POLITIK VEDRØRENDE AGENTER,
TREDJEPARTS-ENTREPRENØRER OG
ANDRE MELLEMMÆND

Prysmian Koncernen har defineret en anti-bestikkelsespolitik der forbyder enhver adfærd, som kan
resultere i offentlig eller privat korruption, alle Prysmian Koncernens medarbejdere skal følge denne
politik, og al gældende lovgivning om bestikkelse i det/de land(e), hvor de er ansat eller aktive, alt efter
hvad er mest restriktivt.
Etisk ledelse kræver, og loven pålægger os hver især en forpligtelse til at sikre, at tredjepartsentreprenører og forretningsudbydere, herunder agenter, konsulenter, lobbyister og andre (kollektivt
kaldt "agenter"), hvis ydelser vi udnytter, også opfører sig på en hensigtsmæssig måde . Upassende
betalinger og tilbud, samt andre former for embedsmisbrug som vores agenter foretager, kan resultere i
pålæggelse af alvorlige civile og endda strafferetlige sanktioner mod Prysmian Koncernen, dens
virksomheder og dens medarbejdere.
For at undgå fejl ved agenter og enhver potentiel misforståelse af vores engagement i etisk
forretningspraksis, er alle ledere, ledere og medarbejdere i Prysmian Koncernen forventet at være
særligt opmærksom på alle transaktioner med sådanne samarbejdspartnere. For at hjælpe med at
udføre denne vigtige opgave gennemfører Prysmian Koncernen følgende specifikke politikker og
procedurer, der regulerer disse handler.
Denne politik definerer en agent som tredjemand (individ, firma eller en anden organisation), hvor
mindst et af følgende elementer er til stede i vedkommendes forhold til Prysmian Koncernen:
-

A.

denne fungerer som en formidler af en salgstransaktion eller salgstransaktioner, med den
hensigt at skaffe tilbud, bud, salgsordrer eller andre kommercielle kontrakter mellem Prysmian
Koncernen og en slutkunde;
denne handler på vegne af Prysmian Koncernen i at fremme salget, nu eller i fremtiden, af
Prysmian Koncernens produkter og ydelser;
denne repræsenterer Prysmian Koncernen, dens produkter, ydelser og dens image i en
egenskab, i hvilken agentens adfærd kan have en effekt på Prysmian Koncernens omdømme ;
denne er kompenseret, delvis eller fuldt ud, baseret på de opnåede resultater.

Rettidig omhu vedrørende agenter

Som et generelt princip vil koncernens selskaber først oprette forretningsforbindelser med
enkeltpersoner og enheder med dokumenteret kapacitet, ærlighed og integritet. Dette generelle princip
gælder med særlig styrke vedrørende forretningsforbindelser med agenter.
Nyt forhold
Således, før en kontrakt indgås med en agent, skal enhver Prysmian-enhed først foretage en rimelig
undersøgelse af agentens baggrund, omdømme, og forretningsmæssige muligheder. Denne
undersøgelse kaldes rettidig omhu og skal dokumenteres på skemaet vedhæftet som Bilag A.
Det påhviler den Prysmian-enhed, som har til hensigt at indgå en forretningsforbindelse at have ansvar
for at udføre rettidig omhu. Ingen kontrakt kan underskrives før denne rettidig omhu-proces er
færdiggjort, som bør omfatte følgende trin:
-

Agenten skal udfylde Appendiks B: ved starten af enhver specifik forretningsforbindelse med
en agent, skal agenten udfylde og underskrive spørgeskemaet vedhæftet som tillæg B og sætte
sine initialer på hver side af det.

-

Prysmian-enheden skal foretage rettidig omhu lokalt: i overensstemmelse med de
gældende love, bør det relevante Prysmian Firma eller Forretningsenhed indhente så mange
oplysninger som muligt om agentens professionalisme, integritet, ærlighed og pålidelighed, med
særlig fokus på følgende områder:
a)

straffedomme for en agent eller, hvis ordregiveren ikke er en enkeltperson, straffedomme
for firmaet, dets ledelse eller hovedaktionærer;

b)

eksistensen af familie-, forretnings-, eller andre nære bånd mellem agenten/formidleren og
de mulige kunder, som agenten/formidleren vil fremme Prysmian-produkter eller i forhold til
hvem agenten/formidleren vil fungere som konsulent for Prysmian;

c)

i tilfælde hvor agenter er baseret uden for det land, som Prysmian-produkterne skal leveres
til, eksistensen af forbindelser mellem disse agenter og politiske partier i landet, eller med
personer der besætter offentlige stillinger i dette land;

d)

eksistensen af tidligere lovgivningsmæssige procedurer eller kommercielle tvister mellem
agentemn formidleren og andre personer eller enheder, der kan rejse tvivl om agentens
forretningspraksis, og

e)

eksistensen af eventuelle påstande - formelle eller uformelle - med hensyn til forsømmelser
der angiver, at agenten kan være uærlig, berygtet, eller på anden måde ukvalificeret for det
foreslåede engagement.

Den lokale rettidige omhu bør foretages på følgende måde:
1.

Følg op med den foreslåede agents referencer anført i due diligence-spørgeskemaet;

2.

Kontroller navnet på den part (og i givet fald dens opdragsgivere, ledere, direktører og
aktionærer med over 10% af aktiekapitalen i forhold til følgende:


FNs Sikkerhedsråds sanktionskomitéer



EU-konsolideret liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens finansielle
sanktioner
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-listsanctions_en



Det amerikanske Finansministeriums - Handelssanktioner (OFAC) - aktuel webadresse er
https://www.treasury.gov/RESOURCE-CENTER/SANCTIONS/Programs/Pages/Programs.aspx



Anvend Google eller hvor det er muligt en tilsvarende fremmedsproget søgemaskine

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

Hvis disse søgninger:



viser ingen NEGATIVE OPLYSNINGER (se definitionerne nedenfor), og
den potentielle forretningspartner ikke vil arbejde med EMBEDSMÆND (se definitionerne
nedenfor) i RØDT FLAG-LANDE (se definitionerne nedenfor)

diligence-arkivet vil blive opbevaret sammen med en kopi af den underskrevne kontrakt af
Compliance Manager og Compliance Specialist (herefter "Local Compliance" for fremtidigt tilsyn.
NEGATIVE OPLYSNINGER enhver antydning af ulovlig aktivitet -. Overbevisning, afgift eller endda
rygter om kriminelle handlinger. Man skal være meget opmærksom på den slags påstande, der
involverer sådanne ting som uærlighed og korruption - bestikkelse af embedsmænd, hvidvaskning af
penge, kommerciel returkommission, underslæb osv. Men negative oplysninger drejer sig også om
relationer - familie eller business - med embedsmænd i regering eller politik der sidder i en i en stilling
der påvirker indgåelse af en forretning eller giver os en konkurrencemæssig fordel.
EMBEDSMÆND er som beskrevet i Anti-Bestikkelsespolitikken og omfatter enhver medarbejder i en
statsejet/-kontrolleret enhed, inklusive kommercielle enheder, eller enhver offentlig international
organisation, et politisk parti eller partifunktionær og enhver kandidat til et offentligt embede.
RØDT FLAG-LANDE er alle de lande, der indgår i Liste over udpegede sanktionerede lande,
udarbejdet i overensstemmelse med Prysmian Koncernens politik for eksportkontrol og
økonomiske sanktioner for at støtte opfyldelsen af de økonomiske sanktioner, som De Forenede
Nationer og Den Europæiske Union måtte have påført. Alle lande på listen er blevet nævnt på forskellige
sanktionslister, herunder de, der udstedes og vedligeholdes af De Forenede Nationer og Den Europæiske
Union.

3.

Hvis NEGATIVE OPLYSNINGER er identificeret, eller hvis den potentielle forretningspartner skal
arbejde med EMBEDSMÆND i RØDT FLAG-LANDE, bør potentielle forretningspartner enten
blive afvist eller omfattet af SKÆRPET DUE DILIGENCE (se definition nedenfor) som skal
udføres af Security-afdelingen i Prysmian.

SKÆRPET DUE DILIGENCE involverer gennemførsel af flere undersøgelser for at bestemme
lovligheden af at gøre forretninger med den potentielle partner i koordination med Prysmian Koncernen.
Omfanget og karakteren af denne undersøgelse vil afhænge af arten af de mistænkelige oplysninger,
graden af offentligt tilgængelige oplysninger om den potentielle forretningspartner, samt arten og den
geografiske placering af den potentielle samarbejdspartners arbejde i forbindelse med Prysmianenheden. Afhængig af anvendelsen af disse faktorer, vil Security-afdelingen undersøge og rådføre sig
med kilder såsom


Ambassader fra førende eksportlande



The World Traders data-rapport



Lokale virksomhedsledere og andre kilder



Enhver offentligt tilgængelig rapport indsendt til FN, EU, USA eller andre udenlandske
tilsynsmyndigheder



Financial Action Task Force



Pålidelige Internet-databaser

De foregående kilder illustrerer oplysninger, der kan tilgås at afgøre, om en person eller enhed, der er
under forhøjet kontrol, er en passende samarbejdspartner. Ikke alle disse er nødvendige for at tage den
beslutning.

4.

Hvis der ikke yderligere NEGATIVE OPLYSNINGER er fremkommet og/eller de NEGATIVE
OPLYSNINGER fra den indledende undersøgelse er fastslået at være upålidelige gennem
SKÆRPET DUE DILIGENCE-processen, skal Security-afdelingen skriftligt rådgive den
begærende Prysmian-enhed (inklusive Chief Executive Officer (CEO) eller Business Unit Vice
President (VP) i en integreret forretningsenhed, Chief Financial Officer (CFO)) samt Chief
Compliance & Internal Audit Officer om sine konklusioner.

Den potentielle partner kan derefter blive ansat på vores standardvilkår, underlagt skærpet tilsyn med
godkendelse af Chief Compliance & Internal Audit Officer. I tilfælde, hvor engagement er afsluttet, bør
due diligence og skærpet due diligence-arkiverne opretholdes sammen med en kopi af den underskrevne
kontrakt for fremtidigt tilsyn efter behov.
Due diligence skal altid:
•

Dokumentere årsagen til at fastholde en agent, herunder en analyse af agentens kvalifikationer
og ekspertise (se punkt 4, bilag A);

•

Kontrollere og dokumentere hensigtsmæssigheden af udgifter til ydelserne i forhold til det ydede
arbejde under hensyntagen til den godtgørelse der betales til andre for tilsvarende ydelser under
lignende omstændigheder (se punkt 2, tillæg A);

•

Undersøge, om agenten vil bevare eller har bevaret eventuelle underleverandører eller
konsulenter, hvilken type undersøgelse der er fortaget med hensyn til disse personers
omdømme, og om disse personer er under agentens kontrol (jf. punkt 10-14, bilag A).

5.

Hvis yderligere NEGATIVE OPLYSNINGER er fremkommet og/eller NEGATIVE OPLYSNINGER fra
den indledende søgning bliver bekræftet gennem SKÆRPET DUE DILIGENCE- processen, skal
Security-afdelingen rådgive den anmodende Prysmian-enhed (inklusive Chief Executive Officer
(CEO) eller Business Unit Vice President (VP) i en integreret forretningsenhed, Chief Financial
Officer (CFO)) samt Chief Compliance & Internal Audit Officer om sine konklusioner og bekræfte,
at den potentielle partner kan ikke være ansættes.

For at undgå tvivl, kan anbefalingen af Security-afdelingen ikke tilsidesættes af hverken Chief
Compliance & Internal Audit Officer eller Local Compliance. I sådanne tilfælde skal diligence-arkiver
opretholdes for fremtidig reference efter behov.

Fortsatte relationer
Undersøgelser og kontroller som beskrevet ovenfor, Due Diligence for agenter - nye relationer, bør
udføres ikke kun ved begyndelsen af en forretningsforbindelse med en ny agent, men også som følger:


Hvis agenter ikke tidligere har været omfattet af SKÆRPET DUE DILIGENCE – hvert
tredje år, skal agenten ajourføre bilag B og Prysmian-enheden for at opdatere den lokale due
diligence og bilag A;



Agenter der tidligere har været omfattet af SKÆRPET DUE DILIGENCE – årligt, denne
skal ajourføre tillæg B og Prysmian-enheden skal opdatere den lokale due diligence samt bilag A,

Security-afdelingen skal opdatere den skærpede due diligence.
Alle agenter skal vise årlige certificeringer i den form, der er vist i bilag C; den oprindelige certificering
skal arkiveres hos den pågældende Prysmian-enhed af Local Compliance.
En kopi af dokumentationen vedrørende resultaterne af disse kontroller, både indledende og
periodiske, bør arkiveres af selskabet eller forretningsenheden der indgår kontrakter med
agenten for varigheden af forholdet og for en periode på 6 år derefter. Hvis den lokale gældende
lovgivning pålægger en længere frist for forpligtelsen til at bevare regnskabsdokumenter, bør
dokumentationen vedrørende resultaterne af disse kontroller arkiveres i en længere periode.
Security-afdelingen skal opretholde et register over alle agenter for hvem SKÆRPET DUE DILIGENCE er
blevet anmodet om og udført, herunder bl.a. agentens navn, navnet på den anmodende Prysmian-enhed
og hovedkontrakten, dato for anmodningen, dato for svar, uanset om agent kan blive ansat eller ikke
bør engageres.

B.

Kontrakter med agenter

Alle kontrakter med agenter skal være skriftlige. Kontrakter med agenter/mellemmænd bør generelt
følge eksisterende lokale fortilfælde, der er defineret med støtte fra kvalificerede juridiske rådgivere
og/eller Legal-afdeling. Det påhviler den Prysmian-enhed, der vil indlede den foreslåede
forretningsforbindelse at opnå den nødvendige juridiske rådgivning om tilstrækkeligheden og
hensigtsmæssigheden af kontrakten i alle tilfælde. Enhver biaftale er strengt forbudt.
Alle kontrakter med agenter skal omfatte en bestemmelse, hvorefter agenten forpligter sig til at
overholde det etiske kodeks for Prysmian Koncernen samt relevante Lines of Conduct
(Retningslinjer for Adfærd) hvis der er tale om Prysmian Koncernens italienske enheder), og
for at overholde alle gældende love og regler der forbyder bestikkelse af embedsmænd og
kommerciel bestikkelse. Kontrakter med agenter skal også indeholde relaterede bestemmelser, der
skal sikre etisk adfærd. Standardformatet for disse bestemmelser er anført i Bilag D. Det etiske kodeks
(og Lines of Conduct i tilfælde af Prysmian Koncernens italienske enheder), skal vedlægges til hver
eneste kontrakt og påføres initialer på alle sider af agenten. Underskrevne originaler af alle kontrakter
med agenter bør arkiveres på kontoret for den pågældende Prysmian-enhed, der har tiltrådt kontrakten,
og en kopi sendes til Local Compliance .
Enhver agent, hvis eksisterende kontrakt(er) med Prysmian ikke indeholder disse bestemmelser, skal
anmodes af den ansvarlige repræsentant for Prysmian, der beskæftiger sig med den pågældende agent,
til at underskrive et tillæg til kontrakten, der inkorporerer de relevante bestemmelser.
De personer, der er ansvarlige, skal sikre at enhver krævet tillæg til kontrakten underskrives snarest
muligt, og ikke senere end tre måneder efter anmodningen om tillægget. Hvis en agent nægter at
underskrive den krævede tillæg til kontrakten, skal den ansvarlige forretningsenhed informere Chief
Compliance & Internal Audit Officer, som skal vurdere mulige alternativer, der tager hensyn til den
gældende retstilstand, samt alle de relevante omstændigheder.
Enhver kontrakt med en agent skal være underskrevet af CEO for Prysmian-Partneren (som kan være
CEO for region, for landet eller Vice President for en integreret forretningsenhed), som skal have
revideret det godkendte due diligence-skema og det underskrevne due diligence-spørgeskema for
selvcertificering.

C.

Betalinger til agenter - rimeligheden af beløbsstørrelser

Kontrakter bør generelt yde kompensation for specifikke, identificerede opgaver og bør udgøre en
rimelig markedsværdi for disse tjenester. Vi bør undgå store procent-baserede kommissioner og
bonusser.
Kommissionen og honorarer til agenter/mellemmænd bør ikke overstige de maksimale
markedsniveauer for de pågældende produkter i det pågældende land. Betalinger skal være i forhold
til værdien af den leverede ydelse og den samlede værdi af kontrakten. Som nævnt i afsnit A ovenfor,
skal due diligence arkivet for hver agent indeholde dokumentation for at kontrollere, at enhver betaling
står mål med de ydelser, som denne agent har ydet.

D. Metoder til betaling til agenter
Kommissioner/forfaldne gebyrer til agenter/mellemmænd skal betales i lokal valuta gennem banker med
autorisation fra Chief Financial Officer i Prysmian-enheden og til en bankkonto åbnet i agentens navn i
hans/dets registreringsland/bopæl.
Betalinger i likvider er strengt forbudt.
Forfaldne betalinger til en agent af hele eller dele af provision/gebyr kan ske til en bankkontoudenfor
det land i hvilket agenten er registreret/har sin bopæl, hvis:
i.

E.

Agenten fremsætter en skriftlig anmodning;

ii.

agent skriftligt bekræfter, at en sådan form for betaling ikke overtræder love, som
den han/hun er underlagt;

iii.

at de juridiske og skattemæssige konsekvenser for vores virksomhed af en sådan
form for betaling kontrolleres i det betalende og betalingsmodtagende land; og

iv.

at Local Compliance godkender transaktionen på forhånd og skriftligt.

Kommunikation med agenter

Al korrespondance med agenter, al dokumentation leveret af dem, alle referater eller noter fra møder
(selv interne notater) med dem og andre beviser, som kan anvendes til at retfærdiggøre kvaliteten og
kvantiteten af de leverede tjenesteydelser bør være arkiveret af virksomheden eller
forretningsenhedender indgår kontrakter med agenten/mellemmanden for de perioder, der er anført i
afsnit B ovenfor.

Politik godkendt af:

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A.

Dato for godkendelse:

28. februar 2018

Bilag A
Due Diligence-skema
(Skal udfyldes af den sponserende Prysmian-medarbejder og Local Compliance)
1. Jeg/vi
foreslår
_________________________________
som
samarbejdspartner
til
at
udføre
følgende
_________________________________.

en

potentiel
opgaver:

2. Betaling af ____________________ er en rimelig og fair markedsværdi for disse
tjenester, der understøttes af [beskriv metode til bestemmelse markedsværdi, enten ved
sammenlignende konkurrencedygtigt bud eller en mening fra en lokal ekspert/rådgiver]
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________
3. Vedhæftet er et færdigt due diligence-spørgeskema for selvcertificering, som jeg/vi har
revideret.
4. Den potentielle forretningspartner er godt kvalificeret til at udføre disse opgaver,
idet_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________
5. Der er ingen røde flag eller grunde til at foretage skærpet due diligence viser due
diligence-spørgeskemaet
for
selvcertificering(spring
til
spørgsmål
7
efter
afkrydsningsfeltet) ______.
6. Eventuelle røde flag afsløret af due diligence-spørgeskemaet for selvcertificering er blevet
undersøgt yderligere, og udgør ikke et grundlag for at nægte at gøre forretninger med den
potentielle forretningspartner. ___________
7. Den supplerende undersøgelse af de identificerede røde flag bestod af:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
og
viste:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________
8. I forbindelse med anbefalingen af den foreslåede forretningspartner, har jeg diskuteret
vilkårene i vores standard skema for ansættelse (bilag B til denne politik), og fremsendt
en kopi af politikken til en autoriseret repræsentant, der foreløbig har erklæret sig enig i
dens vilkår. _________
9. I forbindelse med anbefalingen af den foreslåede forretningspartner, har jeg efterprøvet
hans/dets baggrund, referencer og omdømme, herunder om den foreslåede business
partner har været genstand for formelle eller uformelle beskyldninger (herunder i
medierne) om en hvilken som helst forseelse, der skulle indikere uærlighed, og at ingen
ejer, medarbejder, konsulent eller repræsentant for forretningsudbyderen er en
udenlandsk
tjenestemand,
en
tjenestemands
familiemedlem
eller
en
nær
forretningsforbindelse.

Jeg har udført denne gennemgang ved at overveje følgende kilder:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10.Besluttet at virksomhedsudbyderen vil kunne ____ / vil ikke kunne ___ beholde sine
underleverandører. [Hvis ikke, spring da de næste to spørgsmål over]
11.Jeg har drøftet den foreslåede forretningspartners ansvar for at uddanne og tilse de
underleverandører partneren ansætter i overensstemmelse med denne politik ved____________________________________________________________________
12.Jeg har udført følgende diligence på disse underleverandører og fastslået, at de har et
godt
ry
med
hensyn
til
at
gøre
følgende_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________
[Spring næste spørgsmål over, hvis dette er relevant eller gå videre og færdiggør det]
13.Jeg har ikke været i stand til at fastslå underleverandørernes omdømme eller har
modtaget negative oplysninger om deres omdømme, men er blevet forsikret om dette af
den foreslåede forretningspartner, og vil gøre det til en betingelse for kontrakten, at
underleverandørerne ikke deltager i arbejdet på vegne af Prysmian eller blive
kompenseret gennem den foreslåede kontrakt. _____[initialer]
14.Jeg har overvejet hver af følgende potentielle "røde flag" før anbefaling af dette
engagement:















Kontrakten indebærer virksomhed i et land, der rangerer som havende et højt niveau
af bestikkelse/korruption, i henhold til det korruptionsindeks, der vedligeholdes af
Chief Compliance & Internal Audit Officer
Agenten er registreret i et "rødt flag"-land inkluderet i Listen over Udpegede
Sanktionerede Lande, udarbejdet i overensstemmelse med Prysmian Koncernens
politik for eksportkontrol og økonomiske sanktioner
Kontrakten indebærer virksomhed i et "rødt flag"-land
Kontrakten indebærer beskæftigelse med "embedsmænd", som beskrevet i Antibestikkelsespolitik
Ejerskabsinteresser fra en nuværende eller tidligere embedsmand (herunder statsejet
virksomhed)
Anmodning om betaling i kontanter
Anmodning om, at andre tredjeparter og mellemmænd, der ville udføre lignende
funktioner som agenten, kan bevares
Anmodning om betaling til en anden end agenten
Anmodning om betaling til en konto i tredjeland
Anmodning om urimelig kompensation i lyset af lovede eller udførte ydelser
Anmodning om godtgørelse af udgifter med ufuldstændig dokumentation
Fokus på "forbindelser"
En part nægter at acceptere antibestikkelses-bestemmelser
En part har familiære eller forretningsmæssige bånd med embedsmænd









En part har et dårligt ry i erhvervslivet
En part anmoder om anonymitet
Embedsmænd i regeringen anbefaler en bestemt konsulent, agent eller joint venturepartner
En part synes underbemandet, uerfaren, eller på anden måde dårligt forberedt på at
udføre den krævede opgaven.
Usædvanlige anmodninger, såsom forud-datering eller ændring af fakturaer,
overfakturering, eller enhver anden form for forfalsket dokumentation
En part anmoder om betaling i kontanter eller til tredjemand eller til bankkonti placeret
i jurisdiktioner eller lande med bankhemmelighed, i hvert enkelt tilfælde uden
tilsyneladende forbindelse til parterne eller transaktionen
En mulig direkte eller indirekte sammenhæng mellem agent og udenlandske
embedsmænd (fx betaling til konsulent, der er gift med en udenlandsk embedsmand
kunne betragtes som indirekte fordel for udenlandsk embedsmand)

15.Der er ingen røde flag til stede. [Initialer og springe over næste spørgsmål eller lad feltet
stå tomt og fortsæt] ___________
16.De
følgende
røde
flag
er
til
stede:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
17.Uanset de røde flag, der er anført ovenfor, mener jeg, at den potentielle
forretningspartner bør inddrages og vil overholde denne politik på grund af sin vilje til at
underskrive
vores
kontraktformular
og
fordi____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
18.Jeg erkender, at i tilfælde af, at den potentielle forretningspartner engageres, vil jeg være
nødt til at få en underskrevet kontrakt i overensstemmelse med Skema B, få fat i årlige
compliance-certificeringer og har et ansvar for at tilse forretningspartnerens aktiviteter i
for at sikre, at partneren fortsat overholder politikken, og straks rapportere til
________________ [Compliance-funktion/Legal-afdeling] i tilfælde af, at jeg hører om
eller har mistanke om manglende overholdelse. [Initialer her] __________.
19.Jeg anbefaler den potentielle samarbejdspartner:
___________________________
Medarbejder

Dato:_________________________

Godkendt af:
__________________________
Overordnet (Supervisor)

Dato:___________________________

BILAG B
DUE DILIGENCE SPØRGESKEMA
Dette spørgeskema, når det er udfyldt, skal opbevares i overensstemmelse med den gældende
firmapolitik for fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af
personlige oplysninger.
SPØRGESKEMA TIL SELV-CERTIFICERING AF AGENTER

A.

AGENT BAGGRUND

1.

Leverandør, navn:

2.

Adresse:

Telefon: __________________________ Fax:
Mobiltelefon: _______________________ E-mail-adresse: _____________________________
For enkeltpersoner/enkeltmandsvirksomheder, bedes anført:
Dato og fødested:

_____

Nationalitet:
Pas/Id-kort/personnummer:
3.

Virksomhedstype:
_____ Enkeltmandsvirksomhed _____ Koncern______ Partnerskab _____ ApS
Anden form __________________

4.

Ejere/Hovedansvarlige (Ejerskabs-procentdele skal tilsammen udgøre 100%. Hvis børsnoteret ,
skal alle aktionærer med 10% andel eller mere angives individuelt.)
Navn: _____________________________________ Nationalitet: ________________________
% ejerskab: _____________
Navn: _____________________________________ Nationalitet: ________________________
% ejerskab: _____________

Navn: _____________________________________ Nationalitet: ________________________
% ejerskab: _____________
Navn: _____________________________________ Nationalitet: ________________________
% ejerskab: _____________
Navn: _____________________________________ Nationalitet: ________________________
% ejerskab: _____________
Navn: _____________________________________ Nationalitet: ________________________
% ejerskab: _____________

5.

Medlemmer af bestyrelsen:
Navn: _____________________________________ Nationalitet: ________________________
Navn:_____________________________________ Nationalitet: ________________________
Navn:_____________________________________ Nationalitet: ________________________
Navn:_____________________________________ Nationalitet: ________________________
Navn:_____________________________________ Nationalitet: ________________________
Navn:_____________________________________ Nationalitet: ________________________
Navn:____________________________________

6.

Nationalitet: ________________________

Ledere:
President/CEO

_______ Nationalitet: ________________________

Chief Financial Officer________________________

Nationalitet: ________________________

Chief Operating Officer______________________

Nationalitet: ________________________

Managing Director_________________________

Nationalitet: ________________________

Sales/Marketing Director _____________________ Nationalitet: ________________________
Andre _____________________________________ Nationalitet: ________________________

7.

Alle ledere eller nøglemedarbejdere, der vil arbejde med anliggender vedrørende VIRKSOMHED:
Navn: ____________________________ Stilling:
Navn: ____________________________ Stilling:
Navn: ____________________________ Stilling:
Navn: ____________________________ Stilling:
Navn: ____________________________ Stilling:
Navn: ____________________________ Stilling:
Navn: ____________________________ Stilling:

8.

9.

10.

Moderselskaber, herunder det ultimative moderselskab:
Navn _________________________________________

_

Navn _________________________________________

_

Navn _________________________________________

_

Datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder:
Navn _________________________________________

_

Navn _________________________________________

_

Navn _________________________________________

_

Navn _________________________________________

_

Virksomhedsreferencer [klienter eller kunder inden for de seneste to år]:
Virksomhed:___________________________ Projekt:
Virksomhed:___________________________ Projekt:
Virksomhed:___________________________ Projekt:
Virksomhed:___________________________ Projekt:
Virksomhed:___________________________ Projekt:

11.

Bank-/kreditreferencer:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12.

Baggrundsoplysninger:
År i branchen:
Typer af leverede tjenesteydelser:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B.

OPLYSNINGER OM ENGAGEMENT HOS PRYSMIAN

1.

Land, hvor arbejdet vil blive udført: ______________________________________________

2.

Beskrivelse af kontrakt/leveringsaftale: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.

Slutkunde:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.

Tidligere arbejdserfaring/aktiviteter med andre virksomheder:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.

Procentdel af Leverandørens tid, der vil blive afsat til Prysmian-anliggender:
_____________________________________________________________________________

6.

Beskriv leverandørens erfaring og kvalifikationer til at udføre de ydelser, hvorfor vedkommende
bibeholdes:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7.

Er enhver leverandørs ejer, direktør, embedsmand, leder eller nøglemedarbejder opført i
spørgsmål A.7, ligesom ethvert familiemedlem af ovenstående, en embedsmand eller ansat i eller
som handler i et officiel hverv for (i) en udenlandsk regering eller nogen afdeling, instanser eller
organer heraf, (ii) en regeringsejet eller -kontrolleret enhed, (iii) en offentlig international
organisation, eller (iv) et udenlandsk politisk parti, eller er en sådan person en kandidat til
politiske embeder?
Ja ______

Nej ______

Hvis ja, giv nærmere oplysninger:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8.

Er der nogen embedsmand eller ansat i en udenlandsk regering, afdeling, instanser eller organer
deraf, en regeringsejet eller -kontrolleret enhed, en offentlig international organisation, eller et
udenlandsk politisk parti som har nogen interesse i eller står til at drage fordel på nogen måde
som et resultat af leverandørens foreslåede aftale for at arbejde for [PRYSMIAN COMPANY]?
Ja _____

Nej _____

Hvis ja, giv nærmere oplysninger:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9.

Vil leverandøren bevare eller har leverandøren beholdt eventuelle underleverandører,
konsulenter, agenter eller repræsentanter til at yde materiel bistand med udførelsen af
tjenesteydelser, for hvilke entreprenøren bibeholdes hos [PRYSMIAN COMPANY]?
Ja _____

Nej _____

Hvis ja, identificér da venligst de(n) enkelte eller enhed(er), og beskriv de ydelser, der skal
leveres:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.

Er entreprenøren, enhver ejer, enhver person eller enhed anført i spørgsmål A.5, 6, 7, 8, 9, og er
efter din bedste formodning nogen blevet anklaget af en offentlig myndighed eller blevet dømt for
en hvilken som helst finansiel forbrydelse?
Ja _____

Nej _____

Hvis ja, giv nærmere oplysninger:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

C.

SPECIFIK INFORMATION

1.

Har den ovennævnte leverandør, eller enhver ejer, enhver person eller enhed anført i Spørgsmål
A.5, 6, 7, 8, 9 efter din bedste formodning:
(a)

Nogensinde været involveret i retssager?
Ja _____

(b)

Nogensinde blevet tiltalt eller dømt for ulovlige aktiviteter?
Ja _____

(c)

Nej _____

Nej _____

Nogensinde har haft sanktioner pålagt ved en retslig eller administrativ myndighed (f eks
for fejlagtige selvangivelser, ikke korrekte administrative transaktioner osv.)?
Ja _____

(d)

Nogensinde haft en dom opført mod sig for kontraktbrud med en kunde eller et selskab
leverandøren repræsenterede eller er der under nogen omstændigheder noget, der tyder
på manglende ærlighed?
Ja _____

(e)

Andre agenturkontrakter eller
interessekonflikt med Prysmian?
Ja _____

(e)

Nej _____

Nej _____
forhold,

der

kunne

overvejes

som

værende

i

Nej _____

Aktionærer eller andre forbindelser, der kunne overvejes som værende i interessekonflikt
med Prysmian?
Ja _____

Nej _____

(g)

Direkte eller via sine aktionærer og deres associerede virksomheder, indirekte
forbindelser, der kunne overvejes som værende i interessekonflikt med kunden eller
leverandøren i henhold til denne kontrakt?
Ja _____

(h)

Nogensinde været involveret i konkursbehandling eller haft dækningsløse checks eller
regninger?
Ja _____

(i)

Nej _____

Direkte eller indirekte bidraget til eller støttet en valgkamp?
Ja _____

(j)

Nej _____

Nej _____

Nogensinde været involveret i forhold, der har skadet billedet af virksomheder,
repræsenteret ved leverandøren?
Ja _____

Nej _____

HVIS SVARET PÅ NOGET SOM HELST AF OVENNÆVNTE SPØRGSMÅL ER "JA", GIVES DER
NÆRMERE FORKLARING (VEDHÆFT FLERE SIDER OM NØDVENDIGT).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vi bekræfter hermed, at vi har modtaget og læst det etiske kodeks for Prysmian Koncernen samt Lines
of Conduct (Retningslinjer for Adfærd), at vi vil anvende dem, at vi er opmærksomme på, at hvis vi ikke
anvender dem således, eller hvis vi afgiver falske oplysninger i dette spørgeskema, forbeholder Prysmian
sig sin ret til at opsige kontrakten og påbegynde en erstatningssag.
_________________________________
Underskrift
_________________________________
Navn og stilling
_________________________________
Virksomhed

_________________________________
Dato

BILAG C
FORRETNINGSPARTNERENS COMPLIANCE-CERTIFICERING
MED DET ETISKE KODEKS FOR PRYSMIAN OG LINES OF CONDUCT (RETNINGSLINIER FOR
ADFÆRD)
Jeg bekræfter, at jeg har gennemgået Prysmian Koncernens etiske kodeks og Retningslinjer for Adfærd
og er bekendt med bestemmelser heri. Jeg bekræfter, at efter min bedste viden og overbevisning efter
en rimelig undersøgelse, er jeg ikke bekendt med nogen som helst udbetalinger i løbet af året ______
lavet af mig selv, eller personer, der er ansvarlige for mig, der ville kunne overtræde disse
bestemmelser eller gældende love og regler, der forbyder bestikkelse . Jeg har vedlagt en oversigt over
alle betalinger til eller til fordel for eventuelle udenlandske embedsmænd, politiske partiembedsmænd,
eller kandidater til politiske embeder (herunder årsagerne til disse betalinger), som jeg har gjort,
godkendt eller om hvilken jeg ved, den fandt sted i løbet af det år, som denne certificering gælder. Jeg
bekræfter
endvidere,
at
oplysningerne
i
Due
Diligence
Selv-Certificeringen
dateret
___________________ ikke har ændret sig væsentligt siden sidste certificering.

Dato: _____________________

____________________________________
FORRETNINGSPARTNER

Denne certificering skal returneres d. [dato] efter udløbet af det foregående kalenderår til:
Local Compliance

BILAG D
ERKLÆRINGER OG GARANTIER
(SKAL INDGÅ I ALLE RELEVANTE 3RD PARTNER KONTRAKTER)
AFTALE
Denne aftale, dateret den _____ dag i ___________________, ______ er af og mellem [PRYSMIAN
COMPANY
(eller
det
gældende
datterselskab)],
og
__________________________,
forretningspartneren i (relevante geografiske område) ("Området").
Idet Prysmian Koncernen og dets datterselskaber er engageret i [beskrive virksomheden] i hele
verden ("Virksomheden"), og
Idet [PRYSMIAN COMPANY] er ønsker at have FORRETNINGSPARTNER til at repræsentere sig i
forskellige egenskaber i Området for at fremme og markedsføre Virksomheden, og samarbejdspartner er
ØNSKER at levere disse tjenester til [PRYSMIAN COMPANY].
FORRETNINGSPARTNER vil yde følgende specifikke ydelser:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
FORRETNINGSPARTNER vil blive udbetalt i (Områdes valuta) ved check eller bankoverførsel, og skal
betales til FORRETNINGSPARTNER eller en bankkonto i FORRETNINGSPARTNERs navn og i det land, hvor
arbejdet udføres, eller hvor FORRETNINGSPARTNER er registreret.
[PRYSMIAN COMPANY] og FORRETNINGSPARTNER indgår denne aftale i god tro og med absolut tillid til
integriteten af den anden part. Men juridiske hensyn gør det nødvendigt at behandle følgende spørgsmål
formelt og væsentligt i denne aftale. Intet heri skal fortolkes negativt i forhold til begge parters
forretningspraksis.
Nu, i betragtning af de løfter, der er indeholdt heri, og for andre gode og tilstrækkelige overvejelser, er
parterne derfor enige om følgende:
Denne aftale og enhver ændring heraf er blevet behørigt godkendt, udført og leveret af
FORRETNINGSPARTNER henhold til lovgivningen i (land), og hverken udførelsen eller leveringen af
aftalen eller udførelsen af bestemmelserne i denne aftale vil være i strid med eller resultere i et brud på
nogen lov eller regulativ, ordre, skrift, påbud eller dekret fra nogen som helst domstol eller administrativ
myndighed i et land, i hvilket denne aftale skal udføres, medmindre FORRETNINGSPARTNER ellers råder
[PRYSMIAN COMPANY] anderledes og skriftligt.

I.

FORRETNINGSPARTNER attesterer, at alle oplysninger, som er givet til [PRYSMIAN COMPANY] er
komplette, sandfærdige og præcise.

II.

FORRETNINGSPARTNER står inde for, at bestemmelserne i denne aftale vedrørende
kompensationen af FORRETNINGSPARTNER er lovlige og bindende i henhold til lovgivningen og
politikkerne i (land) (herunder, uden begrænsning, beskatning samt love og regler om valutakontrol), og
med respekt for både sådanne betalingsbetingelser og enhver betaling i henhold hertil, at intet samtykke
fra eller meddelelse til en sådan regering eller nogen instans heraf er påkrævet eller nødvendig,
medmindre FORRETNINGSPARTNER ellers råder [PRYSMIAN COMPANY] anderledes og skriftligt.

III.

FORRETNINGSPARTNER anerkender modtagelsen af Prysmians Etiske Kodeks samt Lines of
Conduct (Retningslinjer for Adfærd) [og andre gældende politikker], og at han har læst og fuldt ud d
forstår en politik, og skal være bundet af betingelserne i politikken.

IV.

FORRETNINGSPARTNER skal give oversættelser af denne politik samt uddannelse i dens krav til
alle sine medarbejdere, der udfører arbejde på vegne af [PRYSMIAN COMPANY].

V.

FORRETNINGSPARTNER attesterer og står yderligere inde for at i forbindelse med hans aktiviteter
med eller for [PRYSMIAN COMPANY]:

1.

vil han overholde love, regler og bestemmelser for alle gældende jurisdiktioner, herunder,
men ikke begrænset til, USA Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), og med alle gældende
love og administrative bestemmelser bekendtgjort i henhold til OECD-konventionen om
bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd.

2.

at han ikke har foretaget eller godkendt, og ikke vil, direkte eller indirekte, foretage eller
godkende betalinger, gaver eller tilbud og løfte om betaling eller løfte om gaver eller ting
af værdi, direkte eller indirekte, til nogen som helst tjenestemand eller ansat af den
amerikanske eller en fremmed nationalstat, heller ikke af lokal (herunder EU) regering
eller noget organ eller agentur heraf; ej heller til nogen som helst kandidat til et offentligt
embede, noget politisk parti eller nogen funktionær eller ansat heraf.

3.

at han ikke har betalt, tilbudt eller aftalt at betale noget som helst politisk bidrag for
hvilket som helst arbejde, han udfører eller måske allerede har leveret ydelser til
[PRYSMIAN COMPANY], og at han ej heller vil gøre således i fremtiden.

4.

at han fuldt ud vil samarbejde i enhver undersøgelse, herunder at stille medarbejderne til
rådighed for interviews, i tilfælde af, at [PRYSMIAN COMPANY] anmoder om et sådant
samarbejde.

VI.

Vedrørende hans arkiver, garanterer FORRETNINGSPARTNER yderligere, at i forbindelse med
hans aktiviteter med eller for [PRYSMIAN COMPANY], er han:

1.

VII.

vil tillade [PRYSMIAN COMPANY] at gennemgå eller revidere alle de bøger og optegnelser
der drejer sig om FORRETNINGSPARTNERs aktiviteter med eller for [PRYSMIAN
COMPANY].

Vedrørende betaling og godtgørelser, er FORRETNINGSPARTNER enig i, at:

1.

[PRYSMIAN COMPANY] ikke refunderer Forretningspartner for måltider, underholdning,
rejser eller andre udgifter, medmindre dette på forhånd er godkendt skriftligt af Prysmian
Company ..

2.

alle anmodninger om udbetaling vil blive ledsaget af detaljerede fakturaer, der specifikt
beskriver det arbejde, som betalingen dækker.

3.

[PRYSMIAN COMPANY] vil kun foretage betalinger med check eller bankoverførsel som skal
betales til FORRETNINGSPARTNER i det land, hvor det er bosat eller har en fysisk
forretningsadresse og til en konto i hans navn i et anerkendt pengeinstitut.

VIII. FORRETNINGSPARTNER attesterer og garanterer, at i han efter bedste overbevisning:
1.

at hverken partneren eller nogen af dens [aktionærer], ansatte, funktionærer eller
direktører er tjenestemand eller ansat af den amerikanske eller af en fremmed
nationalstat, ej heller af lokal (herunder EU) regering eller noget organ eller agentur
heraf; funktionær for et politisk parti eller kandidat for et politisk parti, og.

2.

hvis under aftalens løbetid, FORRETNINGSPARTNER eller en af hans medarbejdere bliver
tjenestemand eller hvis en medarbejder eller embedsmand i en regering eller noget
agentur deraf opnår en interesse i [PRYSMIAN COMPANY] eller aftalen, skal
FORRETNINGSPARTNER straks underrette [PRYSMIAN COMPANY] om ændringen i status,
og [PRYSMIAN COMPANY] vil have ret til at opsige aftalen.

IX.

FORRETNINGSPARTNER garanterer og attesterer, at han ikke er blevet dømt for eller har erkendt
sig skyldig i en strafbar handling, herunder en handling der involverer bedrageri, korruption eller
moralsk fordærv, at han ikke nu, efter hans bedste overbevisning, er genstand for
regeringsefterforskning for disse lovovertrædelser, og at han ikke er opført på nogen liste af et offentligt
organ, som udelukket, suspenderet, foreslået suspenderet eller udelukket, eller på anden måde
udelukket fra regeringsprogrammer.

X.

FORRETNINGSPARTNER er enig om at give omgående skriftlig meddelelse til [PRYSMIAN
COMPANY], hvis på noget tidspunkt i løbet af overenskomsten, FORRETNINGSPARTNER har undladt at
overholde eller har overtrådt nogen af sine garantier. I tilfælde af at FORRETNINGSPARTNER har
overtrådt nogen af sine garantier, fortabes ethvert krav på fremtidige betalinger under denne kontrakt. I
tilfælde af at FORRETNINGSPARTNER forbryder sig mod anti-korruptionsgarantien af denne aftale, skal
han desuden refundere eventuelle betalinger foretaget i henhold til kontrakten, som herefter annulleres
og er ugyldig.
____________________________________
PRYSMIAN COMPANY
____________________________________
FORRETNINGSPARTNER

