código.
de ética

Caros e caras colegas,
TOWA A TOWA contribui para a saúde
das pessoas através da criação de produtos e serviços de excelência. Através
das nossas atividades empresariais, pretendemos continuar a ser uma empresa
profundamente apreciada e estimada
pelos pacientes, pelos profissionais de
cuidados de saúde, pelas comunidades locais e pela restante sociedade.
Devemos comportar-nos de forma ética
e elevados padrões de conduta profissional que sejam merecedores da confiança de todos.

Mr. David Peix
Chief Executive Officer
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Introdução
e âmbito
Este Código de Ética aplica-se a todos os colaboradores da «Towa Pharma International
Holdings, S.L.U Group», o que significa que todos os colaboradores da Towa Pharma
International Holdings, S.L.U e de qualquer entidade, direta ou indiretamente, detida
maioritariamente pela Towa Pharma International Holdings, S.L.U incluindo, sem
limitação, Pensa Pharma, S.A.Unipersonal, Pensa Pharma, GmbH, Pensa Pharma,
S.p.A., Pensa Pharma, AB, ToLife Productos Farmacéuticos, S.A., Breckenridge
Pharmaceutical Inc. e Towa Pharmaceutical Europe, S.L.U, estão abrangidos pelo
mesmo.
Todos os colaboradores da Towa Pharma International Holdings, S.L.U Group, bem
como o respetivo Conselho de Administração, têm a obrigação de respeitar e agir em
conformidade com as leis, os regulamentos, o Código de Ética da Towa e todas as
políticas e procedimentos empresariais internos.
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Este Código de Ética é uma bússola para
orientar as suas decisões de negócio com
integridade. Serve tanto de orientação
interna para os colaboradores, como para
declaração externa de valores e compromissos empresariais, que devem também
ser seguidos pelos nossos parceiros (fornecedores, clientes e outros a operar em
seu nome). Estamos empenhados em trabalhar apenas com contratantes e subcontratantes que operem de uma forma ética e
consistente com a nossa forma de operar.

Para comunicar qualquer
violação, poderá fazê-lo de forma
anónima ou identificando-se, e,
em ambos os casos, utilizando
a via Web, ou os seguintes
números de telefone:

Os valores e princípios que integram este
Código devem ser seguidos e promovidos
por todos os colaboradores. Caso haja
qualquer suspeita de ter ocorrido uma violação do mesmo, deverá participar-nos.
Lembre-se: “Se vir algo, diga algo”. A retaliação contra colaboradores que comuniquem uma violação ou uma preocupação,
não é tolerada.

Italia
(inclui San Marino, Cidade do Vaticano)

800-727-451
Portugal
800 181 719
Espanha
900 999 400
Estados Unidos
(844) 920-1212
Web
towainternational.ethicspoint.com

Este Código de Ética foi aprovado pelo Conselho de Administração e define os princípios da Towa sobre
como operar em conformidade com as leis e os regulamentos internos.
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Medicamentos fiáveis
e de alta qualidade
Investigamos e desenvolvemos
medicamentos genéricos
de alto valor acrescentado
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.

A Towa trabalha no desenvolvimento, produção e distribuição de
medicamentos de alto valor acrescentado, para melhor proteger a
saúde das pessoas, cumprindo sempre os rigorosos padrões de
qualidade que estão definidos pelas leis farmacêuticas e diretrizes
internacionais.

.

Na Towa, monitorizamos a qualidade, a segurança e a eficácia dos
nossos medicamentos, cumprindo todos os padrões de qualidade.
Garantimos que os nossos medicamentos obtiveram uma autorização de comercialização emitida pelas autoridades de saúde competentes, e que as condições da mesma são respeitadas durante o
ciclo de vida dos produtos. Os nossos medicamentos são produzidos apenas em instalações certificadas e com autorização de acordo
com as boas práticas de fabrico aplicáveis. Coordenamos inspeções
ou auditorias, para verificar que todos os fornecedores cumprem os
padrões de qualidade internacionais.

.

A Towa compromete-se com a segurança e eficácia dos seus medicamentos. Tem permanentemente em funções uma pessoa qualificada em Farmacovigilância para recolher informações de segurança
e manter a vigilância dos nossos medicamentos, particularmente
empenhada em verificar as reações adversas que afetem os seres
humanos. Vemos uma reclamação ou observação como uma oportunidade para melhoria.

.

Em relação aos nossos produtos, a Towa fornece a todos os seus
parceiros uma informação completa, precisa e transparente promovendo assim a segurança e benefício dos pacientes/doentes.

.

A Towa garante que a qualidade dos seus produtos é mantida ao
longo de toda a sua vida útil, desde o fabrico da matéria-prima até à
pós-comercialização.
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Anticorrupção
Não toleramos qualquer forma de corrupção
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.

A Towa age com integridade e não tolera qualquer tipo de suborno e
outras formas de corrupção. Nenhum dos nossos colaboradores, ou
qualquer pessoa que atue em nosso nome pode exercer um ato de
suborno ou outro incentivo desadequado.

.

A corrupção privada compromete a concorrência do mercado livre,
prejudicando os consumidores (tanto individuais, como empresas).
A corrupção pública na indústria farmacêutica prejudica os pacientes e a sociedade em geral, através da influência desadequada nas
decisões médicas e científicas.

.

É estritamente proibido oferecer, dar dinheiro ou outro qualquer objeto
de valor para influenciar indevidamente as decisões dos nossos
parceiros, incluindo agentes governamentais, profissionais de saúde,
pacientes, fornecedores e associações de pacientes. As transferências de valor para estes parceiros, só são permitidas quando não
influenciam decisões de forma desadequada e estão dentro dos
limites estabelecidos pelas leis aplicáveis, pelos códigos de conduta
locais da indústria farmacêutica e pelas políticas e procedimentos da
Towa.

.

Os nossos colaboradores, no exercício das suas funções, deverão
interagir tendo sempre em consideração os melhores interesses da
Towa. Não obstante, a receção de dinheiro, presentes ou qualquer
outra forma de benefício dos nossos parceiros por parte de um
colaborador é estritamente proibida, quando tal possa influenciar as
decisões de negócios da Towa. Apenas serão permitidas cortesias
simbólicas, desde que, não influenciem as decisões de negócios, e
que estejam dentro dos limites estabelecidos pelas políticas e procedimentos da Towa.

.

Estes princípios aplicam-se a todos os colaboradores da Towa, e
quaisquer terceiros a operar em seu nome ou a colaborar com a Towa.
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Anti-trust
Competimos no mercado de forma justa

.

.

A Towa opera no mercado de forma licita,
acredita na promoção e na proteção da
concorrência, e cumpre todas as leis e
regulamentos anti-trust aplicáveis. Os
nossos clientes, pacientes e outros participantes na indústria de cuidados de
saúde beneficiam de mercados justos,
livres e abertos. Assim, realizamos negócios com integridade, com base apenas
nos méritos dos nossos produtos e
serviços.

Estamos empenhados em concorrer com base na qualidade, no
serviço e no preço. Não estabelecemos acordos com os nossos
concorrentes para restringir o comércio tais como, fixação de preços,
manipulação de concursos, distribuição de clientes ou mercados.
Não trocamos informação sensível de negócio com os nossos concorrentes, nem damos a aparência de acordos ou entendimentos
desadequados aos nossos concorrentes ou outros. Quando temos
poder de mercado, não abusamos dele. Respeitamos também as leis
da concorrência e anti-trust, quando atribuímos direitos exclusivos
aos nossos distribuidores, clientes e fornecedores.

.

Todos os colaboradores da Towa e terceiros que operam em nosso
nome devem realizar negócios de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
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Proteção de Dados
Pessoais (Privacidade)
Protegemos os dados pessoais

.

A Towa reconhece totalmente que o progresso contínuo no campo da tecnologia
aumenta a importância da proteção de
dados e privacidade de todos os indivíduos
com os quais interage, incluindo colaboradores, parceiros de negócio e clientes.

.

Na Towa acreditamos que a proteção dos
dados pessoais não é apenas um assunto
estritamente regulado, mas sim, que afeta
um direito essencial de todos os nossos
parceiros, agimos nesse sentido com o maior
cuidado.

.

Desta forma, cumprimos com todos os requisitos definidos pelas
diferentes leis de proteção de dados aplicáveis nos diferentes territórios, dependendo da localização do indivíduo cujos dados pessoais
estão a ser processados, e/ou da localização da empresa que tem a
responsabilidade principal sobre esse processamento.

.

Além disso, temos o compromisso de manter os nossos colaboradores atualizados proactivamente, sobre os cuidados especiais que
devem ter relativamente a todas as medidas que a nossa organização tem implementado para recolher, processar, partilhar e armazenar de forma adequada e segura os dados pessoais.
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Sustentabilidade
Promovemos a responsabilidade social
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.

A Towa empenha-se em desenvolver as suas
atividades com respeito pelo ambiente, cumprindo sempre as leis aplicáveis e os nossos
compromissos voluntariamente.

.

Realizamos as nossas atividades utilizando
as melhores práticas e tecnologias disponíveis, para minimizar quaisquer impactos para
o ambiente e fomentando ações que contribuem para a proteção da natureza.

.

A Towa promove a descarbonização da economia e a mitigação das alterações climáticas,
aplicando medidas de eficiência energética
nos seus processos e instalações. Ao fazêlo, reduzimos os custos ambientais, sociais e
económicos.

.

A Towa encoraja a cooperação e o diálogo
com as comunidades locais onde quer que
opere, mantendo relacionamentos transparentes com base no reconhecimento, na
confiança, na integridade, no respeito mútuo,
nos valores partilhados e na justiça. Oferecemos apoio a atividades que patrocinam localmente o respeito pela natureza, a educação,
a cultura, o desporto, o equilíbrio entre o trabalho e a vida privada, a igualdade de género
e a proteção dos grupos vulneráveis. Todas as
contribuições para este efeito são atribuídas
de acordo com critérios objetivos. As entidades beneficiárias devem ter comportamento
ético e prestígio reconhecidos e contar com
uma estrutura organizacional adequada, que
garanta a administração correta dos recursos
disponibilizados.

Controlo de
exportações

.

A Towa está empenhada em cumprir
as leis e regulamentos de exportação
e importação impostos pelas autoridades competentes nacionais ou
internacionais, bem como em respeitar as sanções e restrições comerciais
decretadas pelos governos que abrangem as nossas atividades. O descrito
no parágrafo anterior aplica-se não
apenas à empresa e aos colaboradores, mas também aos nossos clientes
finais ou quaisquer outros parceiros
que atuem como intermediários ou
que operam em nome da Towa.
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Uso abusivo da informação
privilegiada e comunicação de
informação
Protegemos informação confidencial

.

A informação confidencial é um ativo
essencial para a empresa, para o
nosso negócio e para os nossos
investidores. Assim, todos os colaboradores da Towa devem gerir com
cuidado e em conformidade com as
leis e regulamentos, a forma como
é comunicada a informação confidencial sobre a nossa ou qualquer
outra empresa, para proteger o valor
dessa informação para os investidores e para o negócio. Não devemos
comprar ou vender ações e títulos
tendo informação confidencial, e não
devemos partilhar essa informação
confidencial com terceiros, com fins
semelhantes.

.
Devemos tratar a informação confidencial, respeitando as obrigações
de confidencialidade e protegendo-a
de utilização abusiva. A transparência é essencial para o nosso negócio;
assim, a Towa está empenhada em
fornecer com integridade, informação
precisa e fiável sobre o seu negócio,
os desenvolvimentos recentes, produtos e resultados financeiros, de
forma atempada e adequada.
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Registos precisos e
conformidade com
as leis fiscais
Registamos os nossos dados financeiros
com precisão

.

A informação financeira da Towa deve
ser registada e reportada, de acordo
com os princípios da precisão, da integridade da transparência e em conformidade com os regulamentos locais
e globais relativos à contabilidade e
impostos. De acordo com o anterior:
• Os impostos devem ser pagos
de forma adequada e em conformidade com as leis fiscais de
cada país.
• Os fluxos de trabalho de aprovação devem ser respeitados,
e os sistemas de controlo internos devem ser realizados para
garantir a qualidade dos dados
financeiros e evitar as fraudes.

.

A comunicação das documentações
financeiras, aos acionistas e para
registo público, deverão ser feitas de
forma pontual e através dos canais oficiais. Os documentos de contabilidade
e de apoio devem ser armazenados e
arquivados de acordo com as leis e
os regulamentos. É absolutamente
proibido destruir ou falsificar qualquer
documento para ocultar ou alterar
informação financeira.

.

Todos os colaboradores que apresentem informação ao departamento
financeiro ou diretamente através dos
sistemas financeiros, têm a obrigação
de fornecer informação precisa, fiável
e os respetivos documentos de apoio.

.

A Towa está empenhada em colaborar com todas as autoridades competentes e fornecer toda a informação
relevante, em caso de auditorias e
investigações.
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Proteção da Propriedade
Intelectual e da informação
confidencial
Protegemos os direitos de
Propriedade Intelectual

.

Na Towa protegemos toda a informação confidencial, incluindo a nossa propriedade intelectual (PI),
elementos essenciais ao nosso sucesso. A nossa
PI inclui as nossas invenções, trabalhos, nomes
e logótipos e as proteções legais aplicáveis a tais
itens, como patentes, marcas comerciais, direitos
de autor e segredos comerciais.

.

A utilização ou comunicação não autorizada de tais
informações pode prejudicar o seu valor e fornecer
uma vantagem injusta aos nossos concorrentes.
Assim, respeitamos e salvaguardamos a informação
confidencial e privada da Towa, utilizamos e comunicamos a mesma apenas para fins legítimos da
Towa. Da mesma forma, respeitamos a confidencialidade e direitos de PI dos outros, e não participamos em utilizações ou comunicações não autorizadas das suas informações confidenciais ou PI.

.

Além disso, assim como valorizamos e protegemos
a nossa informação confidencial e de PI, protegemos
toda a informação que nos seja confiada de forma
confidencial por outros, tal como os nossos fornecedores, clientes e parceiros de negócio. Respeitar
a confidencialidade dessa informação é essencial
para os nossos relacionamentos comerciais.
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Ambiente de trabalho
confortável

Tratamos os outros com dignidade e respeito

.

A Towa promove uma cultura de igualdade de oportunidades, onde avaliamos
e tratamos os nossos colaboradores de
forma imparcial e adequada. Tomamos
decisões com base em competências, méritos, conquistas, desempenho
profissional, experiência, potencial e
comportamento.

.

Tratamos com dignidade e respeito todas
as pessoas com quem entramos em
contacto. É inaceitável a intimidação ou
assédio de qualquer tipo.

.

Somos uma empresa que acredita na
inclusão. Respeitamos os direitos humanos
e a individualidade de cada um. Valorizamos a diversidade, e não permitimos a discriminação com base na raça, na nacionalidade, na idade, no género, na orientação
sexual ou nas crenças religiosas.

.

Para desenvolver o talento dentro da nossa
empresa, estamos empenhados em compensar cada colaborador de forma justa
e equitativa, numa cultura que permite a
cada colaborador desenvolver todo o seu
potencial.

.

Somos responsáveis para com os nossos
colaboradores, estamos empenhados em
fornecer um ambiente seguro, saudável
e confortável para trabalhar, no aspeto
físico, mental, social e apoiando iniciativas que promovam o equilíbrio entre o
trabalho e a vida pessoal.
Por esta razão, estamos empenhados em
criar uma cultura de confiança onde, entre
outras coisas, os nossos colaboradores
podem pensar de forma diferente e falar
abertamente, comunicando qualquer preocupação que possam ter. Não toleramos
qualquer forma de retaliação.
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Conflito de interesses
No usamos activos de Towa
para fines personales

código de ética. | 21

.

Os interesses da Towa deverão sempre prevalecer sobre os interesses pessoais dos colaboradores em todas as nossas decisões de negócio,
em todos os processos de seleção ou promoção
de colaboradores, no processo de contratação
com fornecedores e clientes, nas nossas interações com profissionais de cuidados de saúde
ou agentes governamentais, ou qualquer outro
relacionamento profissional.

.

A tomada de decisões não poderá ser influenciada por relacionamentos pessoais, benefícios
ou recompensas recebidas por terceiros, através
de atividades ou empregos externos. Deverão
ser imparciais relativamente a qualquer interesse
pessoal de um colaborador individual. Qualquer conflito de interesses deverá ser comunicado através dos canais habituais, informando o
superior hierárquico, os RH e em alguns casos,
o departamento Legal e de Conformidade, para
tornar a situação transparente e encontrar a
melhor solução.

.
Os colaboradores não são autorizados a utilizar
os ativos da empresa para finalidades pessoais
(exceto em alguns casos limitados e claramente
definidos), e devem utilizá-los nos limites estabelecidos pela empresa.
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This Code of Ethics
is our best guidance
for conducting our
business honestly and
with integrity. This
includes doing the right
thing even when others
are not doing it.

Julieta Acuña

This Code of Ethics is
the foundation to build a
culture of Integrity and it
is an essential resource
to guide our decision
making.

This Code of Ethics
is our framework
and focused guide
supporting our
day‑to‑day decision
making in Towa.

Marta Altadill

Stephanie Oger

To have a Code of Ethics is a great opportunity
to show our gold values as employees and as
company. With these values TOWA encourage
us to practice on a high professional and
ethical manner. This Code of Ethics will provide
me clear guidance.
Patricia Carmen Haro
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This Code of Ethics
describes the fundamentals
around which our daily
work must rotate. One of
its strengths is that it was
built by the cooperation
of different employees
around the world. For me,
it represented the best
welcome within the group.
Ilaria Burba

Towa’s Code of Ethics
shall be the lighthouse
guiding our way. It shall
help us to generate our
own company identity
and to build together
a promising future with
shared values.

Sergi Palomino

From Portugal, we are very grateful to be part
of the construction of the Code of Ethics.
We consider that it was crucial to have all the
perspectives and cultures involved. We think
the final result attends our different thoughts.
We felt that WE are a real team and it made
perfect sense to build our conduct together.
Cátia Cravo Nunes
Joana Simões
Natália Galvão

Este Código de Ética foi escrito com o tipo de letra Helvetica Neue
e GT America Mono. Foi usado, papel Munken Lynx Rough com
150 gramas no seu interior e com 300 gramas nas capas, um
papel de produção industrial, com as certificações EU Ecolabel,
FSC® FSC-C020637, PEFC™ PEFC/05-33-99 e também o recente
Cradle to Cradle Certified™, que o convertem numa das gama de
papel que mais respeita o meio ambiente.
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