u de Beleidsregel 15.06 Ongepaste betalingen
raadplegen.
Ga naar de beleidsbibliotheek voor meer informatie over ons bedrijfsbeleid.

Afsluiting
De Code is de routekaart voor onze doelgerichte missie om het leven van
mensen te verbeteren en de wereld gezonder en gelukkiger te maken.
Om deze missie te volbrengen, moeten we samenwerken om het juiste te
doen en leiding te geven met persoonlijke en professionele integriteit. We
moeten onze stem verheffen wanneer we zien of horen dat er sprake is
van gedrag dat in strijd is met de Code. Jim Rohn zei het al: "Als twee of
drie het eens zijn over een gemeenschappelijk doel, is niets onmogelijk."
Door samen de letter en de daadkracht van de Code te volgen, zullen we
onze doelgerichte missie voltooien.
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