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Novartisovo poslanstvo – na novo 
osmisliti medicino za izboljšanje in 
podaljševanje življenja ljudi – je za svet 
izrednega pomena. 

Odkrivamo in razvijamo nove načine 
zdravljenja, ki jih želimo približati čim več 
ljudem. Naš vpliv na človeštvo je izjemen, 
saj se naše delo vsako leto dotakne skoraj 
milijarde ljudi. 

Ne želimo samo izboljšati medicine – želimo 
jo na novo osmisliti. Naše podjetje si 
prizadeva premikati meje človeškega 
razumevanja, pristopati k novim načinom 
zdravljenja bolezni, vključevati znanost in 
tehnologijo, zagotavljati dostopnost na 
načine, ki jih ni zagotavljalo še nobeno 
farmacevtsko podjetje doslej, ter še 
mnogo, mnogo več. Vse to pa delamo v 
nenehno spreminjajočem se, zapletenem 
in medsebojno povezanem svetu.

Ti drzni cilji zahtevajo od nas, da smo 
drugačni. Svet upravičeno veliko pričakuje 
od našega podjetja in samo z močno 
ter uresničljivo zavezo etiki lahko okrepimo 
in ohranjamo zaupanje družbe. 

Zato z vami ponosno delimo naš novi 
Etični kodeks. Kodeks je bil ustvarjen v 
sodelovanju s sodelavci iz različnih okolij, v 
katerih poslujemo, z namenom, da ga bomo 
uporabljali kot vodilo pri odločanju in kot 
pomoč pri vseh izzivih, ki so zapleteni ali 
nejasni. Zasnovan je tako, da spodbuja 

pomembne razprave o etiki, in kar je še 
bolj bistveno, da nam pomaga ravnati prav.

Prosimo vas, da se seznanite z njegovo 
vsebino, se o njem pogovorite s sodelavci, 
in kar je najpomembnejše, da ga uporabite 
kot vodilo pri izbiranju pravih odločitev pri 
vsem, kar delate, pa naj bodo to velike ali 
majhne stvari.

Družbe Novartis ne predstavljajo naše 
zgradbe, organizacija in postopki, temveč 
naši ljudje. Mi vsi. Če vsi živimo naš Etični 
kodeks in ga uporabljamo kot vodilo pri 
svojem delu, bomo s tem pridobili trajno 
zaupanje družbe, naša prizadevanja 
za novo osmišljanje medicine pa bodo 
spremenila svetovno zdravstvo.
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predsednik upravnega 
odbora

Vas Narasimhan

izvršni direktor v imenu 
izvršnega odbora 



Ravnati prav ni vselej najlažje. So trenutki, 
ko vsak od nas potrebuje malce pomoči 
pri iskanju pravih odločitev. 

Z našim Etičnim kodeksom želimo 
doseči prav to. 

Opredeljuje, kdo smo, v kaj verjamemo, 
in določa načela, za katera smo odgovorni. 
Preprosto povedano, pojasnjuje naše zaveze, 
da ravnamo prav in nam pomaga sprejemati 
dobre odločitve.

Medtem ko naše poslanstvo osmišljanja 
medicine na novo − za izboljšanje in 
podaljševanje življenj − spodbuja naše 
vrednote in opredeljuje našo kulturo navdiha, 
radovednosti in opolnomočenosti, nas naša 
etična načela vodijo pri vsakodnevnih 
odločitvah in zagotavljajo, da delujemo 
z integriteto.

Ravnati prav
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Imajo
moja dejanja 
jasen namen? 
 
 

 
Ali
preprečujem  
škodo? 

Ali
spregovorim, ko 
je treba?

Bodimo
iskreni

Ali
stojim za tem, 
v kar verjamem? 
 
 
 
Ali
postavljam 
bolnike na prvo 
mesto?

Ali
prispevam 
k pozitivni 
spremembi?

Bodimo
drzni

Ali
aktivno 
poslušam ideje 
in pomisleke?

Ali
dvomim o vplivu 
mojih odločitev?

 
Ali
cenim stališča 
drugih?

Bodimo
odprtega duha

Ali
prevzemam 
odgovornost za 
svoje odločitve? 
 
 
Ali
z drugimi ravnam, 
kot želim, da bi  
drugi ravnali  
z mano? 
 
Ali
postavljam tim
pred sebe?

Bodimo
odgovorni

Naša etična načela

Vprašajte se
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En Novartis
Samo za poslovno rabo



Naša etična načela nam 
pomagajo pri sprejemanju 
dobrih odločitev. 

Temeljijo na naboru preprostih vprašanj, 
ki si jih zastavimo pri sprejemanju 
odločitev. Z njihovo uporabo v naših 
zavezah bomo izzvali naše razmišljanje 
in načine dela.

Kadar bo potreben globlji razmislek, 
nam bo etični okvir sprejemanja 
odločitev pomagal uveljaviti etična 
načela, nas vodil k pravim odločitvam 
in nam omogočil, da še naprej delamo,  
kar je prav.

Kadar pomislimo na standard ravnanja, 
ki ga pričakujemo od sebe in drugih 
v Novartisu, se moramo najprej spomniti 
naših vrednot in etičnih načel. Zagotoviti 
moramo spoštovanje lokalne zakonodaje 
in predpisov na trgih, na katerih poslujemo.

Kako nam etična 
načela pomagajo?

Bodimo 
odprtega duha

Bodimo iskreni

Bodimo drzni

Bodimo odgovorni
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Naše zaveze

V tem poglavju 
predstavljamo 
pregled naših zavez.  

Pojasnjujemo, zakaj so ta področja 
pomembna in kako nam zaveze 
pomagajo, da se izkažemo kot  
zaupanja vreden partner.

Te zaveze nam služijo kot osnova, 
saj zagotavljajo jasnost ravnanja, ki 
ga pričakujemo od sebe in drugih. 
Naša etična načela in okvir za 
sprejemanje odločitev nas bodo vodili 
pri izpolnjevanju teh zahtev in nas 
spodbujali k temu, da storimo, kar je prav.

Dostop do zdravil

Dobro počutje živali

Boj proti podkupovanju 
in korupciji

Protimonopolna pravila 
in poštena konkurenca

Umetna inteligenca

Neprekinjenost 
poslovanja in krizno 
upravljanje

Nasprotja interesov

Skladnost s carinskimi 
in trgovinskimi predpisi 

Ravnanje s podatki

Raznolikost in 
vključenost

Varnost zdravil

Okoljska trajnost

Poštene prakse 
pri zaposlovanju 

Finančna celovitost

Zdravje in varnost

Človekove pravice

Informacijska in 
kibernetska varnost

Trgovanje na podlagi 
notranjih informacij

Strokovne prakse

Raziskave in razvoj

Odgovorno lobiranje

Obvladovanje tveganj 
pri sodelovanju s 
tretjimi strankami
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Naša zaveza 

Zagotoviti bolnikom dostop do 
zdravil, ne glede na to, kje so.

Strategije za zagotavljanje boljše 
dostopnosti zdravil bomo sistematično 
vključili tudi v raziskovanje, razvoj in 
dobavo vseh naših novih zdravil na 
svetovni ravni.

Zakaj je to pomembno 

Veliko bolnikov še vedno nima dostopa do 
nujnih zdravil in zdravstvene oskrbe. 
Zaradi vse večjega obsega in 
kompleksnosti izzivov v svetovnem 
zdravstvu želimo razširiti naš vpliv pri 
naslavljanju potreb prikrajšanih populacij 
bolnikov. 

Naša zaveza 

Izboljšati, zmanjšati ali nadomestiti 
študije na živalih, kjer je to mogoče. 

Ob naših prizadevanjih za zagotavljanje 
varnih in učinkovitih zdravil, ki spreminjajo 
življenje milijonov bolnikov po svetu, bomo 
pri vseh naših študijah na živalih ohranjali 
najvišje standarde dobrega počutja živali.

Zakaj je to pomembno 

Dobro počutje živali v študijah podjetja 
Novartis je naša glavna skrb z vidika etike, 
natančnosti, zanesljivosti in uporabnosti 
znanstvenih študij. Dobro počutje živali 
je osnovni pogoj za uspešno znanost.

Naša zaveza 

Ne dopuščamo nobene oblike 
podkupovanja ali korupcije. 

Ne bomo dajali, ponujali ali obljubljali 
nobene ugodnosti, prav tako ne bomo 
sprejemali, zahtevali ali se strinjali s 
prejemom kakršnekoli ugodnosti, z 
namenom neprimernega vplivanja na 
kakršnekoli odločitve. Tega prav tako 
ne bomo počeli prek tretjih oseb.

Zakaj je to pomembno 

Če želimo izboljšati dostop do zdravil, 
se moramo spopasti s korupcijo. Korupcija 
spodkopava zaupanje v javni in zasebni 
sektor ter zmanjšuje dostop do javnih 
storitev, vključno z zdravstvom 
in izobraževanjem.

Dostop do zdravil

Dobro počutje živali

Boj proti podkupovanju in korupciji
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Naša zaveza 

Sodelovati v poštenem konkurenčnem 
okolju in konkurirati s prednostjo 
naših izdelkov.

Ne bomo sodelovali pri dogovorih ali 
ravnanjih, ki nezakonito preprečujejo ali 
omejujejo konkurenco. Ponosni smo, 
da lahko konkuriramo s prednostjo naših 
izdelkov.  

Zakaj je to pomembno 

Konkurenčno okolje spodbuja inovacije 
in vodi v večjo izbiro visokokakovostnih 
izdelkov po konkurenčnih cenah, kar 
koristi tako bolnikom kot družbi.

Naša zaveza 

Uvesti sisteme umetne inteligence 
(UI) na pregleden in odgovoren način.

Zagotovili bomo, da bo imela uporaba 
sistemov umetne inteligence jasen namen, 
ki spoštuje človekove pravice, je natančen, 
verodostojen, ne zavaja in ustreza 
predvidenemu namenu.

Zakaj je to pomembno 

UI lahko podjetju Novartis pomaga pri 
dostopu do bolnikov, izboljšanju izkušenj 
strank, spodbujanju avtomatizacije, 
zagotavljanju napovedovalne analitike 
in zaznavanju morebitnega neprimernega 
ravnanja. Ob drugih vrstah uporabe, ki 
bodo izboljšale življenje bolnikov in 
optimirale ekosistem zdravstvene oskrbe, 
jo je mogoče izkoristiti tudi za izboljšanje 
hitrosti in natančnosti diagnostike, 
protokolov zdravljenja, odkrivanje in razvoj 
zdravil ter spremljanje in nego bolnikov.

Naša zaveza 

Zagotavljati neprekinjeno oskrbo 
s ključnimi izdelki in storitvami 
našim bolnikom.

Sprejeli bomo vse razumne previdnostne 
ukrepe za zaščito bolnikov, zaposlenih, 
sredstev in podjetja pred motnjami poslovanja.

Zakaj je to pomembno 

Naša zdravila rešujejo in podaljšujejo 
življenje ljudi. Bolniki, zaposleni in naše 
podjetje se zanašajo na neprekinjeno 
dobavo naših izdelkov.

Protimonopolna pravila in poštena konkurenca

Umetna inteligenca

Neprekinjenost poslovanja in krizno upravljanje
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Naša zaveza 

Zagotoviti, da osebni interesi ne 
vplivajo na našo poslovno presojo  
ali odločitve.

Možna, navidezna in dejanska nasprotja 
interesov bomo razkrili in obvladovali.

Zakaj je to pomembno 

Če želimo ohraniti zaupanje vseh 
naših deležnikov, moramo poskrbeti, 
da sprejemamo odločitve, ki so v 
najboljšem interesu podjetja Novartis.

Naša zaveza 

Skladnost s carinskimi predpisi, 
nadzorom izvoza in predpisi o 
trgovinskih ukrepih in sankcijah.

Poskrbeli bomo, da ne bomo sodelovali 
z osebami in podjetji, ki jih je vlada uvrstila 
na sezname kaznovanih strank. Upoštevali 
bomo predpise in zakone, ki urejajo 
distribucijo in uporabo naših izdelkov na 
trgih, na katerih želimo poslovati.

Zakaj je to pomembno 

Upoštevanje carinskih predpisov, nadzora 
izvoza in predpisov o trgovinskih 
sankcijah, nam omogoča pravočasno 
dobavo zdravil bolnikom, ki jih potrebujejo, 
in izgradnjo zaupanja v družbi.

Naša zaveza 

Osebne podatke, ki so nam bili 
zaupani, uporabiti odgovorno.

Upoštevali bomo naša načela za varstvo 
osebnih podatkov in poskrbeli, da jih bodo 
upoštevali tudi naši zunanji ponudniki 
storitev.

Zakaj je to pomembno 

Odgovorna uporaba podatkov nam 
pomaga ohraniti zaupanje naših 
deležnikov, vključno z zaposlenimi, bolniki, 
zdravstvenimi partnerji in družbo. 
Zagotavlja nadaljnji dostop do podatkov, ki 
jih potrebujemo za inovacije in poslovanje.

Nasprotja interesov

Skladnost s carinskimi 
in trgovinskimi predpisi 

Ravnanje s podatki
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Naša zaveza 

Upoštevati stroge postopke 
spremljanja in ocenjevanja varnosti 
skozi celoten življenjski cikel izdelka.

O neželenih dogodkih bomo v 24 urah 
poročali oddelku za varnost bolnikov 
podjetja Novartis in o pritožbah zaradi 
kakovosti izdelkov oddelku za zagotavljanje 
kakovosti. Nato pa bomo regulatornim 
organom transparentno poročali o 
tveganjih, povezanih z našimi zdravili in 
terapijami.

Zakaj je to pomembno 

Varnost zdravil in zdravljenja bolnikov 
po vsem svetu je izjemno pomembna. 
Zdravila in načini zdravljenja imajo lahko 
neželene učinke. Poročanje o neželenih 
dogodkih je nujno, saj prispeva k 
vzpostavitvi ustreznih ukrepov za 
varovanje bolnikov.

Varnost zdravil

Naša zaveza 

Ustvarjati vključujoče in raznoliko 
delovno okolje, ki vse sodelavce 
obravnava z dostojanstvom in 
spoštovanjem.

Naše zaposlene bomo izobraževali o 
vključenosti in jim zagotovili enake možnosti, 
da prispevajo k našemu podjetju ter 
napredujejo na svoji poklicni poti. 

 Prisluhnili bomo različnim skupnostim 
z usmerjenostjo k učenju novega, hkrati pa 
bomo storili vse, da pripomoremo k izgradnji 
varnejšega in bolj vključujočega sveta.

Zakaj je to pomembno

Vključevanje vseh posameznikov nam 
pomaga ustvarjati nove ideje, spodbujati 
inovacije, razumeti deležnike in se približati 
bolnikom.

Naša zaveza 

Zmanjšati učinek naših dejavnosti 
in izdelkov na okolje v njihovi 
življenjski dobi.

Prizadevali si bomo za pozitiven vpliv na 
podnebje z zmanjševanjem našega 
ogljičnega odtisa, količine odpadkov in 
porabe vode ter z učinkovito rabo naravnih 
virov.

Zakaj je to pomembno 

Kot pripadniki družbe moramo varovati 
okolje za prihodnje generacije. 

Raznolikost in vključenost

Okoljska trajnost
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Naša zaveza

Ustvarjati varno okolje za delo, 
kjer imajo vsi zaposleni enake 
možnosti za uspeh.

Ne bomo dopuščali nobene oblike 
diskriminacije, nadlegovanja, maščevanja, 
zastraševanja ali nespoštljivosti. Cenimo 
prispevke vseh zaposlenih in jih 
spodbujamo, da svobodno ter 
profesionalno izrazijo sebe in svoja mnenja.

Zakaj je to pomembno 

Poštene prakse zaposlovanja koristijo 
vsem našim sodelavcem in družbi, saj 
zagotavljajo pomemben temelj za 
podporo naši zavezi človekovim pravicam.  

Naša zaveza 

Zagotavljanje rednih, natančnih 
in celovitih finančnih poročil našim 
delničarjem in finančnim trgom.

Vzdržujemo učinkovit nadzor nad našim 
finančnim poročanjem in s tem 
zagotavljamo celovite ter natančne zapise 
naših finančnih transakcij.

Zakaj je to pomembno 

Ustrezen nadzor in prikaz sredstev 
podjetja Novartis nam pomagata 
izpolnjevati naše finančne, pravne in 
regulatorne obveznosti, kar zagotavlja,  
da še naprej ostajamo zaupanja vreden 
partner.  

Poštene prakse pri zaposlovanju 

Finančna celovitost

Naša zaveza 

Varovati in spodbujati zdravje ter 
varnost zaposlenih, izvajalcev, 
obiskovalcev, bolnikov in skupnosti,  
v katerih delujemo.

Zagotavljamo temeljit postopek 
prepoznavanja in zmanjševanja tveganj  
za zdravje in varnost ter spodbujamo 
najboljše prakse na področju zdravja in 
varnosti. 

Zakaj je to pomembno 

Ohranjanje zdravega, varnega in okolju 
prijaznega delovnega mesta za 
zaposlene, izvajalce, dobavitelje in 
obiskovalce je ključnega pomena, če 
želimo na novo osmisliti medicino. Skrb za 
naše zaposlene omogoča, da nam lahko ti 
pomagajo skrbeti za naše bolnike.

Zdravje in varnost
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Naša zaveza

Poslovati na način, ki spoštuje 
pravice in dostojanstvo vseh ljudi.

Prizadevali si bomo preprečiti, omiliti 
in odpraviti negativne vplive na človekove 
pravice na vseh delovnih mestih, pri 
poslovanju in v skupnostih, v katerih 
delujemo. Želimo zaščititi ljudi pred 
zlorabami s strani tistih, ki imajo večjo moč.

Zakaj je to pomembno 

Spoštovanje človekovih pravic je etična 
obveznost in priložnost za spremembe, 
ki lahko preobrazijo življenje ljudi. 

Naša zaveza 

Zaščititi naše podatke in tehnologijo 
ter zagotoviti, da so informacije varne 
pred krajo, izgubo, zlorabo ali 
razkritjem.

Prevzeli bomo odgovornost za informacije 
in tehnologijo, s katerimi razpolagamo.

Zakaj je to pomembno 

Dostop do pravih informacij je ključnega 
pomena pri naši viziji. Hkrati smo dolžni 
varovati podatke naših bolnikov in 
partnerjev.  

Človekove pravice

Informacijska in kibernetska varnost

Naša zaveza 

Ne trgujemo na podlagi 
notranjih informacij.

Ne bomo zlorabljali notranjih informacij ali 
drugih nejavnih informacij, ki bi lahko 
vplivale na ceno vrednostnih papirjev 
podjetja Novartis ali vrednostnih papirjev 
katere koli druge družbe, s katero 
poslujemo.

Zakaj je to pomembno 

Če želimo, da nam javnost in naši vlagatelji 
zaupajo, moramo poslovati pošteno. 
Uporaba notranjih informacij za osebno 
korist ali kot priporočilo drugi osebi glede 
nakupa ali prodaje delnic ali vrednostnih 
papirjev podjetja Novartis ali drugega 
podjetja, s katerim poslujemo, ustvarja 
neenakovredne pogoje za vlagatelje.

Trgovanje na podlagi notranjih informacij
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Naša zaveza 

Ohranjanje visokega standarda 
etičnega poslovanja.

Zavzemamo se za enake visoke 
standarde etičnega poslovanja, kjer koli 
poslujemo. Upoštevali bomo naša načela 
P3, ki nam pomagajo pri vsakodnevnem 
sprejemanju odločitev.

Zakaj je to pomembno 

Naša etična načela in poslovanje 
z integriteto zelo vplivajo na iskanje novih 
možnosti za širjenje dostopa bolnikov 
do našega zdravljenja in na pridobitev 
zaupanja družbe.

Naša zaveza 

Izvajanje raziskav in razvoja 
iz pravih vzgibov.

Spoštovali bomo pravice, varnost in 
dostojanstvo posameznikov ter skupnosti, 
varovali znanstveno integriteto in si 
prizadevali za napredek medicine. Poskrbeli 
bomo, da bodo vsi podatki ali informacije, ki 
jih ustvarimo ali smo zanje odgovorni, 
resnični, točni in pošteni. Ne dajemo lažnih ali 
zavajajočih izjav.

Zakaj je to pomembno 

Bolniki, zaposleni, delničarji, zdravstveni 
partnerji in družba nam morajo verjeti, 
da raziskave izvajamo etično in z 
integriteto. Brez njihovega zaupanja so 
naša prizadevanja za osmišljanje medicine 
ogrožena. 

Naša zaveza 

Na pregleden način deliti informacije, 
ki temeljijo na dejstvih, in upoštevati 
stališča vseh vpletenih deležnikov.

Sodelovali bomo v javnih razpravah 
družbene in politične narave, ki so 
povezane z našim poslanstvom 
osmišljanja medicine na novo in z našo 
zmožnostjo zagotavljanja inovacij.

Zakaj je to pomembno 

Naš prispevek k razvoju politik, ki so 
koristne za izgradnjo zaupanja družbe. 
Podatki in informacije, ki jih delimo s 
snovalci politik, jim omogočajo osveščeno 
sprejemanje odločitev, ki prispevajo k 
boljšim izidom za bolnike.

Strokovne prakse

Raziskave in razvoj

Odgovorno lobiranje
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Naša zaveza

Sodelovanje s tretjimi strankami, 
ki poslujejo v skladu z našimi 
vrednotami in etičnimi načeli.

Na podlagi objektivnih meril, ki dokazujejo 
njihovo usposobljenost, integriteto in 
druge ustrezne kompetence, bomo izbirali 
stranke, ki najbolj ustrezajo našemu 
podjetju in družbi. Prizadevali si bomo, 
da bo tretja stranka ves čas našega 
sodelovanja stalno upoštevala iste 
standarde.

Zakaj je to pomembno

Naš uspeh je odvisen od močnih, 
zanesljivih in uglednih partnerjev. Z 
izpolnjevanjem enakih standardov nam 
pomagajo pridobiti zaupanje vseh naših 
deležnikov. 

Obvladovanje tveganj pri sodelovanju 
s tretjimi strankami
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Če vsi živimo naš Etični kodeks 
in ga uporabljamo kot vodilo 
pri našem delu, bomo s tem 
pridobili trajno zaupanje družbe.



Naše obveznosti 

Odgovornosti
Vsak od nas bo prevzel odgovornost 
za izpolnjevanje svojih obveznosti. Vsi 
smo osebno odgovorni za spoštovanje 
Etičnega kodeksa podjetja Novartis 
kot tudi politik in smernic podjetja 
Novartis ter lokalne zakonodaje. 
V primeru negotovosti smo dolžni 
poiskati nasvet pri sodelavcih oddelka 
Etika, tveganja in skladnost ali pri 
kateri koli drugi podporni službi. 

Kršitve
Kršitve Etičnega kodeksa in 
naše politike, smernic ali lokalne 
zakonodaje bodo podlaga za 
disciplinske ali druge ukrepe, vključno 
s prenehanjem delovnega razmerja. 
Dolžnost vsakogar od nas je, da prijavi 
dejansko ali domnevno neprimerno 
ravnanje ustrezni službi (»Spregovori« 
oziroma ang. »SpeakUp«). Podjetje 
Novartis zagotavlja zaščito pred 
povračilnimi ukrepi in zaupnost pri 
prijavi neprimernih ravnanj, ki so 
prijavljena v dobri veri, kolikor je to 
zakonsko mogoče. 

Služba za poročanje neprimernih 
ravnanj (»SpeakUp«) in povezane 
preiskovalne funkcije bodo vsako 
zadevo obravnavale skladno z načeli, 
ki jih določa politika o varovanju 
osebnih podatkov podjetja Novartis. 

Sprejeti bodo potrebni ukrepi za 
varovanje zaupnosti prijavitelja in 
drugih zaposlenih, vključenih v preiskavo.

Vsako prijavo jemljemo resno. Vsak  
sodelavec, ki poda prijavo morebitnega 
neprimernega ravnanja, kakor koli 
pomaga pri preiskavi, posreduje 
informacije ali sicer ravna v dobri veri  
in v dobrobit interesov podjetja Novartis,  
bo zaščiten pred povračilnimi ukrepi. 

 
 
Uporabnost
Ta Etični kodeks je 23. aprila 2020 
potrdila uprava družbe Novartis AG. 
Izvajati ga morajo vse Novartisove 
povezane družbe z začetkom 
veljavnosti 1. septembra 2020. Velja 
za vse dejavnosti in sodelavce v 
skupini Novartis. Ta kodeks nadomesti 
Kodeks ravnanja s 1. julija 2011.
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Ko smo se lotili priprave našega 
Etičnega kodeksa, smo zaprosili za pomoč 
sodelavce Novartisa po celem svetu in 
s tem zagotovili, da je naš kodeks smiseln, 
navdihujoč ter predvsem uporaben za vse. 

Kodeks je veliko več kot le politika in 
veliko več kot dokument – je zbirka 
glasov in skupnih zavez, ki jih sprejemamo 
za izgradnjo zaupanja družbe.

Zahvaljujemo se vsem sodelavcem, ki 
ste nam pomagali sooblikovati ta Etični 
kodeks. Vaši prispevki so jasen znak, da 
smo vsi skupaj zavezani delati, kar je prav. 
Ta kodeks pripada vam in vsem 
sodelavcem v Novartisu. Dolžnost  
vsakega izmed nas je, da ga upoštevamo  
pri sprejemanju odločitev in ga pogosto 
uporabljamo za spodbujanje odprtih ter 
iskrenih razprav.

Seveda so vam sodelavci oddelka Etika, 
tveganja in skladnost ter druge 
podporne službe vedno na voljo,  
zato se brez oklevanja obrnite nanje.

Klaus Moosmayer

vodja področja Etike, tveganj in skladnosti
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