Ett brev från vår ordförande David H. Murdock

Beteendekod för Dole Food Company, Inc. och dess dotterföretag (“Dole”)
Till Doles styrelsemedlemmar, anställda, konsulter och leverantörer
Doles framgång och rykte och varumärket DOLE® har byggts av vårt obetingade engagemang
för våra kärnvärderingar, överlägsen personalkompetens och överlägsen kvalitet på våra
produkter, affärsrelationer och affärsseder. Genom att dagligen förverkliga detta engagemang
fortsätter vi att bygga varumärket DOLE och vårt företagsvärde. Jag uppmanar var och en av
er att arbeta tillsammans för att utveckla och höja vår överlägsna kvalitet i allt som vi åtar oss.
Vi som företag har länge åtnjutit ett eftertraktat anseende för vårt etiska beteende i vår
affärsverksamhet, för vår respekt för miljön, och för vår höga aktning för och rättvisa behandling
av våra anställda. Vi följer lagar och föreskrifter i alla länder där vi bedriver verksamhet. Vi
använder våra överlägsna kunskaper och exceptionella resurser för att göra det som är rätt för
våra aktieägare, kunder, anställda, rådgivare, leverantörer och värdländer. Den här filosofin är
en integrerad del av Doles kultur och den vägleder vår strävan.
När vi fortsätter att utöka vår verksamhet över hela världen och att följa innovativa vägar för
att förbättra Doles internationella anseende är det av avgörande vikt att vi fortsätter att vara
förtrogna både med den här beteendekoden (”koden”) och med Doles andra policyer för att
garantera att de förverkligas fullt ut. Dessa policyer är avsedda att skydda Doles tillgångar och
förebygga beteende som kan ha en negativ inverkan på eller minska Doles värde.
Dole kräver kontinuerlig efterlevnad av koden och Doles andra policyer över hela världen, och vi
kräver också den årliga översikten som beskrivs i koden. Vi fortsätter därför att uppdatera koden,
inklusive dess tillgänglighet på flera språk och på Internet.
Tack för din hängivenhet och ditt engagemang för Dole och våra fortsatta framgångar.
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