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Victaulic har under mer än 85 år arbetat och fortsätter att arbeta enligt lagens krav och etiska 
normer i alla länder och platser där vi är verksamma. Integritet är den grund som Victaulic bygger 
på och den är en av våra största tillgångar. Den är en huvudorsak till vår framgång hittills och ett 
krav för fortsatt framgång. En felaktig bedömning av någon av oss kan få enorma konsekvenser 
för hela förtaget.

Våra anställda har som ett villkor för sin anställning skyldighet att agera rättvist och hederligt. 
Varje anställd måste personligen förplikta sig att följa Victaulics etiska regler. Den här koden ger 
oss vägledning för hur vi ska bevara vår etiska hållning. Det räcker inte med att bara följa reglerna 
som de är skrivna, utan man måste omfatta deras andemening. Vi ber dig därför att vänligen läsa 
igenom Victaulics regler.

Victaulic engagerar sig i att ha en effektiv regelefterlevnad och etiskt program med en global 
utsträckning. Alla anställda måste bekräfta att han eller hon har läst, förstått och kommer att följa 
reglerna via en elektronisk certifieringsprocedur. Certifieringen kommer att upprepas årligen då 
den anställde förväntas rapportera om möjliga intressekonflikter. Dessutom måste alla anställda 
delta i regelbundna elektroniska utbildningsprogram som inriktas på specifika delar i regelverket. 
Personal med ansvar för regelefterlevnad kommer att utses inom varje geografisk region för 
uppföljning av certifieringen och utbildningen i regelefterlevnad.

Din roll börjar, men slutar inte, med förståelse av koden. Jag ber er alla att vara vaksamma 
och ställa frågor om ni undrar över någon affärsmetod, händelse eller något uppförande som 
ni observerat här på Victaulic. Ser du något som bekymrar dig, som gör dig illa till mods eller 
som du inte förstår, så är du skyldig att ta upp saken. Tala med din chef, personalavdelningen, 
regelefterlevnadsansvarige, internrevisionen eller någon högre chef. Om du känner dig tryggare 
med att få vara anonym kan du använda gratisnumret 1.866.842.2927 eller besöka larmwebbplatsen. 
Det finns inga ursäkter för att stå overksam och se vårt företags rykte äventyras.

Att sköta verksamheten lagligt och etiskt där våra anställda arbetar på ett rättvist och hederligt 
sätt är kärnpunkten för vårt företags värden och beteenden. Du får aldrig göra avkall på din 
integritet och din förpliktelse mot företaget att göra rätt saker. Det finns ingenting – att ta hem  
en stor order, klara budgeten eller ”göra vad chefen sagt att jag ska göra” – som rättfärdigar  
brott mot principerna.

Victaulics rykte för integritet grundar sig i ansträngningarna och varje anställdes etiska 
uppförande. Jag uppskattar verkligen dina insatser och förpliktelse ifråga om vårt rykte.

Ordförande, president och VD

Ett meddelande från John F. Malloy
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VägLEdNINgsprINcIpEr

Följ alltid lagar och regler som styr våra aktiviteter.

Visa etiskt uppförande i allt du gör.

Behandla anställda rättvist och på ett sätt som utgår från att ge alla anställda 
samma möjligheter. Det är vår plikt att tillhandahålla säkra och hälsosamma 
arbetsförhållanden och en atmosfär av öppen kommunikation.

Var ärlig mot våra leverantörer, säljare och kunder och visa dem respekt 
och värdighet.

Var rädd om Victaulics tillgångar, både materiella och immateriella och använd 
dem så att de tjänar Victaulics intressen.

Visa gott omdöme och tänk efter hur dina handlingar påverkar Victaulic 
vid kontakter med personer i och utanför Victaulic.

gÖr räTT sAKEr

Ingen kan tala om för dig vad som är rätt och fel i alla situationer.

Om du är osäker ska du fråga dig själv:
• Är detta lagligt? Vet jag verkligen om det är lagligt eller ska jag vända mig  

till den juridiska avdelningen?
• Finns det någon konflikt med Victaulics kärnvärden?
• Blandar jag in alla de rätta personerna?
• Hur skulle det kännas om jag var tvungen att berätta om min situation  

för familjen?
• Om jag agerar, är det rättvist?
• Hur skulle det kännas om jag skulle läsa om mitt val i tidningen eller  

förklara den inför domstol?

Och kom ihåg...
• Gör det inte om du vet att det är fel.
• Fråga om du är osäker.
• Fortsätt att fråga tills du får svar.
• Förbigå inte att vad du tror kan vara eller är ett olagligt eller oetiskt 

uppförande.
• Förbigå inte eller acceptera ett oetiskt uppförande utan rapportera det.
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Om koden

Vem gäller koden?
Alla chefer, tjänstemän och anställda vid Victaulic samt dess dotterföretag och anknutna företag 
runt om i världen måste följa koden. Enheter där Victaulic äger mer än 50 % av rösträtten eller  
i praktiken kontrollerar och styr, måste anta och följa denna kod.

Victaulic-anställda som arbetar för tredje part, bland annat konsulter, agenter, återförsäljare, 
distributörer och oberoende entreprenörer måste:

• Samtycka till att följa relevanta aspekter av koden
• Utbilda och informera inblandade om reglerna och vilka krav som ställs
• Agera och eventuellt bryta kontrakt om man fått kännedom om att tredje part inte följer 

Victaulics regelefterlevnadsprinciper

Ansvarigheter
Företaget ansvarar för att:

• Göra affärer runt om i världen på ett etiskt och lagligt sätt
• Alla anställda ges klara riktlinjer om uppförandereglerna
• Införa koden
• Genom kommunikation och utbildning se till att alla anställda känner till och förstår koden
• Upprätthålla koden med hjälp av stimulans och disciplinära åtgärder
• Införa system för tidig upptäckt och rapportering av misstänkt kriminellt uppförande  

och grova brott
• Säkerställa att rapportering av påstådda överträdelser av koden inte bestraffas
• Fordra att alla anställda följer koden
• Ändra koden efter behov

chefen ansvarar för att:

• Var ett exempel genom att själva uppföra sig och leda sina avdelningar i enlighet med koden
• Regelbundet gå igenom koden tillsammans med de anställda
• Vidarebefordra frågor gällande koden till en regional regelefterlevnadsansvarig eller  

den juridiska avdelningen och säkerställa att ärenden åtgärdats
• Upprätthålla kodens krav
• Se till att arbetsmiljön uppmuntrar till öppen kommunikation, utan rädsla för repressalier 

beträffande efterlevnaden av koden



[ 4 ] www.victaulic.com

Om koden

Anställda ansvarar för att:

• Han eller hon förstår de lagar och förordningar som gäller för arbetet och att de följs
• Studera, förstå och följa koden
• Söka vägledning från närmaste chef, juridiska avdelningen eller andra resurser om han  

eller hon är osäker på vilken handling som är riktig sett från Victaulics synpunkt
• Delta i utbildning gällande regelefterlevnaden
• Omedelbart rapportera misstänkta lagöverträdelser eller brott mot koden till närmaste chef, 

juridiska avdelning eller till Victaulic Awareness Line (larmlinjen)
• En angelägenhet som tagits upp och inte åtgärdas drivs vidare via någon annan kanal
• Samarbeta i utredningar relaterade till koden

Årlig elektronisk certifiering av uppförandekoden
Alla anställda måste årligen skriva under på att de studerat, förstått och efterlevt koden och 
på samma sätt erkänna sina fortsatta skyldigheter, som innefattar förpliktelsen att rapportera 
misstänkta överträdelser, genom att genomföra en årlig elektronisk certifiering. Anställda måste 
vara medvetna om sina skyldigheter enligt koden och intyga att de efterlevt kraven i dessa. 
Anställda har möjlighet att, som en del i certifieringsprocessen, begära att få utbildning och 
förtydligande eller rapportera en potentiell situation. Anställda ska rapportera alla händelser  
som på något sätt kan anses medföra en sådan konflikt och även tveksamma fall ska  
meddelas så att en väl underbyggd bedömning kan göras.

Begära hjälp och rapportering av ett misstänkt problem
Anställda bör alltid i första hand lösa eller avhjälpa situationen på ett sätt som överensstämmer  
med koden. Diskutera om möjligt frågan eller angelägenheten direkt med personen den berör och 
vänd dig sedan till din förman. Vänd dig till någon av följande om du anser att förmannens  
gensvar är tillräckligt:

• Din chef
• Din personalavdelningschef
• Mark Van De Voorde, Chief Legal and Administrative Officer, + 1 610 923 3190
• Den regionale regelefterlevnadsansvarige:

Asia pacific: Gordon Lu, glu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333
Kanada: Mario D’Ambrosio, mdambrosio@victaulic.com, +1 905-780-4855
Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien: Alex Golabek, Alex.golabek@victaulic.be, +32 93811 519
UsA: Joe Savage, jsavage@victaulic.com, +1 610-838-8949
Mexico, Västindien, sydamerika: Rocio Mancinas, rmancinas@victaulic.com. 
+1 521 6141761070

• Victaulic Awareness Line är en flerspråkig, avgiftsfri tjänst som är tillgänglig dygnet runt, 
sju dagar i veckan. Som de flesta företag använder Victaulic en tredje part för att 
besvara samtal och vidarebefordra rapporterad information. Avgiftsfria nummer och 
webbrapporteringsalternativ finns tillgängliga på Victaulics webbplats under fliken  
”Our company”.
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datorer och datasäkerhet

Endast Victaulic-anställda får 
ha tillgång till företagssystemen. 
Tredjepartsaktörer får ha 
tillgång till system endast med 
godkännande från Victaulic IT.

Datorer, telefoner och mobila 
apparater som företaget 
tillhandahåller tillhör Victaulic. 
All e-post, röstmeddelanden och 
filer som lagras i Victaulics system 
tillhör företaget.

Man kan inte förvänta sig att 
personlig information som lagras i 
företagets datorer  
och system hålls hemliga.

Företaget förbehåller sig rätten 
och får, där så är lagligt, övervaka 
och granska all information 
som skickas och mottas med 
utnyttjande av företagets resurser.

Användning av företagets datorer, 
nätverk, e-post eller internet för att 
få åtkomst till, titta på, överföra, 
lagra eller distribuera rasistiskt, 
sexistiskt, hotande eller på 
annat sätt anstötligt eller olagligt 
material är strängt förbjudet.

Användning av företagets resurser 
för lagbrott eller överträdelse 
av andra nationers regelverk är 
förbjudet.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.

Det är alla anställdas skyldighet att skydda företagets 
tillgångar mot förlust, stöld och felaktig användning. 
Victaulic har både materiella och immateriella tillgångar.

Materiella tillgångar:

• Fabriker • Pengar
• Utrustning • Informationssystem

Immateriella tillgångar:

• Intellektuella tillgångar • Företagshemligheter
• Information om uppfinningar • Datorprogram
• Tillverkningskunnande

Dessa tillgångar måste användas på rätt sätt och  
i enlighet med företagsledningens regler. Misstänkt stöld, 
bedrägeri och felaktig användning av företagets tillgångar 
skall rapporteras till närmaste chef eller den regionala 
regelefterlevnadsansvariga.

Tillgångar får inte utnyttjas för personlig vinning.  
Våra anställda får dock i rimlig utsträckning ringa hem  
om man har ett sjukt barn, e-posta sin make/maka 
att han/hon ska gå in på banken på vägen hem eller 
skriva ut en shoppinglista på företagets skrivare. Dessa 
handlingar är tillåtna och rimliga eftersom de håller sig 
inom gränserna och att man fortfarande kan sköta sitt 
arbete. Det blir ett problem när anställda missbrukar 
företagstillgångar för eget bruk eller egen vinning.  
Om det går för långt kan det till och med anses vara  
stöld eller bedrägeri.

Använd ditt eget omdöme och fråga din chef om  
du är osäker.

Exempel på felaktigt utnyttjande av företagets 
tillgångar:

Ron, produktionschef, sitter i styrelsen för en 
lokal välgörenhetsorganisation som arrangerar en 
insamling. Han har bett sin assistent att organisera 
evenemanget och att be företag i området om bidrag 
som stöd för organisationen.

Skydda affärskapital
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INTE:

• Ta emot konfidentiell information 
som tillhör tredje part utan 
att först konsultera juridiska 
avdelningen

• Utan föregående godkännande, 
sätta upp ett dokument som 
relaterar till konfidentiell 
information eller löpande avtal  
om sekretess eller bestämmelser

• Avhandla konfidentiell 
information med kunder  
eller leverantörer

• Utnyttja tredje part vid utveckling 
av nya produkter utan ett skrivet 
avtal som godkänts av juridiska 
avdelningen

• Avslöja information gällande en 
ny produkt innan patent sökts 
eller andra skydd övervägts

• Skapa eller använda ett nytt 
varumärke innan det godkänts 
av juridiska, marknads- och 
kommunikationsavdelningen

• Anställa en ny fackman utan 
att först skriva under ett avtal 
om konkurrensbegränsning och 
konfidentialitet och/eller ett avtal 
att inte värva kunder enligt din 
jurisdiktion

Victaulic är världsledande inom området konstruktion, 
tillverkning och distribution av mekaniska rörprodukter  
och har en lång historia av utveckling av nyskapande 
produkter. Några av Victaulics mest värdefulla tillgångar 
är de intellektuella tillgångarna, bland annat patent, 
varumärken, upphovsrätter, företagshemligheter och 
konfidentiell information.

Victaulic har ett pågående internationellt program för 
registrering av nya patent och varumärken. Frågor gällande 
patent, varumärken och upphovsrätter samt frågor gällande 
intrång ska skickas vidare till Victaulics juridiska avdelning. 
Konsultera juridiska avdelningen beträffande licensiering av 
patent, varumärken, företagshemligheter eller konfidentiell 
information innan du efterfrågar, mottar eller utnyttjar tredje 
parts intellektuella tillgångar och innan du lämnar ut Victaulics 
intellektuella tillgångar till tredje part.

Victaulics företagshemligheter omfattar nya produkter 
och tjänster under utveckling, konstruktioner och 
ritningar, konstruktionsmetoder och -anvisningar, 
tillverkningsprocesser och recept, kunders namn och 
adress, kundregister, priser, projektmarginaler, budgetar, 
liksom forsknings- och verksamhetsstrategier. Victaulic 
kan förlora rätten till dessa företagshemligheter om de 
yppas. Det är förbjudet att överlämna information utan  
att detta styrs av en överenskommelse som godkänts  
av Victaulics juridiska avdelning.

Konfidentialitetsavtal
Alla anställda, konsulter och entreprenörer måste 
underteckna en överenskommelse om sekretesskydd 
innan anställningen eller åtagande inleds. Om en kund, 
distributör, säljare eller leverantör ber dig fullgöra ett 
konfidentiellt avtal, kontakta den juridiska avdelningen.

Användning av upphovsrättsskyddad  
och/eller varumärkesinformation
Anställda ska respektera andras upphovsrättsskyddade 
eller varumärkesinformation och bilder vid författande av 
skrivna och/eller muntliga redogörelser, presentationer och 
sidoprodukter till dessa, som ska studeras eller utnyttjas 
internt eller externt. Det är viktigt att man förstår och följer 
upphovsrättsregler och lagar som gäller för information  
och bilder som inhämtas från externa källor.

Intellektuella tillgångar – Patent, varumärken, 
upphovsrätter och företagshemligheter

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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regler vid kontakter med 
konkurrenter:

• Diskutera aldrig priser och 
affärsvillkor, varken formellt 
eller informellt

• Diskutera aldrig uppdelning 
av territorier eller marknader, 
uppgjorda marginaler eller 
kontraktsvillkor

• Avhandla aldrig produktion, 
försäljningskapacitet och 
volymer

• Avhandla aldrig kostnader 
eller marginaler

• Diskutera aldrig 
marknadsandelar

• Avvisa klart och öppet alla 
diskussioner som kan tolkas 
som konkurrensbegränsningar

• Försök aldrig att indirekt göra 
något som du inte kan göra 
direkt. Också att i förbigående 
beskriva ett ämne med indirekta 
kommentarer eller frågor om 
kontraktsvillkor eller prissättning 
är problematiskt och ska undvikas

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.

Victaulic har framgång på marknaden genom att 
tillhandahålla kunderna överlägsna produkter och genom 
att konkurrera på en fri marknad. Vi anser att kvalitet, pris 
och andra objektiva faktorer avgör konkurrensframgångar. 
Lagar mot illojal konkurrens, även kallade antitrustlagar,  
är utformade som skydd för en konkurrensutsatt marknad. 
Victaulic-anställda får aldrig gå med på att ange pris och 
kontraktsvillkor i samarbete med en konkurrent. Detta är 
fel och bryter mot antitrust- och konkurrenslagstiftningen.

I USA och många länder runt om i världen skyddar 
dessa antitrust- och handelslagar mot uppgjorda priser, 
uppdelning av territorier, uppgörelser om kontraktsvillkor 
och liknande aktiviteter tillsammans med konkurrenter 
som är negativa för konsumenterna och står i motsättning 
till principen om en fri marknad. Dessa lagar varierar 
beroende på var i världen du gör affärer.

Vänd dig till juridiska avdelningen för att få råd om hur 
du ska handla om du kommer i besittning av information 
om konkurrenter som är konfidentiell eller specifik för 
konkurrenten eller kan tolkas som antikonkurrens.

Exempel på felaktigt konkurrensbegränsande 
uppförande:

John, försäljare, befinner sig på en mottagning 
under en industrimässa. En representant från en 
direkt konkurrent går fram till John och försöker 
inleda ett samtal om prissättning inför ett kommande 
anbud. John avbryter inte konversationen direkt utan 
fortsätter istället att ge information om Victaulics 
priser och offertstrategi. Även om John fortsätter att 
lyssna, utan att delge Victaulic-information, är det  
en överträdelse.

Rättvis och öppen konkurrens/Antitrust
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Handelssanktioner och bojkotter

Om handelssanktioner

• Eftersom handelssanktioner 
drivs av politiska händelser, 
ändras de ofta. Om du har 
några frågor, ring den juridiska 
avdelningen

• Handelssanktionsförordningar 
förbjuder aktion, export och 
omlastning till eller från USA 
och EU till förbjudna länder 
och specifikt designerade 
medborgare (“SND:er”)

• Försök aldrig att direkt 
eller indirekt kringgå en 
handelssanktion eller 
exportbegränsning

• Ansvar för överträdelser av 
handelssanktionerna är allvarligt 
– det kan röra sig om böter  
och ansvarspåföljder för så  
väl företaget som individer

Om exportkontroll

• Uppmärksamma att export  
av produkter till vissa länder  
är begränsad eller förbjuden

• Uppmärksamma att ”röda 
flaggor” om komplexa leveranser 
eller ekonomiska arrangemang 
vid export av produkter

Exempel på felaktigt deltagande i handelssanktioner 
och bojkotter:

En Victaulic-återförsäljare lägger en beställning på 
material. Vår försäljare vet att återförsäljaren kommer  
att leverera materialet till Iran. Beställningen är misstänkt 
men försäljaren rapporterar inte saken till sin chef.

Handelssanktioner
USA:s regering har en förteckning över länder och individer 
med vilka företag i USA på grund av handelssanktioner inte 
får göra affärer. Liknande förteckningar uppställs också i EU. 
Vi får inte heller göra affärer med medborgare, agenter och 
representanter i dessa länder. Juridiska avdelningen har  
en aktuell förteckning över dessa länder och individer.

Bojkotter
USA:s lagstiftning förbjuder företag i USA att delta  
i bojkotter och handelsbegränsningar mot länder 
som anses ”vänliga” mot USA och mot företag som 
”svartlistats” av andra länder och företag. Bland annat 
försöker vissa företag i Mellanöstern att införa skrivningar 
i kontrakt som förhindrar Victaulic från att verka i Israel. 
USA:s lagstiftning tillåter att inte sådana skrivningar finns 
med i kontrakt.

Alla uppmaningar att delta i bojkotter måste du omgående 
rapportera till din chef och till juridiska avdelningen, även 
om Victaulic beslutar att inte lämna offert för projektet. 
Victaulic är ålagt att rapportera alla sådana uppmaningar  
till USA:s regering.

Exportkontroll
Vissa produkter och teknologier kan också vara föremål  
för exportkontrollsrestriktioner.

Kontakta den regionala regelefterlevnadsansvariga eller den 
juridiska avdelningen om du är tveksam om försäljningen 
eller transporten av en produkt eller teknologi är begränsad.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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Hälsa, säkerhet och miljöskydd

F: Min grupp får en månatlig 
bonus om vi uppfyller eller 

överträffar våra säkerhetsmål.  
En av mina medarbetare skar sig  
i fingret under arbetet och behövde 
sys. Han vill inte rapportera 
skadan som en arbetsskada då 
det skulle påverka våra mål och 
bonusen. Vad ska jag göra – jag  
vill också ha bonusen?

s: Alla vill ha bonus men 
att inte rapportera en 

arbetsskada är ett allvarligt brott 
mot Victaulics principer. Både du 
och den skadade arbetskamraten 
kan straffas för att ni inte 
rapporterat skadan. Utebliven 
rapport innebär att vi inte kan 
åtgärda en potentiell säkerhetsrisk. 
Vi vill att anställda ska förtjäna 
bonus tack vare en säker 
arbetsmiljö, inte för att skador  
inte inrapporteras.

rapportera:
• Alla arbetsplatsskador
• Säkerhets-, trygghets- och 

hälsorisker
• Problem med droger och  

alkohol på arbetsplatsen

Victaulic följer alla federala, delstats- och lokala lagar och 
förordningar som berör företagets verksamhet, inklusive 
de som berör hälsa, säkerhet och miljö överallt i världen. 
Anställa ska göra allting rimligt för att Victaulics produkter 
ska vara säkra för allmänheten och de anställda.  
En hälsosam och säker arbetsplats och miljö är inte  
en angelägenhet enbart för företaget och dess ledning, 
alla anställda måste tänka på dessa faktorer. 

globala standarder och lokala principer
Säkerhetsförordningarna skiljer sig åt mellan länder och 
stater. Victaulic har upprättat globala standarder för att 
främja säkerhet, vilka i sin tur används för att skapa 
lokala principer och metoder som uppfyller både lokala 
förordningar och företagets globala regelverk. Victaulic 
har utförliga säkerhetsprinciper på alla platser och  
de varierar efter arbetets krav och lokala förordningar.  
Det åligger alla anställda att känna till och att följa  
lokala säkerhetsförordningar.

droger och alkohol på arbetsplatsen
Många anställda arbetar där användning och innehav 
av alkohol eller droger, eller infinner sig på arbetsplatsen 
påverkad av alkohol eller droger, äventyrar den egna och 
andra anställdas säkerhet. Om en anställd i produktionen 
handhar en tung maskin och är påverkad av ett narkotiskt 
smärtstillande läkemedel, och även om läkemedlet är 
legalt förskrivet, kan detta påverka den anställdes förmåga 
att handha maskinen på ett säkert sätt. Victaulic har 
särskilda principer med regler om användning av droger 
och alkohol på arbetsplatsen.

Illegala droger är förbjudna på alla Victaulic-anläggningar 
och projektplatser. Alkohol får bara serveras under 
företagstillställningar, som exempelvis företagsutflykter 
och fester, och i enlighet med lokala regler samt efter 
inskaffande av nödvändiga tillstånd. Dessutom får  
alkohol serveras som en del av affärsseden, bland  
annat affärsmiddagar på restaurang med Victaulics  
chefer och kunder.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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Hälsa, säkerhet och miljöskydd

F: Under ett underhållsprojekt 
som jag leder träffade vi 

på asbest som måste avlägsnas 
men jag oroar mig för att tidsplan 
och budget inte kan hållas om 
vi väntar på att underhålls- eller 
miljöavdelningen anlitar en 
certifierad entreprenör för att utföra 
arbetet. Det vore effektivare för oss 
om vi låter en Victaulic-anställd 
avlägsna asbesten med användning 
av föreskriven säkerhetsutrustning. 
Är detta acceptabelt?

s: Nej. Du får helt klart inte 
avlägsna ett farligt ämne även 

om det påverkar projektets budget 
och tidsplan negativt. På grund  
av lagens krav och kostnaderna för 
hantering av miljöfarliga föroreningar 
har Victaulic tagit det strategiska 
beslutet att anlita certifierade 
entreprenörer för att utföra  
dessa arbeten.

Vapen och våld på arbetsplatsen
Personliga vapen som pistoler och verktyg som kan 
användas för att skada andra får aldrig tas med till 
arbetsplatsen. Våld, hot om våld, trakasserier, hotfulla 
yttranden och gester och annat störande uppträdande  
är oacceptabelt.

Exempel på hälso- och säkerhetsöverträdelser:

Jim, underhålls elektriker, arbetade på elektrisk eller 
motordriven utrustning utan att följa anvisningarna 
för låsning och varningsskyltning.

Evelyn, maskinoperatör, ansåg att arbetet gick  
lättare om hon kopplade bort säkerhetsbrytarna  
och avlägsnade skydden på fleroperationsmaskinen 
som hon skötte.

Peter beslöt att inte använda skyddsvisiret när  
han slipade eftersom det var för varmt den dagen  
i fabriken och han riskerade därmed att få 
ögonskador.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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F: På min avdelning finns 
anställda i alla åldrar och 

jag tillhör de äldre. Jag hörde 
två chefer prata om att de måste 
befordra fler ”yngre” eftersom 
de har mer energi och kraft och 
att de inte kommer att sluta på 
länge. Jag oroar mig för att bli 
förbigången vid befordringar  
på grund av min ålder.  
Vad ska jag göra?

s:  Du ska vända dig till 
din förman eller lokale 

personalchef så att företaget 
kan göra en ordentlig utredning 
och ta reda på om det handlat 
om verklig åldersdiskriminering 
och inte bara prat. Victaulic tar 
beslut om befordran utifrån en 
persons skicklighet, kunnande och 
förmåga. Företaget tillåter ingen 
hämnd för att man rapporterat 
något problem i god tro.

Rättvis anställningspraxis

Lagstiftningen om rättvis behandling av arbetskraft, särskilt 
kvinnor och minoriteter, varierar i många länder. Victaulic 
har därför antagit globala standarder så att alla anställda 
runt om i världen behandlas med respekt och rättvist.

Beslut som rör anställningar, bland annat rekrytering, 
befordran, lön, uppsägning, utbildningsmöjligheter och 
arbetsuppgifter, tas utifrån kvalifikationer, erfarenhet, 
kunskaper och prestation och inte på grund av en  
persons skyddade egenskaper som kan vara:

• Kön • Graviditet • Ålder
• Hudfärg/ras • Handikapp • Civilstånd
• Ursprung • Religion • Ålder
• Andra lagskyddade egenskaper (föreningsmedlemskap, 

åsikter och sexuell läggning)

Trakasserier på arbetsplatsen
Anställda skall arbeta i en säker och professionell atmosfär, 
där meriter och kompetens är huvudsaken och där 
mångfald och förtroende uppmuntras. Vi strävar efter 
att skapa en arbetsmiljö utan trakasserier från andra 
medarbetare, förmän, leverantörer av varor och tjänster, 
entreprenörer och kunder. Trakasserier på arbetsplatsen 
kan ta sig många uttryck, bland annat verbala, fysiska och 
synliga. Alla former av trakasserier har en sak gemensam – 
 beteendet kan skapa en skrämmande, kränkande och 
förnedrande miljö.

Exempel på potentiella sexuella trakasserier är bland 
annat: oönskade närmanden, olämpliga sexuella skämt, 
kommentarer med sexuell underton, beröring, krav 
på sexuella tjänster och olämpliga kommentarer om 
utseende.

Andra exempel på trakasserier bland annat: förolämpande 
kommentarer, skämt och bilder relaterade till ras, religion, 
etniskt ursprung, kön och ålder. Också material och 
kommentarer som skickats privat med företagets e-post 
eller röstbrevlådor kan anses vara trakasserier.

Förolämpande gester, kommentarer och meddelanden  
får inte förekomma vid Victaulic.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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Rättvis anställningspraxis

F: Jag har en vän som arbetar 
på min avdelning. Ibland 

skämtar vi med varandra på 
ett sådant sätt som kan anses 
förolämpande på kontoret men vi 
är noga med att ha dörren stängd 
så att ingen hör. Vi skickar och 
skämt via e-post. Kan detta anses 
vara trakasserier även om det sker 
mellan två vänner och inte når 
någon som kan bli förolämpad?

s: Även om företaget inte 
försöker styra anställdas 

uppförande privat så utspelas 
situationen du beskriver på 
företagets egendom, på arbetstid 
och via företagets e-postsystem. 
Detta uppförande är inte lämpligt 
på vårt företag även om det sker  
i avskildhet på ditt kontor.

skydd för konfidentiell information  
om anställda
För personal-, löne- och vissa rutinfunktioner använder 
Victaulic privat och känslig information om anställda 
(hemadress, utbildning, betyg, personnummer och 
löneuppgifter) för legitima ändamål inom företaget. 
Victaulic efterlever de många integritetslagarna som styr 
hur sådan information skall hanteras. Men vi är också 
beroende av att anställda respekterar integriteten genom 
att bara ta fram och använda konfidentiell information om 
anställda:

• för legitima ändamål inom företaget
• med godkännanden från rätt personer och utifrån  

att man måste ha tillgång till informationen
• inte föra vidare eller diskutera information med någon 

som inte får ha tillgång till den
• inte efterfråga eller kräva utförlig information  

om en anställds hälsa

Bakgrundskontroller – Anställda
Vi söker rekrytera och anställa personal som inte bara 
är yrkeskunniga och kompetenta utan även aktade och 
hederliga. Personalavdelningen undersöker rutinmässigt 
en persons bakgrund vid nyanställning utifrån kraven som 
ställs.

Exempel på orättvis behandling:

Vivian, medarbetare på kundtjänsten, sägs upp 
sedan hon förklarat att hon måste ha ledigt en  
dag för att fira en religiös högtid.

Raj är datoranalytiker och lämnar sitt skrivbord  
vid lunchtid för att be i ett konferensrum.  
Hans arbetskamrater har klagat och Rajs chef  
har sagt till honom att sluta med bönerna.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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F: Är det riktigt att vi inte 
får erbjuda oss att stå för 

kostnaden när chefen för ett statligt 
utvärderingsinstitut som bestämmer 
över vår produkt besöker Victaulics 
huvudkontor?

s:  Det är helt i sin ordning att 
betala för transporter, hotell 

och måltider i rimlig utsträckning för 
en anställd i ett statligt eller statsägt 
utvärderingsinstitut eller kund, när 
syftet är att utbilda personen på 
våra produkter och tjänster. Vi ska 
begränsa oss till att täcka rimliga 
kostnader för resor till och från 
Victaulics fabriker och byggplatser. 
Vi ska inte betala någonting utöver 
detta, till exempel andra resor på 
vägen tillbaka. Inga kontanter eller 
annat av värde får betalas ut till 
tjänstemännen.

F: I mitt land är det vanligt 
att ”smörja” som ett sätt  

att underlätta betalningar.  
Är detta ett brott mot koden?

s: Ja. “Smörjning” eller 
underlättande betalning för 

att en rutinmässig statlig åtgärd 
ska genomföras i tid är förbjudet. 
Exempel på sådana statliga åtgärder 
är tillstånd, licenser och andra 
officiella dokument, handläggning 
av statliga dokument som visa, 
lastning/avlastning av frakt eller 
schemalagda inspektioner.

Otillbörliga betalningar

Vi ska konkurrera utifrån våra produkters och tjänsters 
meriter på den globala marknaden. Vi ska sälja våra 
produkter hederligt och inte göra någon affär där det krävs 
olagliga handlingar eller brott mot denna princip.
Det är ett brott mot koden att ge eller ta emot

• Mutor • Pengar under bordet • Fördelar • Personliga tjänster
• Gåvor och representation annat än till mindre belopp

Vi får inte agera eller till synes agera olämpligt i något 
sammanhang. Våra relationer till leverantörer, 
återförsäljare och direktkunder och andra parter,  
inräknat konstruktions- och entreprenadföretag så väl  
som tillsyns- och tillståndsmyndigheter, måste grundas  
på lagliga, effektiva och rättvisa affärsmetoder. Det utgör 
en överträdelse av koden om du accepterar en gåva  
eller tjänst från en leverantör, underentreprenör,  
agent eller konsult som du som Victaulic-anställd  
eller en familjemedlem har behållning av.

I många delar av världen förväntar sig statstjänstemän och 
affärsmän mutor som också betalas. Värdefulla gåvor till 
utländska tjänstemän – offentliga eller privata – är olagligt 
och hotar rättvis konkurrens.

En Victaulic-anställd som betalar ut eller främjar en 
otillbörlig ersättning eller gåva straffas och kan avskedas. 
Dessutom kan den anställde ställas till personligt ansvar 
och eventuellt få avtjäna fängelsestraff i enlighet med 
tillämplig lagstiftning.

Exempel på otillbörlig ersättning:

En leverantör som offererar nya produkter erbjuder  
Rita en avgift för att upplysa honom om storleken  
på det lägsta budet.

Peter, försäljningsingenjör, diskuterar hur mycket av 
provisionen eller betalningen till vår agent som ska 
användas som belöning till inköparen för att han 
övertygade sina chefer vid det statskontrollerade 
gruvbolaget att Victaulic skulle väljas för inköp  
av produkten.
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Otillbörliga betalningar

FcpA förbjuder mutor och 
erbjudande om betalning:

Någonting av värde

• Till en utländsk tjänsteman, 
politiskt parti, partiföreträdare 
eller kandidat

• För att påverka någon åtgärd  
för att försäkra sig om otillbörliga 
fördelar

• för att inleda, upprätthålla  
eller styra verksamhet.

FCPA förbjuder otillbörlig betalning 
som man vet att medlen går till  
en utländsk tjänsteman, även  
om den förmedlas av en agentur 
eller konsult.

Som utländsk tjänsteman 
räknas anställda i statligt styrda 
företag eller där det finns statligt 
engagemang. Hit räknas också 
anställda av regering, internationell 
organisation, departementskontor 
och alla som har någon officiell 
ställning. Detta gäller alla offentliga 
tjänster oavsett ställning.

F: Vad betyder ”någonting 
av värde”?

s:  Bland annat kontanter och 
motsvarande, materiell och 

immateriell egendom, användbar 
information, löfte om framtida 
arbete, bidrag till kampanjer 
och lobbyverksamhet, stipendier 
till högskola och universitet, 
sportutrustning och fritidsfordon, 
tjänster till överpriser och betalning 
för sexuella tjänster.

Victaulic har, som ett USA-baserat moderbolag med 
internationella dotterbolag, att ta hänsyn till flera specifika 
lagar som gäller otillbörliga ersättningar:

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) från 1977 förbjuder 
otillbörlig betalning till främmande statstjänstemän för 
att upprätta eller upprätthålla affärer. Lagen kräver att 
företagen sköter noggrann bokföring och dokumentation 
och kan garantera att man har adekvata finansiella 
styrmedel. Vidare kan handlingar som utförts av tredje part 
som fungerar som agent eller konsult åt Victaulic exponera 
företaget för ansvar enligt FCPA.

OECD-konventionen om bekämpande av bestickning 
kräver att de 38 medlemsländerna stiftar lagar som 
förbjuder bestickning i internationell affärsverksamhet  
och inför regeländringar för bokföringen så att korruption 
kan upptäckas.

U.S. Travel Act – ger möjlighet till federala åtal för mutor 
inom affärsvärlden och av offentliga tjänstemän.

Dessa lagar gäller för alla Victaulics dotterbolag.

Tillåtna gåvor är generellt:

• Inte pengar
• Normala för branschen
• Av symboliskt värde
• Givna och mottagna med det uttryckliga eller 

underförstådda förbehållet att mottagaren inte  
har några skyldigheter gentemot givaren

• Riktigt rapporterad och registrerad

Du ska beskriva gåvan och till vilken den givits och dennes 
relation till Victaulic när du söker ersättning för den på din 
utgiftsrapport. Är du osäker på om gåvan är lämplig eller 
inte ska du fråga din chef innan du överlämnar den och 
vid behov vända dig till juridiska avdelningen och försäkra 
dig om att den inte bryter mot företagets principer.

sexuella tjänster vid representation
Ibland vill kunder, leverantörer och även anställda förlägga 
affärsmåltider till lokaler där man erbjuder sexuella 
tjänster. Oavsett lokala sedvänjor tolererar inte och ersätter 
inte Victaulic utgifter för representation som omfattar 
sexuella tjänster.
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F: Är det sant att avtalsenlig 
överrensstämmelse med 

antikorruptionslagar fordras för alla 
agenter som arbetar med Victaulic?

s: Ja. Kraven inom Victaulics 
politik, som omfattar 

överensstämmelse med FCPA, 
OECD-konventionen och alla andra 
tillämpliga lagar om bekämpande 
av bestickning, måste avtalsmässigt 
accepteras och följas av agenten.

Agenter, konsulter och andra tredjepartsaktörer

I många länder är det normal praxis att använda 
sig av agenter, konsulter, representanter och andra 
tredjepartsaktörer för att arrangera eller förmedla avtal  
med utländska regeringar och statliga enheter  
(t.ex. statliga gruvbolag) och privata företag.

Följaktligen har Victaulic utfärdat en global distributions- 
och agentavtalspolicy. Denna policy skildrar processen  
för granskning av föreslagna agentavtal  
och företagsbesiktningskrav.

Den beskriver också när ett skriftligt distributörsavtal 
fordras för att stödja vår icke-exklusiva, unilaterala 
distributionsstrategi. Policyn ger vägledning om processer 
för distributörsutnämning, försäljning till direktkonton  
och andra affärsrelationer för efterlevnad av företagets 
policy som förbjuder otillbörliga ersättningar.

Agenter
Innan man inleder sakdiskussioner med en agentkandidat 
måste lands-, regions- eller divisionschefen och 
deras respektive finansansvariga meddela Victaulics 
ekonomichef och den juridiska avdelningen och införskaffa 
godkännande att gå vidare. Företagsbesiktningskrav 
kommer att tillhandahållas av den juridiska avdelningen.

Victaulics lands-, regions- eller divisionschef och deras 
respektive finansansvariga måste fylla i en skriftlig rapport, 
för att säkerställa att vi har att göra med personer som 
efterlever de lagar som förbjuder otillbörliga ersättningar, 
är hederliga och inte har kriminell bakgrund samt har 
erfordrad erfarenhet och tekniska kunskaper. Rapporten 
lämnas in till ekonomichefen eller den juridiska 
avdelningen och VD för godkännande innan ett  
agentavtal ingås.

Kraven i Victaulics principer, inräknat efterlevnad av FCPA 
och OECD-konventionen måste accepteras i kontrakt  
av agenten.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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Agenter, konsulter och andra tredjepartsaktörer

Alla utbetalningar till agenter måste godkännas  
av Victaulics ekonomichef.

Även om en tredje part kallas konsult eller representant, 
kan de i själva verket agera som Victaulics agenter.  
Alla föreslagna avtal med konsulter och representanter 
måste granskas av den juridiska avdelningen.

distributörer
Att arbeta nära distributörerna är en viktig del i Victaulics  
globala verksamhet. Som en del av dess överensstämmelse 
och riskhanteringsprogram eftersträvar Victaulic att kontrollera  
en regelefterlevnad av lagar mot korruption och penningtvätt 
i länder som klassificerats som hög risk. Länder klassificeras 
som ”hög risk” på basis av en fristående uppskattning 
som görs av Transparency International som skapar ett 
årligt korruptionsindex. Victaulic använder det här indexet 
för att fastställa risktröskeln för handel med tredje part. 

Alla distributörer i länder med hög risk kräver en 
undersökning av tredje part. Den första undersökningen 
kommer att utföras innan en n distributör utses. 
Undersökningen kommer att uppdateras vartannat  
år. Om vi upptäcker ett eventuellt problem med 
korruption eller penningtvätt hos en distributör under 
perioden på två år kommer en ny undersökning  
att utföras. Alla undersökningar måste granskas  
av den regelefterlevnadsansvarige och den juridiska 
avdelningen. Victaulic kräver även att alla distributörer 
i länder med hög risk certifierar deras årliga och 
fortgående regelefterlevad med både PCPA och lokala 
lagar om bekämpande av bestickning som gäller i landet.

Victaulic kan kräva ett skriftligt avtal med distributören 
för att skydda Victaulic och deras immateriella rättigheter, 
tillgångar och anställda mot juridiska eller affärsrisker.

Tredje parts användning av märke
Ibland kan tredje part begära att få använda 
Victaulics märken, logotyper eller annat varumärkes-/
upphovsrättsmaterial. Sådana förfrågningar skall skickas 
till marknads- eller juridiska avdelningen.

F: Hur vet jag om en relation 
är med en oberoende 

distributör eller med en agent?

s: Svaret är att ”det beror på”.

Frågorna som måste besvaras är:

• Säljer de andra produkter vid 
sidan av Victaulics?

• Säljer de andra produkter eller 
produkter åt andra kunder?

• Lagerför de produkter?
• Har de äganderätt till produkten 

med risk för förluster?

Är svaret ”nej” på någon av dessa 
frågor, finns möjlighet att detta 
är en agentrelation. Kontakta den 
juridiska avdelningen för hjälp.

Larmlinjen victaulic  
awareness line
Se avsnittet ”Our company” 
på Victaulic.com för specifik 
kontaktinformation.
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Korrekta räkenskaper och handlingar

Alla Victaulic-kontor måste föra bok och dokumentera. 
Korrekt ekonomisk eller operationell dokumentation så  
väl som robust exportstyrning ger den grundinformation 
som är nödvändig för skötseln av vår verksamhet.

Alla företagets utbetalningar och andra transaktioner måste 
godkännas av rätt instans och noggrant bokföras och 
ekonomiska rapporter upprättas i enlighet med allmänt 
accepterade och Victualics egna bokföringsprinciper. 
Adekvat internrevision måste finnas på alla kontor så att 
vår ekonomiska information hålls komplett och korrekt.

Inga hemliga eller ej bokförda företagsmedel får avsättas 
för något ändamål, inte heller får företagsmedel sättas 
in på personliga konton eller konton utanför företaget. 
Alla företagets resurser måste skyddas och regelbundet 
stämmas av mot den finansiella dokumentationen.

Företagsmedel och tillgångar får inte skadas avsiktligt 
och inte tas ur från eller flyttas från företaget utan 
godkännande av rätt instans. Till företagets egendom 
räknas elektronisk information oavsett form.

Ekonomisk information får inte meddelas till någon  
utanför företaget utan godkännande av ordförande/vd  
och ekonomichefen.

Exempel på oriktig ekonomisk rapportering  
och undermålig styrning:

Silvia, bokföringskontorist, ombes av sin chef att 
debitera normala driftskostnader mot en speciell 
bokföringsreserv. När hon invänder att detta förvanskar 
avdelningens intäkter får hon veta att detta kommer  
att påverka allas årliga bonus och om hon inte gör s 
om hon blir tillsagd ”så hittar vi någon som gör det”.

Fred, försäljningsdirektör i företaget, instruerar sina 
underställda att köpa dyrbar utbildningsutrustning  
och belasta sina omkostnadskonton med 
kostnaden. Detta tillvägagångssätt förbigår 
godkännandeprocessen för kapitalvaror.

Ingen anställd får utsättas för 
påtryckning att ändra ekonomisk 
information eller andra data  
”fixa till siffrorna”.

rädsla för att rapportera ”dåliga 
nyheter”
Fördröjd rapportering av dåliga 
nyheter förvärrar bara problemen 
och minskar möjligheterna att 
lösa eller mildra dem. Alla dåliga 
nyheter, ekonomiska och andra,  
ska mycket snabbt föras uppåt  
i beslutskedjan.

Lägga undan vinster för framtiden
Döljande av reserver, vinster  
och oförutsedda utgifter för  
att skydda framtida vinster  
är oacceptabelt. Reserver,  
oförutsedda utgifter och vinster  
ska analyseras och rapporteras  
enligt korrekta och allmänt  
accepterade bokföringstekniker  
och internredovisningsprinciper.

Larmlinjen victaulic  
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Intressekonflikt

Våra direktörer, tjänstemän, anställda och representanter 
måste vara lojala mot Victaulic. En intressekonflikt föreligger 
när dina privata intressen på något sätt påverkar, eller till 
och med bara till synes påverkar, Victaulics intressen.

Intressekonflikter försvinner inte när du lämnar kontoret. 
Du måste hantera alla dina affärsrelationer utifrån dina 
skyldigheter mot Victaulic. Också utanför kontoret ska du 
arbeta för att undvika situationer som kan leda till konflikt 
– eller kan synas vara en konflikt – mellan dig själv och  
ditt arbete vid Victaulic.

Viktigast är att om du vet att det finns en intressekonflikt 
eller tror att det finns en risk för en intressekonflikt, 
är du skyldig att meddela detta. Du kan vända dig till 
din chef: kontakta personalavdelningen, den regionala 
efterlevnadsansvariga eller den juridiska avdelningen;  
eller ta med det i vår årliga intressekonfliktscertifiering.

Exempel på intressekonflikter är bland annat:

• Ägarintresse eller investering (mer än 5 % av aktierna  
i ett bolag) i produkt, tjänsteleverantör, kund, distributör 
eller konkurrent.

• Konsult eller anställningsrelation med kund, leverantör 
eller konkurrent.

• Affärsaktiviteter utanför företaget (ägarskap, anställning 
eller leverantörs-/konsultrelation) som konkurrerar eller 
kan komma att konkurrera med företagets verksamhet.

• Utomstående aktiviteter som kan påverka 
medarbetarens möjligheter att ägna tid och 
uppmärksamhet åt sina åtaganden på företaget.

• Sälja till eller köpa av företaget (utom vid normal 
utrangering av företagets egendom som erbjuds  
alla anställda).

• Styrelseuppdrag hos kunder, leverantörer  
och konkurrenter om inte uppdragen redovisats  
för företaget.

• Överinseende, granskning och påverkning av 
arbetsvärdering, lön och förmåner för någon i din 
närmaste familj (make/maka, föräldrar, far- och 
morföräldrar, barn, barnbarn, syskon, svärföräldrar, 
svärdöttrar och -söner och svågrar och svägerskor)  
samt nära personliga vänner.

F: Min make och jag har ett 
företag vid sidan av med 

verksamhet som inte berör mitt 
arbete vid Victaulic. Vårt företag kan 
leverera en bättre produkt till lägre 
kostnad till Victaulic. Kan jag vara 
leverantör till Victaulic?

s:  Situationen kan leda till en 
intressekonflikt. Ibland kan 

inte detta undvikas men de kan 
möjligen hanteras om alla potentiella 
konflikter rapporteras. Förhållandet 
måste rapporteras till och godkännas 
av din chef/förman.

F: Jag tänker skaffa mig ännu 
ett arbete. Måste jag berätta 

detta och få tillstånd av någon?

s: Victaulic förbjuder ingen att 
skaffa sig ett andra arbete. 

Dina primära skyldigheter har  
du dock mot Victaulic. Det andra 
arbetet får inte påverka ditt arbete 
för Victaulic. Du får inte använda 
arbetstid, utrustning, leverantörer 
eller datorer för att sköta ett andra 
arbete. Du måste också försäkra 
dig om att andraarbetet inte skapar 
en intressekonflikt med Victaulic. 
Victaulic-anställda kan inte samtidigt 
sälja, marknadsföra eller vara 
representanter av andra rörrelaterade 
produkter.

Larmlinjen victaulic  
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Intressekonflikt

F: Jag är försäljningschef vid 
Victaulic och min son arbetar 

för en distributör som konkurrerar 
med Victaulic. Innebär detta  
en intressekonflikt?

s: Det finns en risk för konflikt 
och kan se ut som en konflikt 

och ska rapporteras till företaget.

Årlig elektronisk certifiering

Anställda mottar varje år ett exemplar 
av Victaulics uppförandekod som 
man ska intyga att man läst, förstått 
och efterlevt, inräknat skyldigheten 
att rapportera överträdelser eller 
misstänkta överträdelser.

Anställda ska rapportera alla 
händelser som på något sätt kan 
anses medföra en sådan konflikt och 
även tveksamma fall ska meddelas 
så att en väl underbyggd bedömning 
kan göras.

• Ta lån från kunder, leverantörer eller konkurrenter till 
företaget annat än banker och om du är tjänsteman 
vid företaget, i banker som företaget har affärer med 
om inte lån med liknande villkor erbjuds allmänt till 
bankens kunder och som rapporteras till företagets 
regelefterlevnadsansvarige.

Exempel på intressekonflikt:

En hög chef sitter också i styrelsen för ett företag som 
levererar tjänster till hans företag. Chefen har inte 
meddelat företaget att han sitter i styrelsen för det 
andra företaget.

Frank är en anställd vars bror driver ett 
varuautomatföretag. Han får reda på att man inom 
kort ska välja ny varuautomatleverantör till hans fabrik. 
Frank meddelar brodern hur den bästa offerten ser  
ut så långt. Brodern lämnar in en bättre offert från  
sitt företag.

Sofia, chef, ska anställa en ny person på sin 
avdelning. Hennes kusin är väl kvalificerad och söker 
arbete. Istället för att föra beslutet om anställning 
vidare till sin chef, anställer Sofia sin kusin som  
sin direkt underställde.
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Försäljar- och leverantörsrelationer

F: Jag har sen lång tid en 
personlig relation till vår 

leverantör av reservmotorer.  
Vi umgås på helgerna och han 
bjuder ofta mig och min fru på 
middag. Gör jag något fel?

s:  Med tanke på din långa 
personliga relation med 

denna person ska du rapportera 
detta till din chef som en 
intressekonflikt. Det ligger i allas 
intresse att överföra relationen 
till en annan inköpare eller 
materialhanterare.

Victaulic har nolltolerans för 
bestickning och förväntar sig att 
leverantörer och entreprenörer 
gör likaledes. Bestickning är att 
direkt eller indirekt ge eller utlova 
någonting av värde i syfte att 
otillbörligt påverka tredje parts 
verksamheter. Mutor kan vara 
bl.a. pengar, gåvor, resekostnader, 
hospitalitet, semestrar, utgifter  
eller direkta/indirekta förmåner  
vid övervägande.

Victaulics relationer med leverantörer, försäljare 
och underentreprenörer skall grundas på lagliga, 
konkurrenskraftiga och rättvisa metoder. Victaulic har som 
princip att köpa utrustning, material och tjänster baserat  
på meriter – förmågan att uppfylla våra krav på kvalitet, pris 
och leverans. Alla leverantörer skall behandlas hederligt, 
rättvist och utan diskriminering.

Vi använder oss enbart av leverantörer som följer lokala  
lagar och andra gällande regelverk.

Victaulic-medarbetare får inte skaffa sig orättmätiga fördelar 
från någon genom manipulation, hemlighållande, missbruk 
av konfidentiell information, förvrängning av fakta och andra 
ohederliga affärsmetoder.

Vi skyddar Victaulics konfidentiella information genom 
ett konfidentialitetsavtal och garanterar skydd för all 
leverantörsinformation skyddas av konfidentialitetsavtal.

Som globalt företag söker Victaulic förhandla formella 
kontrakt för pågående tjänster eller storskaliga inköp.

Global upphandling eller legal skall användas efter behov.

Bakgrundskontroller – Leverantörer / entreprenörer / 
konsulter

Vi ska använda samma normer när vi anlitar entreprenörer 
och konsulter som när vi anställer personal: kompetens, 
yrkeskunnande, anseende och hederlighet. De anställda 
som är inblandade i upphandlingsbeslut och anlitande av 
entreprenörer och konsulter ska också genomföra lämpliga 
bakgrundskontroller av konsulter och entreprenörer.

Exempel på otillbörligt beteende i leverantörsrelationer:

Francine, inköpare, lade beställningar hos en leverantör 
som ägs och drivs av hennes kusin, utan att genomföra 
lämpliga bakgrundskontroller och leverantörens 
regelefterlevnad.

Tim valde en ny leverantör av kontorsmaterial eftersom 
denne gav honom gratis skolmaterial för flera år framåt.

John, gjuterichef, valde en skrothandlare eftersom han  
gav en 10 procentig provision på allt skrot som han tog 
hand om.
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Bekämpning av penningtvätt

Personer som är inblandade i kriminella aktiviteter, till 
exempel bedrägeri, mutor, terrorism och narkotikahandel 
försöker ibland ”tvätta” pengarna som brotten genererar 
för att gömma undan dem eller göra dem legitima. I fler 
än 100 länder finns nu lagar mot penningtvätt, vilket 
förbjuder transaktioner som involverar intäkter från 
kriminella handlingar. Ett annat bekymmer är när legitima 
pengar används för att finansiera terrorism – ibland kallat 
”omvänd” penningtvätt.

Victaulic lyder alla anti-penningtvätt- och anti-terroristlagar 
runt om i världen och gör affärer enbart med ansedda 
kunder som sysslar med legitima verksamheter med 
pengar som fås från legitima källor. Victaulics integritet 
och rykte kan skadas allvarligt om vi misslyckas med att 
upptäcka kundrelationer och transaktioner som utsätter 
Victualic för risker.

Var vaksam mot följande händelser:

Begäran om överföring av pengar till tredje part eller till 
ägaren eller anställd hos kunden eller till ett okänt konto. 
Kontrollera ägaren av kontot före överföring.

Ersättningar som inte verkar ha någon koppling 
till kunden.

En kund, distributör eller agent som inte vill lämna 
information, lämnar felaktig eller misstänkt information 
eller försöker undkomma krav på rapportering  
och dokumentation.

Erbjudanden om kontant betalning.

Beställningar, inköp och betalningar som är onormala 
eller inte ligger i linje med kundens verksamhet.

Ovanligt komplicerade betalningsarrangemang 
utan något egentligt syfte eller onormalt gynnsamma 
betalningsvillkor.

Transaktioner via platser som kan betecknas som 
skatteparadis eller områden känt för terroristaktiviteter, 
narkotikasmuggling eller penningtvätt.

Transaktioner med utländska brevlådebanker, 
utlandsbanker eller finansinstitut som inte är banker.

F: Ägaren av vår utländske 
distributör erbjuder sig att 

fylla på sitt konto genom att betala 
en faktura två gånger och vill att en 
del av den andra betalningen ska 
återföras till hans personliga konto  
i ett annat land. Hur ska jag 
behandla hans begäran?

s: Förslaget är misstänkt och 
ska rapporteras till din chef 

och till juridiska avdelningen.

Våra leverantörer och entreprenörer 
förväntas följa tillämpliga lagar som 
förbjuder penningtvätt och fordrar 
registrering av kontanta och andra 
misstänkta transaktioner.

OM dU sTÖTEr pÅ  
EN VArNINgssIgNAL 
om misstänkta aktiviteter 
ska du ta upp saken 
med Victaulics juridiska 
avdelning och se till att 
frågan löses innan du går 
vidare med transaktionen. 
Försäkra dig om att beslutet 
dokumenteras väl.
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Politisk verksamhet

Lobbyverksamhet och politisk aktivitet är en viktigt del  
i den demokratiska (politiska) processen, men vad företag 
får göra och inte göra på detta område omgärdas av 
strikta regler. Victaulic upprättar aktivt goda relationer med 
politiskt valda representanter för att förbättra företagets 
verksamhetsmiljö. I nästa alla länder där Victaulic är 
verksamt, finns det dock stränga lagliga begränsningar  
för vad ett företag får bidra med, erbjuda, lova eller ge  
till valda representanter och deras anställda.

Anställda får inte ge, erbjuda eller godkänna att 
företagsmedel eller andra företagstillgångar (direkta och 
indirekta) används för politiska ändamål utan kontakt tas 
med juridiska avdelningen som söker godkännande från 
ordförande och vd.

Ett politiskt bidrag kan tolkas som en muta om det 
ges direkt eller indirekt i utbyte för en åtgärd av 
statstjänstemannen. Detta kan vara direkt, som t.ex. 
rekommendera Victaulic vid upphandlingar och liknande 
aktiviteter, eller indirekt, som att lova att inkludera Victaulic 
i listan över godkända – eller t.o.m. möjliga – säljare mot 
betalning nu eller i framtiden.

personliga politiska aktiviteter
Victaulic uppmuntrar politisk aktivitet av anställda till 
stöd för de kandidater och partier de önskar. Du får 
dock inte göra det på arbetstid eller använda företagets 
egendom eller utrustning för dina egna politiska aktiviteter. 
Personligt deltagande i politiska aktiviteter är den 
anställdes val och måste vara fullständigt frivilligt.

politiska bidrag kan omfatta 
följande:

• Lämna bidrag till en lokal, 
delstats- eller federal kandidat 
för företagets räkning

• Köpa biljetter för företagets 
pengar till arrangemang för 
insamling av pengar

• Bidra med någonting av 
värde, det kan vara måltider, 
varor, tjänster, biljetter 
och hotellvistelser eller 
biljetter till sport- och 
underhållningsevenemang

• Utlåning av personliga eller 
företagsresurser under arbetstid 
för politiska insamlingar

• Betalning av politisk annonsering 
och andra kampanjkostnader

F: Jag accepterade en inbjudan 
att delta i en insamling för 

kongressmannen i min hemstad.  
Jag kan inte delta men vill skicka  
en check. Får min assistent posta  
en personlig check till kampanjen?

s: Ja, förutsatt att företaget 
ersätts för portot.
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Extern kommunikation

Exempel på felaktig extern 
kommunikation:

Phyllis, marknadschef i 
Kina, ger en intervju för en 
branschtidning och berättar om 
en produkt som fortfarande är 
under utveckling, och som ännu 
inte lanserats officiellt. Phyllis 
skulle ha kontaktat företagets 
kommunikationsavdelning gällande 
den här frågan och fokuserat på 
redan godkänd produktinformation 
om produkter som finns att köpa.

Joe, försäljningschef i Europa, 
skriver i sin LinkedIn-profil att 
han ansvarar för försäljningen på 
en Victaulic nischmarknad och 
uppger Victaulics försäljning inom 
denna nisch, eller kommenterar 
Victaulics sätt att växa inom 
nischen. Han ska bara beskriva 
sin roll och ansvarsområde hos 
Victaulic. Joe ska inte uppge 
ekonomiska eller annan viktig 
information.

Janet, kontorsassistent vid 
Forks Manufacturing, får ett 
telefonsamtal från en reporter 
som frågar om status för villkoren 
i Union-avtalet och hon svarar: 
”Jag tror att det stämmer men 
jag återkommer”, istället för 
att ta emot informationen och 
vidarebefordra den till företagets 
kommunikationsavdelning. 

Nyhets- och branschmedia
All kommunikation med och förfrågningar från nyhets- 
och branschmedia ska vidarebefordras till företagets 
kommunikationsavdelning. Förfrågningar från media  
kan bestå av att man vill veta mer om följande:

• Förhandlingar om anställningsavtal, förändringar  
i ledningen

• Sammangåenden, företagsköp och viktiga 
affärshändelser

• Nya produkter, principer, processer och affärsstrategier

sociala media
Sociala nätverk och branschnätverk används allt 
mer av Victaulic-anställda då verktygen blir en viktig 
kommunikationskanal för både privata kontakter och 
för affärsinformation, för kontakter och för sökande 
av bakgrundsfakta. Användning av sociala media är 
acceptabelt om följande riktlinjer följs:

• Anställda skall inte använda dessa forum för att referera 
till företagsinformation.

• Victaulic-anställda ansvarar personligen för det innehåll 
som han eller hon publicerar i dessa sociala media.

• Om du uppger att du är anställd vid Victaulic på en 
sådan webbplats bör din profil och relaterat innehåll 
överensstämma med hur Victaulic förväntar sig att du 
skulle presentera dig själv för kollegor och kunder.

• I alla relaterade kommentarer eller bokföringar måste 
klar uppge att du talar för din räkning och inte för 
Victaulics räkning.

• Håll i minnet at det du publicerar finns allmänt 
tillgängligt under lång tid.

Alla kommunikationer och krav från bloggare och författare 
ska sändas till företagets kommunikationsavdelning.

Om du ser en kommentar eller inlägg som bekymrar  
dig uppmanas du att se till att juridiska avdelningen  
och företagets kommunikationsavdelning får kännedom 
om saken.
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BELgIEN  
(HUVUdKONTOr I EUrOpA)
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tfn. +32 93 81 1500 
fax +32 93 80 4438

FÖrENAdE ArABEMIrATEN
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fax +971 48 838 860

sTOrBrITANNIEN
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Hertfordshire SG1 2NB (UK) 
tfn. +44 (0) 143 831 0690 
fax +44 (0) 143 831 0699

INdIEN

Victaulic Piping Products  
India Priv. Ltd.
Indialand Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi 
Pune 411057 (Indien)
tfn. +91 20 67 919 300
fax +91 20 67 919 361

spANIEN

Autovia Madrid-Barcelona  
KM 45,000  
Avda. De Milan 18
19200 Azuqueca De Henares  
(Spanien)
tfn. +34 949 348 490
fax +34 949 266 848

UsA  
(HUVUdKONTOr I VärLdEN)

PO Box 31
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18044-0031 (USA)
tfn. +1 610 559 3300
fax +1 610 250 8817
 
cKANAdA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5  
(Kanada)
tfn. +1 905 884 7444
fax +1 905 884 9774

AsIEN

Unit 06-10, Floor 3A  
A Mansion 291 Fumin Road  
Shanghai 200031 (Kina) 
tfn. +86 21 6170 1222
fax +86 21 6170 1221
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ITALIEN

Via M. Biagi 23/25/27
27022 Casorate Primo  
(Italien)
tfn. +39 02 900 58 256
fax +39 02 900 58 292

TYsKLANd

LOGICPARK 
Gutenbergstraße 19
D-64331 Weiterstadt  
(Tyskland)
tfn. +49 (0) 6151 9573 - 0
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