PRYSMIAN KONCERNEN POLITIK FOR
EKSPORTKONTROL OG ØKONOMISKE
SANKTIONER

Prysmian Koncernens medarbejdere skal følge eksportkontrols- og den økonomiske sanktionspolitik, og
alle gældende love i de(t) land(e), hvor de er ansatte eller aktive, alt efter hvad er mest restriktivt
Prysmian Koncernen opfordrer kraftigt delvist ejede datterselskaber og tredjeparter som ikke er under
effektiv kontrol at indføre lignende politikker og praksis.
Tredjeparter (konsulenter, agenter, salgsrepræsentanter, distributører, entreprenører og andre), der
repræsenterer Prysmian Koncernen, skal acceptere at repræsentere Prysmian Koncernen i
overensstemmelse med politikken for eksportkontrol og økonomiske sanktioner, samt med alle
gældende love og forordninger.
Prysmian Koncernen kan opsige forretningsforhold med uafhængige tredjeparter, hvis forretningspraksis
ikke er i overensstemmelse med principperne i politikken for eksportkontrol og økonomiske sanktioner.
1. Eksportkontrol
Det er den politik, Prysmian Koncernen anvender for at overholde alle gældende eksportkontrollove. Alle
Prysmian Koncernens medarbejdere skal overholde disse love. Under ingen omstændigheder har
Prysmian Koncernens medarbejdere tilladelse til at foretage en overførsel, eksport, reeksport, salg eller
bortskaffelse af ethvert produkt, tekniske data eller tjeneste i modsætning til gældende
eksportkontrollove.
"Eksport" omfatter forsendelse af varer, teknologioverførsel og udveksling af tjenesteydelser fra det ene
land til det andet, samt levering af tjenesteydelser eller overførsel af information, teknologi eller
tekniske data til statsborgere i et andet land.
Militære enheder og enheder involveret i spredningsaktiviteter: Uden skriftlig tilladelse fra Local
Compliance Manager og Local Compliance Specialist (herefter Local Compliance) kan ingen medarbejder
indgå en forretningstransaktion eller anden beskæftigelse sig med enhver militær enhed eller enhed, der
deltager i spredningen af missilvåben, nukleare, kemiske og biologiske våben.
"Militære enheder" omfatter våbenfabrikanter, forskningsinstitutter, militære våbenlaboratorier, militære
hospitaler, interne sikkerhedsstyrker. Local Compliance, kan i samråd med Chief Compliance & Internal
Audit Officer skriftligt forhåndsgodkende især transaktioner med bestemte enheder.
Implementering og anvendelse af eksportkontrolprocedurer: Alle Prysmian Koncernenheder, i alle
steder, hvor de opererer og er involveret i eksportaktiviteter, skal iværksætte og anvende
eksportkontrolprocedurer for at overholde alle bestemmelser om eksportbegrænsningslove, der gælder
for eksport fra steder under deres retsområde. Det påhviler Local Compliance for at sikre, at de
relevante procedurer er definerede, implementerede og vedligeholdte.
Disse procedurer skal som minimum, omfatte følgende områder:
i.
ii.
iii.
iv.

tilstrækkelig due diligence af kunder og efterforskning af "røde flag" for alle transaktioner, hvor
der er et potentielt eksportkontrol- og økonomisk sanktionsberøringspunkt;
eksportlicenskrav;
slutbrugerkontrol;
vedligeholdelse af tilstrækkelig og nøjagtig eksportdokumentation for alle transaktioner og

v.

overvågning af forandringer i gældende love og forordninger, herunder anmeldelse og
godkendelseskrav.

For at undgå tvivl, omfatter "røde flag", men er ikke begrænset til, transaktioner, der involverer
"Militære enheder"som defineret ovenfor, eller "Sanktionerede lande"(også kendt som »rødt flag«lande) eller "Forbudte partnere"som defineret i afsnit 2. Denne politiks økonomiske sanktioner.
Local Compliance vil være ansvarlig for at sikre overholdelse af Politikken for eksportkontrol og
økonomiske sanktioner lokalt med bistand af Chief Compliance & Internal Audit Officer.
2. Økonomiske sanktioner
Forretnings-transaktioner, der involverer sanktionerede lande: Den Prysmian Koncernen,
herunder alle dens datterselskaber og kontrollerede virksomheder, vil overholde alle gældende
økonomiske sanktioner love og regler mod visse lande, personer og enheder, pålagt af FN og Den
Europæiske Union og alle gældende lokale økonomiske sanktioner samt love og regler, alt efter hvad
er mest restriktivt.
Prysmian Koncernens medarbejdere må ikke indgå nogen forretningstransaktion eller anden handel på
vegne af Prysmian Koncernen eller en Prysmian Koncernvirksomhed, direkte eller indirekte, i strid med
gældende økonomiske love og regler vedrørende sanktioner.
Chief Compliance & Internal Audit Officer vil vedligeholde og distribuere en liste over udpegede,
sanktionerede lande (skal også identificeres som "rødt flag"-lande, denne liste vil være tilgængelig på
Prysmian Koncernens Intranet side.
Det er ikke nødvendigvis tilfældet, at alle forretningsforbindelser med alle "rødt flag"-lande er forbudt.
Men alle "rødt flag"-lande vil enten være underlagt generelt forbud, omhandlende alle
forretningsforbindelser, forbud med hensyn til transaktioner, der involverer bestemte typer af varer og
tjenesteydelser, eller med hensyn til transaktioner, der involverer bestemte personer eller enheder i/fra
disse lande , kendt som "forbudte partnere".
Forretningstransaktioner der kan involvere forbudte partnere: Prysmian Koncernens
medarbejdere må ikke indgå nogen forretningstransaktion eller anden handel på vegne af Prysmian
Koncernen eller en Prysmian Koncernvirksomhed, direkte eller indirekte, med enhver enhed eller person,
der anses for at være et forbudt part.
Forbudte parter omfatter alle enheder eller personer på følgende lister:
i.
ii.
iii.

Forenede Nationers Sikkerhedsråd Sanktionskomitéer
Den Europæiske Union konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af
Unionens finansielle sanktioner
Det amerikanske Finansministerium - Handelssanktioner (OFAC)

Chief Compliance & Internal Audit Officer vil vedligeholde og distribuere de aktuelle oplysninger og den
løbende anvendelighed af ovennævnte lister, dette vil være tilgængeligt på Prysmian Koncernens
Intranet side.

Due Diligence: Før enhver transaktion, kontrakt, forretningsforbindelsen eller anden handel kan
påbegyndes, skal alle Prysmian koncernens medarbejdere udvise rettidig omhu under de givne
omstændigheder og afgøre, om transaktionen involverer et sanktioneret land eller en forbudt part.
Som et minimum kræver dette medarbejderen til at identificere, om det pågældende land er et af de
lande, der indgår i listen over udpegede, sanktionerede lande eller om en involveret enhed eller person
(herunder en direktør, eller en person med en kontrollerende ejerskab i en involveret enhed) er en
forbudt part der indgår i en af listerne defineret ovenfor.
Hvis pågældende land er et af de lande, der indgår i listen over udpegede, sanktionerede lande, så for at
undgå tvivl vil rettidig omhu også kontrol af, at den involverede led eller person er inkluderet i listen
over forbudte partnere.
Hvis resultatet af medarbejderens omhu er usikkert, eller hvis der er nogen usikkerhed om, hvordan
specifikke sanktioner kan begrænse Prysmian Koncernens evne til at levere produkter eller tjenester,
skal medarbejderen underrette og konsultere Local Compliance og Chief Compliance & Internal Audit
Officer.
Under alle omstændigheder forud for påbegyndelsen af enhver ny forretningstransaktion eller nye
forretningsforbindelser med "rødt flag"-lande, bør Chief Compliance & Internal Audit Officer informeres,
så en ajourført status for enhver sanktionsordning kan tilvejebringes. Sådanne transaktioner kan
herefter kun indgås med godkendelse af Local Compliance og/eller Chief Compliance & Internal Audit
Officer.
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