ANTIBESTIKKELSESPOLITIK

INDHOLD

ANTIBESTIKKELSESPOLITIK........................................................................................................... 1
I. INTRODUKTIONSBREV ............................................................................................................................. 3
1. DEFINITIONER ............................................................................................................................................ 4
2. FORMÅL OG MÅL ......................................................................................................................................... 5
3. ANVENDELSESOMRÅDE OG -PROCEDURE ........................................................................................ 5
4. ANTIBESTIKKELSESLOVE ....................................................................................................................... 6
5. GENERELLE ADFÆRDSPRINCIPPER .................................................................................................... 6
6. ADFÆRDSPRINCIPPER

VEDRØRENDE

RELATIONER MED SPECIFIKKE MODPARTER.

SPECIFIKKE

AKTIVITETER

OG

VEDRØRENDE

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ADVARSELSTEGN. .... 7

7. DUE DILIGENCE .......................................................................................................................................... 8
8. IMPLEMENTERING AF ANTIBESTIKKELSESPOLITIKKEN ............................................................ 8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Compliance-funktion ............................................................................................................................................. 8
Offentliggørelse og kommunikation ............................................................................................................ 8
Revisioner og økonomiske kontroller ......................................................................................................... 9
Indberetninger om overtrædelser ................................................................................................................ 9

9. ANSVAR OG STRAFFEFORANSTALTNINGER .................................................................................... 9
10. SUPPORT OG ASSISTANCE............................................................................................................... 10
11. OVERVÅGNING OG FORBEDRING .................................................................................................. 10
I.A Appendiks 1 ............................................................................................................................................................... 12
I.B Appendiks 2 ............................................................................................................................................................... 17

2

I.

INTRODUKTIONSBREV

Kære kolleger
For Prysmian Group er etik og ærlighed to grundpiller, der dagligt har betydning for beslutningstagning i
løbet af almindelige arbejdsaktiviteter foretaget af medarbejdere eller dem, som vælger at indlede
arbejdsforhold med Prysmian Group.
At være bekendt med og overholde de principper, som er fremsat i denne politik, har betydelig effekt på
koncernens mest værdifulde ressource: vores omdømme. Dette omdømme kan bevares og beskyttes så
længe, alle inden for koncernen er overbevist om, hvor vigtigt det er at vedtage en adfærd, der
overholder interne bestemmelser.
Koncernen arbejder hver dag på nationale og internationale markeder for at opnå forretningsmæssig
troværdighed ved at fortsætte forretningsaktiviteter, der overholder standarderne og principperne for
etik og integritet, og ved at vedtage en rimelig og ærlig adfærd, uden at gribe til adfærd grundet i
korruptionsmekanismer.
For at promovere og øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er at have en etisk adfærd og at forhindre
adfærd i at blive brugt, når den er i strid med forretningsprincippet "nul tolerance", hvad angår
korruption, har Prysmian Group udfærdiget en antibestikkelsespolitik, som alle medarbejdere, samt
andre interessenter, der arbejder inden for koncernen, eller som handler på virksomhedens vegne, kan
henvise til.
Denne politik bliver også offentliggjort på webstedet www.prysmiangroup.com.

Valerio Battista

3

1.

DEFINITIONER

















Forretningsområde(r): ethvert driftssegment, der udgør Prysmian Group, og som i øjeblikket
er: Energiprojekter, energiprodukter, olie og gas, samt telekommunikation.
Forretningsforbindelse(r): enhver tredjepart, der deltager i eller planlægger at deltage i
enhver form for forretningsforhold med en virksomhed under Prysmian Group, hvorved
førnævnte tredjepart eventuelt handler på vegne af én eller flere virksomheder under Prysmian
Group eller i disse virksomheders interesse.
Chief Compliance Officer eller Compliance Officer: Prysmian Groups Chief Compliance
Officer & Internal Audit Officer.
Due diligence:Due diligence vedrørende specifikke forhold elle tredjeparter, og den
dertilhørende beslutningstagningsproces, som skal foretages, hvor denne politik påkræver det, og
i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i Punkt 7.
Compliance-funktion: Prysmian Groups compliance-afdeling.
Local compliance: compliance specialist eller -lederen, der er udpeget på lokalt niveau for hver
af virksomhederne under Prysmian Group (med undtagelse af Prysmian S.p.A.).
Pårørende: embedsmandens eller privatpersonens ægtefælle; embedsmandens eller
privatpersonens bedsteforældre, forældre, søskende, børn, niecer og nevøer, børnebørn, onkler
og tanter samt fætre og kusiner; disse personers ægtefælle og enhver person i deres husstand.
Personer hos Prysmian Group: alle administratorer, ledere, tilsynsførende, medarbejdere og
medlemmer af kontrolinstanser hos virksomheder under Prysmian Group (herunder personer, der
danner del af virksomhedsstrukturen, men som ikke er medarbejdere).
Politikker og procedurer: alle de politikker og procedurer, som vedtages af virksomheder
under Prysmian Group, herunder organisations- og ledelsesmodeller (i henhold til den italienske
bekendtgørelse nr. 231) og dertilhørende protokoller for koncernens italienske virksomheder.
Embedsmand:
(a) enhver person, som udfører offentlige lovgivningsmæssige, juridiske eller administrative
opgaver;
(b) enhver person, der i officielt øjemed handler ud fra interesserne af eller på vegne af (i) en
stats offentlige forvaltning, på lokalt, nationalt eller føderalt niveau, (ii) et bureau, et
ministerium eller en instans inden for den Europæiske Union eller for en stats offentlige
administration, (iii) et foretagende, der ejes, styres eller forvaltes af en stats offentlige
forvaltning, forudsat at et sådant foretagende ikke driver forretning på et normalt,
kommercielt grundlag på det pågældende marked eller på et grundlag, der stort set svarer
til grundlaget for et privat foretagende, (iv) en offentlig, international organisation såsom
den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken, Den Internationale
Valutafond, de Forenede Nationer eller Verdenshandelsorganisationen, eller (v) et politisk
parti, et medlem af et politisk parti eller en italiensk eller udenlandsk kandidat til et
politisk hverv;
(c) enhver person med ansvar for en offentlig tjeneste, der skal forstås som værende en
person, der yder en offentlig tjeneste i enhver form (dvs. en aktivitet, der er reguleret
under de samme vilkår som den offentlige funktion, men forskellig idet den ikke besidder
samme magt som sidstnævnte). Dette ekskluderer udførelsen af nemme funktioner, der
falder ind under de almindelige retsprincippers kompetenceområde, eller udførelsen af
udelukkende materielle tjenester.
Primary Compliance Owner i forbindelse med antibestikkelse: lederen af det complianceområde, der er dedikeret til antibestikkelse, identificeret som én af Prysmians funktionsledere.
Due diligence-procedure: den specifikke procedure, der tilstræber at bestemme
implementeringsprocedurer for due diligence.
Prysmian og Prysmian Group eller koncernen: Prysmian S.p.A. og alle virksomheder under
Prysmian Group.
Antibestikkelsessystem: systemet til korruptionsforebyggelse, som Prysmian Group har
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indført.
2.

FORMÅL OG MÅL

Formålet med denne politik er at forbyde og forebygge enhver for korruptionsadfærd inden for hele
Prysmian Group, i overensstemmelse med princippet "nul tolerance", hvad angår korruption.
Denne politiks og antibestikkelsessystemets mål er følgende:
Strategiske mål:
(i) at tage afstand fra og forebygge korruption, på linje med princippet "nul tolerance";
(ii) at sikre, at alle antibestikkelseslove overholdes;
(iii) at garantere en dedikeret indsats med vedvarende forbedring af denne politik og af
antibestikkelsessystemet i al almindelighed;
(iv) at sikre compliance-funktionens autonomi og uafhængighed, og
(v) at overdrage anvendelsen af de principper, som er fastlagt i denne politik og i
antibestikkelsessystemet, til alle personer hos Prysmian Group.
Organisatoriske mål:
(vi) at implementere de politikker og procedurer, som regulerer de aktiviteter, der er i fare for
korruption;
(vii) at overholde politikkerne og procedurerne samt udførelsen af kontrolforanstaltninger til
bekæmpelse af bestikkelse, der er stipuleret deri;
(viii) at foretage al undervisning og alle disciplinære aktiviteter under politikken;
(ix) at identificere monitorerings- og forbedringsmekanismerne til denne
antibestikkelsessystemet og til koordinering af koncernens interne kontrolsystem.

politik

og

Driftsrelaterede mål:
(x) disse fastsættes årligt, på linje med de strategiske og organisatoriske mål, og vil være
afspejlet i den årlige compliance- og revisionsplan.
Opnåelsen af målene bliver monitoreret af compliance-afdelingen og er underlagt periodiske rapporter,
der udstedes til kompetente bestyrelser.
3.

ANVENDELSESOMRÅDE OG -PROCEDURE

Alle personer hos Prysmian Group skal være bekendt med og overholde denne antibestikkelsespolitik
samt alle politikker og procedurer.
Implementeringen af denne politik (of alle dens nye efterfølgende versioner) er et krav til Prysmian og til
alle virksomheder under Prysmian Group: Denne politik er blevet gennemgået og godkendt af Prysmians
bestyrelse og skal indføres af alle virksomheder under Prysmian Group efter deres egen bestyrelses
(eller den tilsvarende bestyrelses/funktions/rolles i tilfælde, hvor datterselskabets ledelse ikke har en
sådan bestyrelse) beslutning inden for seks (6) efter Prysmian har godkendt den relevante beslutning.
Alle leverandører og forretningsforbindelser, der har relationer med virksomheder under Prysmian
Group, skal være bekendt med denne politik og overholde den i alle aspekter, der vedrører deres
aktivitet.
Denne politik integrerer det etiske kodeks og integreres til gengæld af politikkerne og procedurerne for
de forskellige aktivitetsområder, der i det følgende reguleres af denne politik.

5

Personer inden for Prysmian Group påkræves straks at kontakte Local Compliance, den Primary
Compliance Owner i forbindelse med antibestikkelse eller Compliance-funktion, hvis der er nogen tvivl
om anvendelsen af denne politik eller eventuelle anvendelseskonflikter med andre politikker og
procedurer, samt med korrektheden af deres adfærd eller ved spørgsmål vedrørende enhver adfærds
hensigtsmæssighed, ved hjælp af de kanaler, der er stipuleret i paragraf § 10.
4.

ANTIBESTIKKELSESLOVE

Prysmian og virksomheder under Prysmian Group, som har hovedsæde i Italien, er underlagt italiensk
lovgivning, og især bekendtgørelse nr. 231/2001, som holder virksomheder ansvarlige for
korruptionshandlinger, der er begået af deres repræsentanter.
Endvidere er Prysmian og virksomheder under Prysmian Group med hovedsæde uden for Italien, og/eller
som fortsætter med forretningsaktiviteter i flere forskellige lande og jurisdiktioner verden over underlagt
disse landes love, herunder stadfæstelsen af internationale konventioner, der forbyder korruption af
embedsmænd og korruption af privatpersoner foretaget af privatpersoner ("Antibestikkelseslove").
Mange lande har også love, der forbyder "korruption af privatpersoner foretaget af privatpersoner", hvor
den mest bemærkelsesværdige er:






Den italienske straffelov, med særlig henvisning til Artikel 317 og senere artikler.



Den italienske straffelov, med særlig henvisning til Artikel 2635 (korruption af en privatperson
foretaget af en privatperson) og til Artikel 2635, bis;



Bekendtgørelse nr. 231 af 8. juni 2001 (om virksomheders administrative ansvar);



lov nr. 146 af 16. marts 2006 (stadfæstelse og implementering af de Forenede Nationers
konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, som blev indført
ved generalforsamlingen den 15. november 2000 og den 31. maj 2001);
lov nr. 69 af 27. maj 2015 (om forbrydelser mod den offentlige forvaltning, mafialignende
sammenslutninger og misinformerende regnskaber), samt
alle andre antibestikkelseslove, der er vedtaget af de forskellige lande, som har sluttet sig til
førnævnte internationale konventioner.




5.

De Forenede Nationers konvention mod korruption;
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling – Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions;
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) i USA;
Den britiske bestikkelseslov i Storbritannien og Nordirland og den tilknyttede vejledning udstedt
af det britiske justitsministerium;



Kinas strafferet den 1. maj 2011



Australien: New South Wales – Paragraf 249B i straffeloven af 1900 og strafferetsplejeloven i
Commonwealth (Del 7.6).

GENERELLE ADFÆRDSPRINCIPPER

Prysmian Groups øverste ledelse forpligter sig fuldt ud til opretholde de højeste adfærdsstandarder og til
at promovere princippet "nul tolerance", hvad angår korruption.
Den generelle regel er, at inden for Prysmian Group er enhver form for korruption til fordel
for en hvilken som helst person (dvs. ikke kun til fordel for embedsmænd, men også
personer, der driver forretning på virksomheders eller private organers vegne) strengt
forbudt. Det er derfor forbudt at tilbyde, bede om eller acceptere korrupt betaling fra
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personer hos Prysmian Group og fra enhver person, der driver forretning på Prysmian Groups
vegne.
Ud fra dette princip er det strengt forbudt for personer hos Prysmian Group at bede om eller acceptere
et løfte om eller foræringen af en økonomisk fordel eller andre fordele (dvs. "passiv korruption"
foretaget på Prysmian Groups bekostning), men det er også strengt forbudt for personer hos Prysmian
Group at tilbyde, love eller overrække en økonomisk fordel eller andre fordele til en embedsmand eller til
person, som danner del af tilrettelæggelsen af en af Prysmian Groups modparter (dvs. henholdsvis
offentlig eller privat "aktiv korruption", der foretages af personer hos Prysmian Group til fordel for
embedsmænd eller private modparter), som begge vil blive straffet uden formildende faktorer.
Enhver adfærd af denne type er forbudt, selv, hvis de udføres indirekte gennem en tredjepart, der
handler på vegne af virksomheder under Prysmian Group eller i disse virksomheders interesse
("indirekte korruption"). I sidstnævnte henseende (indirekte korruption) må personer hos Prysmian
Group ikke foretage korruption eller gøre brug af tredjeparter (forretningsforbindelser for eksempel) til
at begå korruptionshandlinger.
Det er ikke desto mindre afgørende at huske på, at korruption kan være mange ting (ikke blot tilbuddet
om eller udleveringen af penge eller andre værdifulde varer eller fordele). Faktisk kan selv almindelig
kommerciel praksis eller sociale aktiviteter – som for eksempel gaver og gæstfrihed – udgøre
korruptionshandlinger under visse omstændigheder.
Under visse omstændigheder eller i visse situationer, kan en person endvidere anses for at have handlet
med korrupt hensigt, hvis – til trods for at have været "bekendt" med at penge eller andre fordele bliver
tilbudt eller gives på korrupt vis – denne handlede og samtidigt bevidst ignorerede advarselstegn eller
grunde til mistanke såsom undladelse af at foretage passende due diligence som omstændighederne
kræver det (såkaldt "at gemme hovedet i sandet" eller "bevidst uvidenhed").
Således:







6.

Er personer hos Prysmian Group ansvarlige for at overholde politikken, hver især inden for deres
eget kompetenceområde. Især er ledere ansvarlige for at monitorere, at medarbejdere i deres
afdeling overholder denne politik og for at indføre foranstaltninger til at forebygge, identificere og
signalere potentielle overtrædelser;
ingen tvivlsom eller lovstridig praksis (herunder "smørepenge") vil under nogen omstændigheder
være berettiget eller blive tolereret for at blive foretaget i Prysmian Groups interesser eller for at
blive anset som "almindelig praksis" i den sektor eller det land, hvor virksomheder under
Prysmian Group driver forretning:
Personer hos Prysmian Group, som overtræder denne politik, vil blive genstand for disciplinære
procedurer, herunder eventuel afskedigelse, og for enhver anden juridisk handling, der er
påkrævet for at beskytte virksomheder under Prysmian Groups interesser og deres omdømme;
leverandører og forretningsforbindelser, der overtræder denne politik, vil blive underlagt alvorlige
konsekvenser, som kan omfatte midlertidig ophævelse af kontrakt og/eller tilbagetrækning fra
kontrakter eller afskedigelse for kontraktbrud, samt forbuddet mod at indgå forretningsrelationer
med Prysmian Group eller at anmode om skadeserstatning.
ADFÆRDSPRINCIPPER VEDRØRENDE SPECIFIKKE AKTIVITETER OG VEDRØRENDE RELATIONER MED
SPECIFIKKE MODPARTER. VÆR OPMÆRKSOM PÅ ADVARSELSTEGN.

Foruden de generelle adfærdsprincipper i Paragraf § 5 skal de adfærdsprincipper, der er angivet – i de
opsummeringer, der respektivt henvises til – i Appendiks 1 (Aktiviteter) og Appendiks 2 (Modparter)
til denne politik overholdes.
Ved udførelse af aktiviteter og deltagelse i de relationer, der er beskrevet i disse appendikser, skal der
især lægges mærke til visse fakta eller omstændigheder, der udgør advarselstegn på en
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korruptionsrisiko (såkaldte "røde flag"). Hvis sådanne advarselstegn er til stede, skal Local Compliance
eller Compliance-funktion informeres til tiden, så de mest egnede beskyttelsesforanstaltninger kan
fastlægges og implementeres for at afbøde eller eliminere korruptionsrisikoen.
7.

DUE DILIGENCE

For tilfælde, hvor vurderingen af korruptionsrisikoen blev foretaget på: (i) specifikke kategorier til
transaktioner, projekter eller aktiviteter, (ii) relationer, der er planlagt eller undervejs, med specifikke
kategorier til relevante tredjeparter, eller (iii) specifikke kategorier til personer hos Prysmian Group,
registrerer en moderat korruptionsrisiko, kræver antibestikkelsessystemet, at organisationen vurderer
karakteren og omfanget af den korruptionsrisik, der er forbundet med sådanne transaktioner, projekter
eller aktiviteter, relevante tredjeparter eller kategorier til personer hos Prysmian Group.
Denne vurdering foretages ved at udføre due diligence, hvilket har til hensigt at få tilstrækkelige
oplysninger til at kunne fastslå korruptionsrisikoens niveau ("due diligence").
Due diligence skal opdateres regelmæssigt for at tage behørigt hensyn til alle ændringer af
omstændigheder eller fakta eller af nye relevante oplysninger.
For koncernens virksomheder er der indført en bestemt procedure til at regulere de typer aktiviteter,
relationer og enheder, der skal gennemgå inspektion, hvilke oplysninger der skal skaffes, de kontroller,
der skal foretages, samt andre driftsprocedurer, der skal følges under udførelse af due diligence, foruden
proceduren for udførelse af beslutningstagningsprocessen i forbindelse med due diligence-resultaterne
("due diligence-proceduren").
8.

IMPLEMENTERING AF ANTIBESTIKKELSESPOLITIKKEN

8.1.

Compliance-funktion
Prysmian Groups tilsynsførende skal sikre tilstrækkelig finansiering til Compliance-funktion og skal tildele
opgaver til Chief Compliance Officer, Group Compliance Director, Local Compliance og den Primary
Compliance Owner i forbindelse med antibestikkelse, samt alle personer hos Prysmian Group, som udgør
Compliance-funktion, til personer med egnede kompetencer, status, bemyndigelse og selvstændighed.
Compliance-funktion skal have direkte og øjeblikkelig adgang til bestyrelsen, hvis der er behov for at
drøfte problemer vedrørende antibestikkelsesanliggender, hvor ethvert problem eller enhver mistanke
skal tages op, hvad angår korruptionshandlinger eller koncernens antibestikkelsessystem.
De ansvarsområder og bemyndigelser, der gives koncernens Compliance-funktion, omfatter rådgivning
af og svar til personer hos Prysmian Group i tilfælde af eventuelle betænkeligheder eller spørgsmål
vedrørende antibestikkelsesanliggender.
Chief Compliance Officer er ansvarlig for at forvalte denne politik samt alle andre
overholdelsesprocedurer i forbindelse med antibestikkelse, herunder det etiske kodeks; på lokalt niveau
er Local Compliance hos hver virksomhed tilhørende koncernen ansvarlig for løbende at implementere
og anvende denne politik og de andre procedurer.

8.2.

Offentliggørelse og kommunikation

Denne politik skal offentliggøres på den mest passende måde via både Prysmian Groups interne og
eksterne kommunikationskanaler, samt gøres tilgængelig for alle personer hos Prysmian Group,
herunder leverandører, forretningsforbindelser og andre enheder med relation til Prysmian Group, og
som udgør en korruptionsrisiko, der klassificeres som "moderat" ud fra risikovurderingen, hvad angår
antibestikkelse.
I denne henseende skal Prysmian Group sørge for egnede undervisningsaktiviteter, der blandt andet
dækker indholdet i denne politik, samt de procedurer, der skal følges ved indberetning af
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korruptionshandlinger, hvad enten disse er forsøgt, påståede eller konkrete, foruden alle overtrædelser
(eller rimelige mistanker om overtrædelse) af denne politik og/eller antibestikkelseslovene.
Til sidst i hver udvælgelsesproces vil den eller de udpegede personer blive pålagt at bekræfte skriftligt:
-

at de har modtaget og læst denne politik, samt deres forpligtelse til at overholde bestemmelserne
heri;

-

at de vil udføre deres arbejde i overensstemmelse med førnævnte politik;

-

at de øjeblikkeligt vil rapportere enhver overtrædelse af eller manglende overholdelse af denne
politik, som de får kendskab til.

Til sidst i undervisningssessionerne vil personer hos Prysmian Group og andre deltagere blive pålagt at
bekræfte skriftligt:


at de har modtaget og læst denne politik, samt deres forpligtelse til at overholde bestemmelserne
heri;



at de øjeblikkeligt vil rapportere enhver overtrædelse af eller manglende overholdelse af denne
politik, som de får kendskab til.

Denne politik bliver også offentliggjort på webstedet "http://www.prysmiangroup.com/".
8.3.

Revisioner og økonomiske kontroller

Gældende lovgivning, bestemmelser for regnskabsaflæggelse og skattelove kræver, at alle virksomheder
under Prysmian Group holder detaljerede, fuldstændige og nøjagtige regnskaber over alle
forretningstransaktioner. Regnskaber for virksomheder under Prysmian Group skal derfor overholde
gældende regnskabsstandarder og skal vise transaktioner, akkvisitioner og varetildelinger, samt det
faktuelle grundlag for hver transaktion, på detaljeret, fuldstændig, nøjagtig og gennemsigtig vis.
Økonomiske transaktioner, der ikke er registreret, vil ikke blive accepteret. Personer hos
Prysmian Group har strengt forbud mod på nogen måde at forfalske og/eller ændre
kontoopgørelser eller regnskaber. Disse standarder gælder alle transaktioner og udgifter, hvad
enten de fra et regnskabsmæssigt perspektiv er væsentlige eller ej.
8.4.

Indberetninger om overtrædelser

Personer hos Prysmian Group skal omgående indberette korruptionshandlinger, hvad enten de er
forsøgt, påståede eller konkrete, samt alle overtrædelser (eller rimelige mistanker om overtrædelse) af
denne politik og/eller antibestikkelseslovene, og alle uhensigtsmæssige anmodninger, direkte eller
indirekte, om penge eller nogen anden fordel fra en embedsmand eller person.
Disse indberetninger skal foretages og behandles i henhold til bestemmelserne i Prysmian Groups
"politik om whistleblowing". Koncernen skal omgående indføre passende disciplinære foranstaltninger
over for personer hos Prysmian Group, som retalierer mod meddelere. Disse foranstaltninger kan endog
bestå af opsigelse af ansættelsesforholdet.
9.

ANSVAR OG STRAFFEFORANSTALTNINGER
Prysmian Group vil ikke tolerere overtrædelser af denne politik og kan udøve disciplinær og
straffende handling mod dem, der begår sådanne overtrædelser.
Nærmere betegnet:




personer hos Prysmian Group, som enten bevidst eller på anden vis overtræder denne politik, vil
blive underlagt disciplinære procedurer, som kan omfatte opsigelse, og enhver anden
retshandling, der er nødvendig til at beskytte Prysmian Groups interesser og dens omdømme, i
overensstemmelse med gældende lovgivning, og
leverandører og forretningsforbindelser, der overtræder denne politik, vil blive underlagt
kontraktlige retsmidler, herunder suspension af kontrakt, anmodning om erstatning samt forbud
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mod at deltage i forretningsrelationer med Prysmian Group.
10.

SUPPORT OG ASSISTANCE

For alle betænkeligheder, spørgsmål og gode råd omkring denne politik og antibestikkelseslovene skal
personer hos Prysmian Group henvise til Local Compliance eller Compliance-funktion, som står klar til at
yde den nødvendige support.
11.

OVERVÅGNING OG FORBEDRING

Compliance-funktion skal overvåge implementeringen af denne politik hos virksomheder under Prysmian
Group og skal regelmæssigt gennemgå indholdet i denne politik for at sikre, at den fortsat er så effektiv
som muligt. Den kompetente Local Compliance i hver given region skal overvåge den effektive
implementering og anvendelse af denne politik hos virksomheder under Prysmian Group og skal
indsende resultatet af deres aktiviteter til Compliance-funktion.
Overholdelse af bestemmelserne i denne politik bliver også overvåget regelmæssigt af Group Internal
Audit Function ved hjælp af de procedurer, der er fastsættes af Compliance og Audit Plan.

Politik godkendt af:

Dato godkendt:

Prysmian S.p.A. Bestyrelse

28/02/2018
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I.A

Appendiks 1

Adfærdsprincipper angående specifikke aktiviteter
OPSUMMERINGER
Gaver, gæstfrihed og beværtning
Tilbuddet om gaver, gæstfrihed eller beværtning kan af en tredjepart (såsom en konkurrent,
pressen, et offentligt ministerium eller en dommer) opfattes som tilsigtet korruption, selv om
det muligvis ikke var de involverede parters hensigt.
Personer hos Prysmian Group må kun tilbyde eller modtage gaver, gæstfrihed eller
beværtning, når disse opfylder bestemte kriterier. Generelt set må gaver, gæstfrihed og
beværtning aldrig involvere det at give penge, og det skal:


være på linje med den sædvanlige og/eller almindelige praksis for høflighed og
gæstfrihed;



overholde gældende, lokale love og reglerne hos den organisation, som modtageren
tilhører;



ikke gå på kompromis med en af parternes integritet og/eller omdømme;



ikke være af en sådan art, at en objektiv iagttager kan fortolke det som en hensigt om
at skabe en forpligtelsesfølelse hos den modtagende part eller om at opnå fordele på
uhensigtsmæssig vis.



altid være inden for rimelighedens grænser og foretages i god tro;

Desuden skal personer hos Prysmian Group afstå fra at deltage i enhver adfærd, der kan give
anledning til rimelig tvivl, om én af deres beslutninger var eller kan blive påvirket af
modtagelsen af gaver, gæstfrihed eller beværtning. Under alle omstændigheder må personer
hos Prysmian Group aldrig deltage i adfærd, der involverer det at anmode om, give indtrykket
af, at der anmodes om, eller forære gaver, gæstfrihed eller beværtning fra leverandører eller
forretningsforbindelser.
Tilbuddet om eller foræringen af gaver, gæstfrihed eller beværtning skal ikke desto mindre
altid overholde bestemmelserne i relevante politikker og procedurer desangående.

Tilskud, velgørenhedsbidrag, donationer og sponsorater
Prysmian Group støtter også forskningsaktiviteter i form af tilskud til forskning og udvikling.
Den giver velgørenhedsbidrag og -donationer til velgørenhedsorganisationer og administrative
organisationer og instanser, samt giver sponsorater. Disse aktiviteter udgør risikoen for, at (i)
de midler eller værdifulde aktiver, der er involveret i førnævnte aktiviteter, kan blive
uretmæssigt tilegnet personlig brug eller til fordel for en embedsmand eller privatperson, eller
at (ii) til trods for, at en embedsmand eller privatperson ikke må modtage en direkte
økonomisk fordel, kan selv et legitimt bidrag, når det gives mod at opnå eller fastholde en
forretningsaktivitet, eller for at sikre en ulovlig fordel, blive anset som en ulovlig betaling i
henhold til antibestikkelseslovene.
Når der gives tilskud eller foretages velgørenhedsbidrag og/eller -donationer, og når der
tildeles sponsorater ("bidrag"), skal følgende minimumsstandarder for adfærd ligeledes
overholdes:
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Bidrag, der har til hensigt at påvirke, eller som med rimelighed kan opfattes som en
hensigt om at påvirke tildelingen af en kontrakt eller en anden beslutning til fordel for
koncernen, er forbudt.
Bidrag må kun betales til pålidelige organisationer, der har et fortrinligt omdømme,
hvad angår ærlighed og rimelig handelspraksis, på linje med bestemmelserne i
gældende national lovgivning.
Alle bidragsmodtagere skal gennemgå passende due diligence i forbindelse med
antibestikkelse.
Bidrag skal udelukkende foretages til kontoen i modtagerorganisationens navn; bidrag
til nummererede konti eller kontantbidrag eller bidrag til en anden organisation end
modtagerorganisationen
eller
til
et
andet
tredjeland
end
det,
hvor
modtagerorganisationen har hovedsæde eller driver forretning, er ikke tilladt.
Bidrag skal registreres nøjagtigt og gennemsigtigt i virksomhedens regnskaber og
fortegnelser.
Modtagerorganisationen skal garantere at registrere de bidrag, den modtager, i dens
egne regnskaber og fortegnelser på en passende, gennemsigtig måde.

Bidrag, velgørenhedsbidrag og -donationer samt sponsorater skal under alle omstændigheder
altid overholde bestemmelserne i relevante politikker og procedurer desangående.

Politiske bidrag
Politiske bidrag kan udgøre direkte eller indirekte former for korruption og udgør som sådan
risikoen for, at de kan give anledning til erstatningsansvar forbundet med overtrædelse af
antibestikkelseslovene. Politiske bidrag kan især benyttes af en virksomhed som en
uhensigtsmæssige korruptionsmidler til at fastholde eller opnå en forretningsfordel (inklusive,
men ikke begrænset til: tildeling af kontrakt, opnåelse af en autorisation eller licens,
udformning af lovgivningen til fordel for dens forretning).
Som følge af disse risici er alle direkte eller indirekte bidrag, uanset deres form, til politiske
partier, bevægelser, komitéer, politiske og fagforeningsorganisationer, samt til deres
repræsentanter og kandidater, kun tilladt efter autorisation fra Compliance-funktion. Bidrag vil
altid være underlagt forudgående autorisation fra de udpegede enheder, der er angivet i de
relevante politikker og procedurer desangående, uagtet overholdelse af antibestikkelseslove,
gældende national lovgivning og forudgående due diligence for at sikre, at den organisation,
der modtager bidraget, er legitim, og at bidraget ikke anvendes som en kanal til korrupt
praksis. Førnævnte bidrag er altid tilladt, når de er specifikt påkrævet af gældende love og
bestemmelser i det land, hvor modtagerorganisationen driver forretning.
Politiske bidrag, der har til hensigt at påvirke et tilbud eller anden beslutning til fordel for
virksomheder under Prysmian Group, eller som kan opfattes som sådan, er forbudt.

Ordreerhvervelse
Interaktioner med instanser og organisationer, som beslutter tildelingen af aftaler om
leveringen af varer og tjenester ("Ordrer") kan give anledning til potentielle risikosituationer i
det omfang, at en virksomhed under Prysmian Group kan blive holdt ansvarlige for alle
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korruptionshandlinger, enten forsøgte eller begåede, for at sikre indkøb af sådanne ordrer.
I relationer med instanser og organisationer, der beslutter ordreindkøb, skal personer hos
Prysmian Group ligeledes altid handle på en retfærdig, gennemsigtig og ærlig måde og i
overensstemmelse med antibestikkelseslove, med denne politik og med bestemmelserne i
relevante politikker og procedurer desangående.
Forhandling med og/eller garanti for forpligtelse over for førnævnte instanser og organisationer
er eksklusivt forbeholdt de specifikt udpegede og bemyndigede virksomhedsfunktioner, som
skal bringe dem selv på linje med denne politik og med relevante politikker og procedurer
desangående.
Hvad angår indkøbsproceduren for ordrer fra den offentlige forvaltning eller offentlige instanser
eller organisationer, skal Group Compliance og Internal Audit -funktion kontrollere
retfærdigheden i forbindelse med indkøbsproceduren, dertilhørende dokumenter og aftaler
samt overholdelse af denne politik, bestemmelserne i relevante politikker og procedurer
desangående og af alle andre relevante bestemmelser ved hjælp af de procedurer, der anses
som værende mest passende ud fra risikoniveauet.

Opkøb og overførsler af aktier eller virksomheder
Due diligence udgør et fundamentalt aspekt ved alle opkøb eller overførsel af aktier eller
virksomheder (herunder opkøbet af aktier, der er involveret i strukturen af et joint venture).
Denne due diligence er enten ekstern (ved opkøb) eller intern (ved overførsler) og skal også
vedrøre aspekter angående overholdelse af gældende antibestikkelseslove.
Ved alle forestillede opkøb eller overførsler skal de kompetente enheder, der er angivet i de
relevante politikker og procedurer desangående, sammen med de ledere og konsulenter, som er
involveret i hver af disse aktiviteter, yde assistance (i) til at identificere de primære
risikofaktorer i forbindelse med overholdelse af gældende antibestikkelseslove, (ii) til at
udarbejde oplysninger om overholdelse af antibestikkelse, som potentielle købere kan bede om
og (iii) til at lave udkast til antibestikkelseserklæringer og -garantier, der skal inkluderes i den
tilknyttede kontrakt.
Aktiviteter i forbindelse med opkøb og overførsel af aktier eller virksomheder skal under alle
omstændigheder altid overholde bestemmelserne i relevante politikker og procedurer
desangående.

Ansættelse af personer hos Prysmian Group
Aktiviteter forbundet med medarbejderudvælgelse, ansættelse og ledelse udgør som regel
aktiviteter, der er udsat for korruptionsrisici. Som sådan skal disse aktiviteter udføres i
overensstemmelse med denne politik og med bestemmelserne i relevante politikker og
procedurer desangående (som eksempel vedrørende udvælgelsesprocessen af personer hos
Prysmian Group og relative kontroller og tjek, udarbejdelsen af dertilhørende kontrakter og
stipulationen af antibestikkelsesklausuler i disse kontrakter, forflyttelses- og
forfremmelsesprocessen for personer hos Prysmian Group samt fastsættelsen og tildelingen af
mål og incitamenter, belønninger og bonusser).
Koncernen regulerer ganske vist udvælgelses-, ansættelses- og ledelsesprocesserne for
personer hos Prysmian Group detaljeret for at sikre, at aktiviteter udføres i overensstemmelse
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med principperne om professionalisme, gennemsigtighed og retfærdighed, i henhold til
bestemmelserne i relevante love og bestemmelser, herunder antibestikkelseslove.
Generelt set i forbindelse med ansættelsen af alle nye medarbejdere:
1. skal ansættelsesvilkårene stipulere personer hos Prysmian Groups overholdelse af denne
politik og af bestemmelserne i relevante politikker og procedurer, og samtidig
specificere de straffeforanstaltninger, der gælder i tilfælde af en overtrædelse;
2. inden for en rimelig tidsramme efter ansættelsen skal personer hos Prysmian Group
modtage en kopi af (eller have adgang til) denne politik, samt relativ egnet
undervisning.
Koncernen skal endvidere vedtage og implementere politikker og procedurer, der inkluderer
disciplinære foranstaltninger, som skal være gældende for personer hos Prysmian Group, der
overtræder denne politik og bestemmelser i relevante politikker og procedurer.
Der skal under alle omstændigheder altid udvises særlig varsomhed ved ansættelse af en
embedsmand eller én af dennes pårørende, og der bør huskes på, at under visse
antibestikkelseslove kan selv drøftelse af muligheden for at ansætte en embedsmand eller én
af dennes pårørende på et tidspunkt, hvor førstnævnte beklæder en sådan titel anses som
værende ulovligt.

Smørepenge
Såkaldte "smørepenge" er uofficielle betalinger af en moderat værdi foretaget til en
embedsmand (der som regel har en stilling nederst i hierarkiet) med den hensigt at
fremskynde, muliggøre og sikre udførelsen af en almindelig, rutinemæssig og ikkediskriminerende aktivitet eller én, der er påkrævet som del af embedsmandens opgaver (for
eksempel betalinger for at fremskynde toldaktiviteter, anskaffelse af dokumenter, udstedelse
af visa osv.).
Smørepenge omfatter ikke betalinger, der kan være påkrævet ifølge gældende, lokal
lovgivning (f.eks. betalinger, der er påkrævet for at kunne nyde godt af prioritetsbehandling).
Smørepenge er strengt forbudt.
Det er uacceptabelt for personer hos Prysmian Group, alle virksomheder under Prysmian
Group eller forretningsforbindelser at gøre brug af sådanne betalingstyper, selv hvis disse
betalinger er tilladt eller bliver tolereret ifølge lokal lov i visse lande, hvor koncernen driver
forretning.
Compliance-funktion eller Local Compliance skal omgående spørges til råd i tilfælde af en
anmodning om smørepenge.

Betalinger i forbindelse med pengeafpresning
Under visse omstændigheder kan personer hos Prysmian Group være tvunget til at betale
penge til tredjeparter, hvis de modtager trusler – enten virkelige eller konkrete – mod deres
helbred, sikkerhed eller frihed: disse omstændigheder falder ikke ind under dette dokuments
område. Fordi personers sikkerhed og frihed udgør kerneværdier anser mange bestemmelser
det rent faktisk ikke som en forbrydelse at foretage betalinger under de ovenfor beskrevne
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omstændigheder.
Det er tilfældet, forudsat at når der opstår mistanke om den korrupte karakter af en
betalingsanmodning, der modtages en person hos Prysmian Group, rådfører denne person sig,
hvor det er muligt, med Compliance-funktion eller Local Compliance. Prysmian Group vil ikke
anse betalinger, der foretages af personer hos Prysmian Group. som ulovlige, når disse
personer har mistanke om, at der er en nært forestående fare for deres eller en anden persons
helbred, sikkerhed eller frihed. Personer hos Prysmian Group pålægges ikke desto mindre at
indføre specifik beskyttelse, hvis de står over for betalingsanmodninger af denne type:
1. En hændelsesrapport skal udarbejdes så hurtigt som muligt.
2. Hændelsen skal omgående indberettes til Compliance-funktion eller Local Compliance.
3. En kompetent enhed skal udpeges til at foretage en intern undersøgelse af hændelsen
(Chief Compliance Officer eller en leder, der er uafhængig af den funktion, hvortil den
pågældende person hos Prysmian Group tilhører)
4. Betalingen skal registreres på behørig vis i koncernens regnskaber.
Hvor det er relevant, eller hvis det er pålagt ved lov, skal betalingen indberettes til de
kompetente myndigheder.

Forvaltning af småbeløb
Småbeløb kan af natur nemt blive et redskab til at foretage korrupte betalinger. For at
forebygge en sådan risiko, ud over omhyggeligt at overholde reglerne i denne politik til enhver
tid, skal alle småbeløbstransaktioner, herunder udgifter og genopfyldning, godkendes i henhold
til Prysmian Groups interne regler og forretningsprocesser.
Disse transaktioner skal endvidere være tilstrækkelige underbygget af relevant dokumentation
samt registreres og bogføres nøjagtigt og rettidigt i regnskaberne for at angive transaktionens
formål og beløbenes modtagere.
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I.B

Appendiks 2

Adfærdsprincipper angående specifikke modparter
OPSUMMERINGER
Leverandører
For at forhindre Prysmian Group i, under visse omstændigheder, at blive holdt ansvarlig for
korruptionshandlinger begået af dens leverandører, pålægges alle Prysmian Groups
leverandører samt deres kontrahenter og underkontrahenter at overholde de etiske standarder
og regler i det etiske kodeks, som gælder fra tid til anden, og denne politik.
Generelt set skal leverandører, kontrahenter og underkontrahenter til enhver tid afstå fra at
deltage i enhver adfærd, der kan klassificeres som korrupt adfærd, hvad angår alle enheder,
hvad enten det er en embedsmand eller en privatperson, herunder enhver adfærd af denne
type vis-a-vis personer hos Prysmian Group.
Processen med udvælgelse af leverandør og med at indgå og eksekvere aftaler er underlagt
bestemmelserne i relevante politikker og procedurer for indkøb. Disse regler skal fremsættes i
overensstemmelse med antibestikkelsesprincipperne i denne politik, med særlig henvisning til
leverandørudvælgelse, kvalifikations- og opdateringsprocessen for kvalifikationsstatus,
kontrakttildeling, forvaltning efter tildeling af kontrakt, forvaltning af udviklingssamtaler for
leverandører, kontraktlige klausuler vedrørende overholdelse af denne politik og
antibestikkelseslove, samt bekræftelse på leverandørernes etiske krav. På grund af
specifikationerne ved den aktivitet, de er blevet betroet, når leverandører, kontrahenter eller
underkontrahenter pålægges at udføre aktiviteterne på vegne af eller i en virksomhed under
Prysmian Groups interesser, kan de kvalificere sig som en forretningsforbindelse, og som
sådan skal yderligere regler og adfærdsprincipper indeholdt i den næste opsummering være
gældende. Hvis der er tvivl, om en leverandør kvalificerer sig som en forretningsforbindelse,
skal Compliance-funktion eller Local Compliance omgående kontaktes for deres mening
desangående.

Forretningsforbindelser
Som specificeret tidligere i dette dokument, til formål for denne politik, er
"forretningsforbindelser" enhver tredjepart, der deltager i eller planlægger at deltage i
enhver form for forretningsforhold med en virksomhed under Prysmian Group, hvorved
førnævnte tredjepart eventuelt handler på vegne af én eller flere virksomheder under Prysmian
Group.
For eksempel er følgende stillinger som regel i førnævnte forhold og anses, som en regel, for
at være forretningsforbindelser:
1. Mæglere (herunder agenter, forretningskonsulenter, der modtager en provisionsløn,
distributører, forhandlere osv.)
2. Konsulenter
3. Partnere i joint ventures og sammenslutninger eller andre former for sammenslutninger
virksomheder imellem.
4. Fragtselskaber og toldmedarbejdere osv.
Kontrahenter, underkontrahenter eller leverandører af varer eller tjenester eller deres
underleverandører kan kvalificere sig som forretningsforbindelser, når de også bliver betroet
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med aktiviteter, der involverer relationer med embedsmænd eller forretningsrelationer med
private modparter på vegne af eller i virksomheder under Prysmian Groups interesser.
Partnere i joint ventures og sammenslutningsaftaler eller virksomhedsgrupperinger bliver også
set som forretningsforbindelser, men denne type partnere er underlagt specifikke
bestemmelser som angivet i følgende partnerskabsopsummering.
Hvis der er tvivl, om en tredjepart kvalificerer sig som en forretningsforbindelse, skal
Compliance-funktion eller Local Compliance Officer omgående kontaktes for deres mening
desangående.
Denne politik sørger for særlig varsomhed og visse regler for forretningsforbindelser, da
virksomheder under Prysmian Group kan blive holdt ansvarlige for alle korruptionshandlinger,
der bliver begået af deres forretningsforbindelser i den virksomheds interesser (selv uden
virksomhedens kendskab). Derfor kræver Prysmian Group: (i) at
forretningsforbindelser overholder denne politik og antibestikkelseslove nøje i
forbindelse med aktiviteter, der udføres af eller for Prysmian Group; (ii) at personer
hos Prysmian Group overholder denne politik og bestemmelserne i relevante
politikker og procedurer desangående, hvad angår udvælgelsen af
forretningsforbindelser og forvaltningen af de tilknyttede relationer.

Mæglere og konsulenter
Mæglere (såsom agenter, distributører, forhandlere osv.) og konsulenter udgør en
forretningsforbindelseskategori, som kan udgøre særlige risici for korrupt adfærd, især når de
arbejder i lande med høj korruptionsrisiko, og når de modtager provisionsløn, eller via andre
betalingsmetoder ud fra de resultater, der blev opnået til fordel for en virksomhed under
Prysmian Group.
Derfor skal personer hos Prysmian Group ved udvælgelse af mæglere og konsulenter, og ved
deltagelse i relationer med sidstnævnte altid overholde bestemmelserne i denne politik, hvad
angår forretningsforbindelser (se den relevante opsummering), udføre forebyggende due
diligence i forbindelse med antibestikkelse og indføre særlig omhu og varsomhed, herunder
hvad angår korruptionsrisikoen for lande, hvor mægleren eller konsulenten arbejder samt den
type aktivitet, der er involveret i de indkøbte varer eller tjenester (for eksempel i tilfælde, hvor
mægleren eller konsulenten interagerer med embedsmænd).
Hvis der er tvivl, om en mægler kvalificerer sig som en forretningsforbindelse, skal Chief
Compliance Officer eller Local Compliance omgående kontaktes for deres mening
desangående. Alle mæglere og konsulenter hos virksomheder under Prysmian Group skal altid
overholde denne politik og gældende antibestikkelseslove for at forhindre, at en virksomhed
under Prysmian Group bliver holdt ansvarlig for korruptionshandlinger, der bliver begået af
dens konsulenter.

Partnerskaber
En virksomhed under Prysmian Group kan blive holdt ansvarlig for korruptionshandlinger, der
bliver begået under aftaler om joint venture, sammenslutning eller virksomhedsgruppering
osv. ("partnerskaber"). Der bør endvidere bemærkes, at et partnerskab med en privat
modparts embedsmand eller "beslutningstager" eller med deres pårørende kan udgøre et
redskab til at give eller love sidstnævnte en økonomisk fordel eller anden fordel, og kan derfor
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udgøre korruption. Derfor kræver partnerskaber yderligere varsomhed. for det første, når
partnerskabet tager form af en virksomhed eller af en anden fælles aktiebeholdning med en
virksomhed under Prysmian Group og med dens partnere:
(i) i tilfælde hvor denne virksomhed eller organisation bliver styret af en virksomhed under
Prysmian Group, skal det sikres, at denne virksomhed indfører denne politik som
fremsat i §3;
(ii) I tilfælde hvor denne virksomhed eller organisation ikke styres af en virksomhed under
Prysmian Group, skal Prysmian Groups repræsentanter gøre sig alle bestræbelser på at
sikre, at partnerskabet arbejder i overensstemmelse med principperne i denne politik
og bestemmelserne i relevante politikker og procedurer.
Hvad angår partnerskaber skal bestemmelserne i de relevante politikker og procedurer
desangående under alle omstændigheder overholdes. Specifikke "klausuler om
antibestikkelsesstandarder" kan stipuleres for partnerskabsaftaler. Hvis der er tvivl, om en
relation kvalificerer sig som en forretningsforbindelse, skal Compliance-funktion eller Local
Compliance omgående kontaktes for deres mening desangående.

Lobbyister
Alle lobbyismeaktiviteter (der foretages direkte eller via en tredjepart) skal være nedskrevne,
gennemsigtige og udføres uden at vække mistanke om korruption, om interessekonflikter eller
om andre uregelmæssigheder, og i overensstemmelse med denne politik, med
bestemmelserne i relevante politikker og procedurer og med alle bestemmelser under
gældende lovgivning, bestemmelser og/eller retningslinjer. Ved udvælgelse af lobbyister og
ved indgåelse af kontraktlige relationer med disse skal personer hos Prysmian Group endvidere
overholde bestemmelserne i denne politik om mæglere.
Embedsmænd må aldrig ansættes til at udføre lobbyismeaktiviteter eller politiske
propagandaaktiviteter på vegne af virksomheder under Prysmian Group.

Offentlig forvaltning
Interaktioner med den offentlig forvaltning kan skabe potentielle risikosituationer, da en
virksomhed under Prysmian Group kan blive holdt ansvarlig for korruptionshandlinger, hvad
enten disse bliver begået eller forsøgt, mod embedsmænd. Forhandling med og/eller garanti
for forpligtelse over for den offentlige forvaltning forbeholdes eksklusivt til specifikt udpegede
og autoriserede virksomhedsfunktioner, som skal overholde denne politik og bestemmelserne i
relevante politikker og procedurer.
Relationer med embedsmænd fra andre lande end det land, hvor den enkelte virksomhed
under Prysmian Group arbejder, skal være reguleret af de samme bestemmelser i denne
politik.
Når interaktion med den offentlige forvaltning vedrører et offentligt tilbud eller private
forhandlinger i forbindelse med ordreindkøb, skal de regler og den grad af varsomhed, som er
fremsat i denne politik til ordreindkøb også være gældende.
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