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Uppförandekod

ETT MEDDELANDE FRÅN
RICK BUCHER
Oavsett om du har arbetat för vår organisation i många år eller bara några månader, vill jag ta
detta tillfälle i akt för att tacka dig för ditt åtagande att bedriva verksamhet på ett etiskt och lagligt
sätt i alla de länder där vi verkar.
Victaulics anseende bygger på att alla våra medarbetare uppför sig på ett rättvist och ärligt
sätt, och vår framtida framgång är beroende av hur samvetsgrant ni följer vår uppförandekod.
En enda missbedömning gjord av någon av oss kan få enorma konsekvenser för hela företaget.
Uppförandekoden fungerar som en tydlig uppsättning regler och principer som vägleder
oss i hur vi bedriver verksamhet världen över. Den hjälper oss även att identifiera potentiella
varningsflaggor som skulle kunna leda till rättsliga tvister eller andra sanktioner gentemot
vårt företag.
Som ett anställningsvillkor är du skyldig att agera rättvist och ärligt. Om du ser något, säg något.
Om du ser något som får dig att känna olust eller som du inte förstår, vänligen vänd dig till
din överordnade HR-avdelningen, regelefterlevnadschef, internrevisionen eller en medlem
i företagsledningen. Om du föredrar att vara anonym kan du skicka in dina frågor eller orosmål
via vår avgiftsfria Awareness Line (se s. 26-27) eller logga in på
www.victaulic.ethicspoint.com.
Varje anställd måste personligen åtaga sig att följa Victaulics uppförandekod. Därför ber vi
dig att sätta dig in i vår uppförandekod, eftersom alla anställda kommer att tillfrågas huruvida
de har läst, förstått och följer den.
Jag uppskattar verkligen att du engagerar dig i vår verksamhets integritet och utför dina
arbetsuppgifter på ett ytterst ansvarsfullt sätt.

Rick A. Bucher
President & CEO
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VÄGLEDNINGSPRINCIPER
Följ alltid de lagar och regler som styr våra aktiviteter.
Visa etiskt uppförande i allt du gör.
Behandla anställda rättvist och använda anställningspraxis baserat på lika möjligheter
för alla anställda. Vi åtar oss att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
och en atmosfär av öppen kommunikation.
Var ärlig mot leverantörer, säljare och kunder genom att behandla alla med respekt och värdighet.
Var rädd om Victaulics tillgångar, både materiella och immateriella och använd dem så att
de tjänar Victaulics intressen.
Visa gott omdöme och tänk efter hur dina handlingar påverkar Victaulic vid kontakter med
personer i och utanför Victaulic.

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

Och kom ihåg …

Om du är osäker ska du fråga dig själv:
•

Är detta lagligt? Vet jag verkligen om det
är lagligt eller ska jag vända mig till min
chef, regional efterlevnadsansvarig eller
den juridiska avdelningen?

•

Finns det någon konflikt med Victaulics
kärnvärden?

•

Blandar jag in alla de rätta personerna?

•

Hur skulle det kännas om jag var
tvungen att berätta om min situation
för familjen?

•

Om jag agerar, är det rättvist?

•

Hur skulle det kännas om jag skulle läsa
om mitt val i tidningen eller förklara det
inför domstol?
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•

Gör det inte om du vet att det är fel.

•

Fråga om du är osäker.

•

Fortsätt att fråga tills du får svar.

•

Förbigå inte att vad du tror kan
vara eller är ett olagligt eller oetiskt
uppförande, rapportera det.

Uppförandekod

OM
KODEN
Vem gäller koden?
Alla direktörer, tjänstemän och anställda på
Victaulic, dess filialer och dotterbolag över
hela världen måste följa koden. Enheter där
Victaulic äger mer än 50 % av rösträtten
eller har faktisk kontroll måste införa och följa
denna kod.
Victaulic-anställda som arbetar för tredje part,
bland annat konsulter, agenter, återförsäljare,
distributörer och oberoende entreprenörer
måste:

•

Samtycka till att följa relevanta aspekter
av koden

•

Utbilda och informera inblandade
om alla efterlevnadskrav

•

Agera och eventuellt bryta kontrakt
om man fått kännedom om att
tredje part inte följer Victaulics
regelefterlevnadsprinciper

Ansvar
Företaget ansvarar för att:

Cheferna ansvarar för att:

•

Bedriva verksamhet runt om i världen
på ett etiskt och lagenligt sätt.

•

•

Ge alla anställda tydliga riktlinjer
om affärsetik.

Vara ett exempel genom att själva
uppföra sig och leda sina avdelningar
i enlighet med koden.

•

Regelbundet gå igenom koden
tillsammans med de anställda.

•

Vidarebefordra frågor gällande koden
till en regional regelefterlevnadsansvarig
eller den juridiska avdelningen och
säkerställa att ärenden åtgärdats.

•

Upprätthålla kodens krav.

•

Se till att arbetsmiljön uppmuntrar till
öppen kommunikation, utan rädsla för
repressalier beträffande efterlevnaden
av koden.

•

Tillämpa koden.

•

Genom kommunikation och utbildning
se till att alla anställda känner till och
förstår koden.

•

Upprätthålla koden med hjälp av
stimulans och disciplinära åtgärder.

•

Införa system för tidig upptäckt och
rapportering av misstänkt kriminellt
uppförande och allvarliga överträdelser.

•

Säkerställa att rapportering av påstådda
överträdelser av koden inte bestraffas.

•

Fordra att alla anställda följer koden.

•

Ändra koden efter behov.
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OM
KODEN
Anställda ansvarar för att:

Årlig elektronisk certifiering av uppförandekoden

•

Varje år måste anställda bekräfta att de har läst,
förstått och följt koden samt erkänna sina fortsatta
förpliktelser, vilket inkluderar skyldigheten att
anmäla överträdelser eller misstänkta överträdelser
genom att fylla i en årlig elektronisk certifiering.
Anställda är skyldiga att förstå sina skyldigheter
enligt koden och erkänna att de har uppfyllt dess
krav. Som en del av denna certifieringsprocess
har anställda möjlighet att begära utbildning eller
förtydligande eller avslöja en potentiell situation.
Anställda ska uppmärksamma händelser som på
något sätt kan anses medföra en sådan konflikt
och tveksamma fall ska meddelas så att en väl
underbyggd bedömning kan göras.

•
•

•
•

•
•

Förstå de lagar och regler som gäller
för arbetet och att de följs.
Studera, förstå och följa koden.
Söka vägledning från närmaste chef,
regional regelefterlevnadsansvarig,
avdelningen för företagsregelefterlevnad
eller juridiska avdelningar om det korrekta
sättet att handla för Victaulic.
Delta i utbildning om efterlevnad.
Omedelbart rapportera misstänkta
lagöverträdelser eller brott mot
koden till närmaste chef, regional
regelefterlevnadsansvarig, avdelningen
för företagsregelefterlevnad, den juridiska
avdelningen eller till Victaulic Awareness
Line (larmlinjen).
En angelägenhet som tagits upp och
inte åtgärdas ska drivas vidare via någon
annan kanal.
Samarbeta i utredningar relaterade till koden.

Få hjälp och rapportera ett misstänkt problem
Anställda ska alltid försöka lösa eller avhjälpa situationer på ett sätt som överensstämmer med
koden. Om möjligt, diskutera din fråga eller problemet direkt med den berörda personen, och
kontakta sedan din chef. Om du anser att din chefs svar inte är tillräckligt, kontaktar du något
av följande alternativ:
•

Din personalansvarige

•

Din regionala efterlevnadsansvarige:

		Asien och Stillahavsområdet: Gordon Lu, Gordon.Lu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333
		Kanada: Eric Van den Berghe, Eric.VandenBerghe@victaulic.com, +1 905 780 5584
		EMEAI: Paul Vergaert, Paul.Vergaert@victaulic.com, +329 3818889
		U.S.: Darin Lueders, Darin.Lueders@victaulic.com, +1 610 923 3769
		Mexiko, Karibien, Sydamerika: David Quevedo, David.Quevedo@victaulic.com,
		 +52 614 429 1709
•

Joe Savage, regelefterlevnadsansvarig, +1 610 559 3494

•

Stephanie Hill, chef för internrevision och regelefterlevnad, +1 610 559 3324

•

Mark Van De Voorde, chefsjurist och administrativ chef, +1 610 923 3190

•

Victaulic Awareness Line (victaulic.ethicspoint.com) är en flerspråkig, avgiftsfri tjänst
tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Liksom de flesta företag använder
Victaulic en tredje part för att besvara samtal och skriva ut rapporterad information.
Avgiftsfria nummer och webbrapporteringsalternativ finns på Victaulics webbplats under
fliken ”Företag” .

•

"Reach Rick" anonymt på Pipeline
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HÄLSA, SÄKERHET OCH
MILJÖSKYDD
Victaulic har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett
miljömässigt hållbart sätt. För Victaulic innebär miljömässig
hållbarhet att vi bedriver verksamhet på ett sätt som tar
ansvar för vår direkta och indirekta påverkan på miljön.
Detta innebär att vi kommer att förbättra livscykeln för
energiförbrukning, kassera avfall på ett ansvarsfullt sätt,
minska utsläpp och andra biprodukter som våra aktiviteter
kan generera samt främja hållbarhet hos kunder, partners
och leverantörer. Detta kräver att vi fortsatt strävar efter
att minska vår miljömässiga påverkan.
Victaulic följer alla federala, statliga och lokala lagar och
förordningar som gäller för dess verksamhet, inklusive de
som avser yrkeshälsa, säkerhet och miljö överallt i världen.
Anställda kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att
säkerställa att Victaulics produkter och verksamhetsställen
är säkra för allmänheten och dess anställda. En hälsosam
och säker arbetsplats och miljö är inte bara företagets
eller ledningens ansvar, det kräver också alla anställdas
uppmärksamhet.
Globala standarder och lokala principer
Säkerhetsbestämmelserna varierar i olika länder och stater.
Victaulic har fastställt globala säkerhetsstandarder, som i
sin tur understöder alla de säkerhetsprinciper, planer och
programs som krävs för att varje aktivitet ska efterleva lokala
regelverk. Utifrån dessa globala säkerhetsstandarder, skapar
varje aktivitet mer detaljerade säkerhetsstandarder i enlighet
med lokala regelverk. Det är varje anställds ansvar att känna
till och följa lokala säkerhetsprinciper.
Droger och alkohol på arbetsplatsen
Många arbetar under förhållanden där användning eller
innehav av alkohol eller droger eller där arbetsrapportering
under påverkan av alkohol eller narkotika, skulle äventyra
den egna och andra anställdas säkerhet. Om en anställd på
en produktionsanläggning till exempel kör tunga maskiner
under påverkan av narkotiska smärtstillande medel, kan detta
störa hans eller hennes förmåga att använda maskinen på
ett säkert sätt, även om läkemedlen är lagligt föreskrivna.
Victaulic har specifika policyer som beskriver regler om
användning av droger och alkohol på arbetsplatsen, inklusive
lagligt förskrivna läkemedel som medicinsk marijuana.

FRÅGOR
OCH SVAR
F:

En produktionsmedarbetare
bevittnar hur ägarna och andra
styrelsemedlemmar kommer in
i produktionsanläggningen utan
lämplig personlig skyddsutrustning
(PPE). Han visste att detta bröt
mot vår princip för säkerhet på
arbetsplatsen, men kände sig inte
bekväm med att påpeka detta för
dessa ledningspersoner. Vad borde
han ha gjort?

S:

Alla medarbetare är skyldiga
att värna om andra medarbetare,
chefer och besökare. Var artig,
men ingrip alltid om en person
inte efterlever våra säkerhetskrav.
Många gånger har personen
kanske bara glömt att ta på sig
sin personliga skyddsutrustning.

Om våra medarbetare bevittnar
ett brott mot säkerhetskraven,
observerar en fara eller att en kollega
omedvetet försätter sig i en farlig,
förväntar vi oss att de ska ingripa för
att förhindra att ett säkerhetstillbud
eller personskada inträffar.

Rapportera:
•

Alla arbetsplatsskador

•

Alla säkerhets-, trygghetsoch hälsorisker

•

Problem med droger och
alkohol på arbetsplatsen

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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HÄLSA, SÄKERHET OCH
MILJÖSKYDD
FRÅGOR
OCH SVAR
F:

Vi tog nyligen emot en
ny maskin som inköpts för att
öka vår tillverkningseffektivitet.
När leverantören installerade
maskinen, förefaller det som att
denna maskin saknar erforderlig
säkerhetsutrustning som ska
skydda operatörerna. Ska jag
ta denna maskin i drift?

S:

Nej, de flesta större
utrustningsinköp har gemensamt
utvärderats gällande alla
nödvändiga skyddsanordningar
av vår tillverknings- och
säkerhetsgrupp. I de flesta fall
av större utrustningsinköp ingår
nödvändiga skyddsanordningar
i den kontraktsomfattning som
tillverkaren fått. Vid mottagande
och installation av sådan
utrustning, genomför lämplig
tillverknings-, säkerhets- och
produktionspersonal en grundlig
utvärdering som inkluderar alla
skyddsanordningar, utveckling
av driftsprocedurer och
utbildning/certifiering av de
utsedda operatörerna, INNAN
utrustningen tas i drift.

I den händelse att mottagen
utrustning tycks sakna
nödvändiga skyddsanordningar,
kontakta omedelbart
säkerhetsgruppen för att bedöma
utrustningens säkerhetsskick
innan den tas i drift.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.

Det är inte tillåtet att använda illegala droger på någon
av Victaulics anläggningar eller arbetsplatser. Alkohol får
endast serveras vid företagssammankomster, till exempel
vid en picknick eller fest som anordnats av företaget,
i enlighet med din lokala kontorspraxis, och först efter
att ha erhållit nödvändiga tillstånd. Dessutom kan alkohol
serveras som en del av en rutinmässig företagspraxis,
till exempel vid en affärsmiddag på en restaurang med
Victaulics personal och/eller kunder. Victaulic främjar
ansvarsfull konsumtion och uppmuntrar alla anställda
och kunder att använda säkra transportmetoder.
Våld på arbetsplatsen
Victaulic har åtagit sig att tillhandahålla och upprätthålla
en säker och hälsosam arbetsplats för alla anställda, kunder
och besökare i enlighet med lagstiftningskraven. Vårt
ansvar utsträcker sig till att se till att anställda, kunder och
besökare inte utsätts för risk för våld eller skada. Våld, hot
om våld, trakasserande anmärkningar eller gester eller annat
sönderslitande beteende är alltid oacceptabelt. Om du är
inblandad i eller bevittnar en situation som får dig att känna
dig obekväm ska du rapportera det.

Exempel på hälso- och säkerhetsöverträdelser:
Jim, underhålls elektriker, arbetade på elektrisk eller
motordriven utrustning utan att följa anvisningarna
för låsning och varningsskyltning.
Evelyn, maskinoperatör, ansåg att arbetet gick lättare
om hon kopplade bort säkerhetsbrytarna och avlägsnade
skydden på fleroperationsmaskinen som hon skötte.
Peter beslöt att inte använda skyddsvisiret när han slipade
eftersom det var för varmt den dagen i fabriken och han
riskerade därmed att få ögonskador.
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ANTIKORRUPTIONSLAGAR
Som ett amerikanskt företag med internationella filialer och
dotterbolag omfattas Victaulic av flera specifika lagar som
reglerar felaktiga betalningar:

Antikorruptionslagar förbjuder
korrumperade betalningar eller
erbjudanden att betala:

Den amerikanska lagen Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) från 1977 – Förbjuder korrumperade utbetalningar
till utländska statstjänstemän för att erhålla eller upprätthålla
affärsförbindelser. Lagen kräver att företagen använder
korrekt bokföring och registerföring och ser till att det finns
lämplig redovisning och ekonomisk kontroll. Dessutom kan
en tredje part som agerar som agent, distributör eller konsult
till Victaulic, pålägga företaget ansvar enligt FCPA.

Någonting av värde
•
Till en utländsk tjänsteman,
politiskt parti, partiföreträdare
eller kandidat

OECD-konventionen om bekämpande av bestickning –
Vart och ett av de 44 avtalsslutande länderna har stiftat lagar
som förbjuder bestickning i internationell affärsverksamhet
och inför regeländringar för bokföringen så att korruption kan
upptäckas. Victaulic uppfyller de högsta standarderna i USA
och lokala antikorruptionslagar och kräver samma efterlevnad
av sina säljare, leverantörer, distributörer och kunder.
U.S. Travel Act – ger möjlighet till federala åtal för mutor
inom affärsvärlden och av offentliga tjänstemän. Dessa lagar
gäller för alla Victaulics dotterbolag.
Representation som berör statliga tjänstemän –
en del av normal affärsverksamhet engagerar sig
Victaulic -medarbetare med statligt ägda företag
och statstjänstemän.
En process för förhandsgodkännande har utvecklats
och krävs för alla rese- och representationskostnader som
involverar statligt ägda företag och statstjänstemän enligt
följande:
*Gåvor > 75 $

•

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

•

För att inleda, upprätthålla
eller styra verksamhet

Dessa lagar förbjuder otillbörlig
betalning som man vet att medlen
går till en utländsk tjänsteman, även
om den förmedlas av en agentur
eller konsult.
Utländska tjänstemän inkluderar
anställda i kommersiella företag
där statlig kontroll eller involvering
existerar. Det inkluderar också
någon anställd av regeringen, en
internationell organisation, avdelning
eller någon som agerar i en officiell
ställning. Detta gäller för alla
offentliga kontor oavsett rang.

FRÅGOR
OCH SVAR
F:

*Representation/måltider > 75 $

Vad betyder ”någonting
av värde”?

*Alla resekostnader som betalas av Victaulic

S:

Bland annat kontanter
och motsvarande, materiell och
immateriell egendom, användbar
information, löfte om framtida
arbete, bidrag till kampanjer och
lobbyverksamhet, stipendier
till högskola och universitet,
sportutrustning och fritidsfordon,
tjänster till överpriser och betalning
för sexuella tjänster. Det kan också
omfatta alltför stora affärsresor,
måltider, resekostnader och
representation Kontakta din chef
eller regional efterlevnadsansvarig
om du har några frågor.
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OTILLBÖRLIGA
BETALNINGAR
FRÅGOR
OCH SVAR

Victaulic konkurrerar på grundval av fördelarna med sina
produkter och tjänster på den globala marknaden. Vi säljer
våra produkter på ett ärligt sätt och bedriver inte någon
försäljning som kräver olagliga handlingar eller brott mot
denna standard.

F:

Det är ett brott mot koden att ge eller ta emot

Finns det några gränser för
vad Victaulic kan och inte kan
betala för när företaget agerar
värd för statliga tjänstemän?

•

Mutor

•

Bestickning

•

Förmåner

S:

•

Personliga tjänster

Ja. Det är skäligt för
Victualic att betala för resa, hotell
och rimliga måltidskostnader
för de anställda eller statliga
tjänstemän eller kunder i syfte
att utbilda personerna om våra
produkter och tjänster. Utgifter
bör begränsas till att täcka den
rimliga kostnaden för att resa
till och från Victaulics plats,
hotell och måltider under de
dagar som de reser till och från
Victaulics anläggningar och
arbetsplatser. Vi ska inte betala
för någonting utöver detta,
däribland resa och hotellrum
för utflykter. Inga kontanter eller
annat av värde ska betalas till
dessa tjänstemän. Victaulic har
upprättat en obligatorisk process
för förhandsgodkännande för
representationsplaner med
statstjänstemän.

Underlättande, eller
"smörjande", betalningar är
vanligt förekommande i många
regioner där Victualic bedriver
verksamhet. De inbegriper
betalning för utförande av
rutinmässiga myndighetsåtgärder
såsom att erhålla tillstånd och
licenser, behandla officiellt
pappersarbete eller att lasta och
lossa frakter. Trots att detta är
vanligt och sker rutinmässigt
i många regioner, utgör detta
ett uttryckligt brott mot Victaulics
kod, oavsett lokala sedvänjor.

•

Gåvor och
representation annat
än till mindre belopp

•

Löften om sysselsättning
för familjemedlemmar

Vi kan inte agera eller ge skenet av att agera felaktigt i någon
av våra affärsrelationer. Våra relationer med leverantörer,
distributörer, direkta kunder och andra parter, inklusive
verkstads- och kontraktsföretag, samt tillsynsmyndigheter
och tillståndsgivande myndigheter, måste grundas på
lagliga, effektiva och rättvisa affärsmetoder. Det är ett brott
mot koden om du accepterar en gåva eller en tjänst från
en leverantör, underleverantör, agent eller konsult som
personligen ger dig fördelar som Victaulic-anställd eller
familjemedlem.
Även om användning av mutor åt regeringstjänstemän och
affärsmän både förväntas och sker i många delar av världen,
är en gåva av något av värde till utländska statstjänstemän –
offentliga eller privata – olagligt och hotar rättvis konkurrens.
En Victaulic-anställd som betalar eller främjar en otillbörlig
betalning eller gåva kommer att utsättas för disciplinära
åtgärder som kan leda till uppsägning. Dessutom kan den
anställda hållas personligt ansvarig och eventuellt dömas
till fängelse enligt gällande lagar.

Exempel på otillbörlig ersättning:
Du erbjuder en leverantör en iPad i utbyte mot
information som kommer att ge Victaulic en
konkurrensmässig fördel när det gäller att vinna
ett lönsamt kontakt.
John, en försäljningsingenjör, erbjuder sig att anställa
en släkting till en leverantör i utbyte mot att vinna
anbudsomgången för ett stort projekt.
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POLICY OM GÅVOR OCH
REPRESENTATION
Victaulic förbinder sig att tillämpa den högsta standarden
för integritet och etiskt beteende. Affärsinriktad
kundrepresentation och lämpliga gåvor är ett normalt led
i Victaulics affärsverksamhet och anställda uppmuntras
att bygga relationer genom dessa aktiviteter. Kom ihåg att
gåvor eller representationsförmåner, oavsett om de ges
eller mottas, inte nödvändigtvis skapar en intressekonflikt.
Medarbetare måste dock vara medvetna om den uppfattning
de skapar.
Gåvor ska aldrig ges eller accepteras i syfte att påverka eller
förefalla påverka ett affärsbeslut. Gåvor ska aldrig ges eller
accepteras under eller i samband med en avtalsförhandling.
En gåva ska heller aldrig begäras.
Godkända gåvor bör vara rimliga och lämpliga:
•

Icke-monetära – Inga kontanter, presentkort,
gåvocertifikat

•		Av ett nominellt värde (75 $ eller mindre från samma
part inom ett år)
•		 Biljetter till sport-, musik- eller kulturevenemang
•		Varor (presentkorgar, vin, kläder, muggar osv.) – se
Victaulics webbplats för lämpliga förslag på artiklar
Du ska tydligt beskriva gåvorna och till vilken/vilka de gavs
och mottagarens aktuella förhållande till Victaulic när du
ansöker om ersättning i din kostnadsrapport.
Inbjudningar till konferenser med betalda kostnader
(inklusive logi, resor, måltider osv.) måste förhandsgodkännas
av regional efterlevnadsansvarig.
"Underhållning för vuxna" eller evenemang som involverar
nakenhet eller oanständigt beteende är förbjudet, inklusive
måltider på sådana anläggningar.
Om det är oklart om en gåva eller en representation
är acceptabel eller lämplig bör du fråga din chef innan
du erbjuder en gåva, och kontakta vår avdelning för
regelefterlevnad eller vår juridiska avdelning för att säkerställa
att det inte bryter mot företagets policy.

FRÅGOR
OCH SVAR
F:

Jag har en klient som nyligen
adopterade ett barn. Jag skulle vilja
fira detta. Kan jag ge klienten något
utan att det bryter mot vår kod?

S:

Ja. Så länge gåvan ges utan
avsikt att påverka ett affärsbeslut och
är av nominellt värde, går det bra att
fira denna stora händelse.
”Men det skulle vara oartigt att
tacka nej ... ” Anställda kan stöta
på situationer som ligger utanför
företagets finansiella tröskel, där de
känner socialt tryck att acceptera en
gåva, och vill inte kränka givaren. I
ett sådant fall måste anställda fatta
ett beslut utan närmare eftertanke
och lita på sitt eget omdöme. Att
artigt tacka nej genom att hänvisa
till företagets policy om gåvor,
representation och gästfrihet förstår
de flesta ofta väl. Om en anställd
känner sig skyldig att acceptera,
ska vederbörande under alla
omständigheter rapportera gåvan
eller förmånen till sin chef så snart
som möjligt. Alternativt kan du
eventuellt ta emot gåvan med din
chefs godkännande, returnera den
med ett artigt meddelande eller
ge den till välgörenhet.

Det finns en separat policy som gäller för erbjudande
eller mottagande av gåvor och representation från
statstjänstemän. Se sidan 7 i Uppförandekoden.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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INTRESSEKONFLIKT
FRÅGOR
OCH SVAR
F:

Min far har ett bestämmande
inflytande i ett företag som
levererar material till Victaulic.
Jag befordrades nyligen och har
i min nya befattningsroll möjlighet
att påverka kontrakt med denna
leverantör. Innebär detta en
intressekonflikt?

S:

Ja. Du måste uppge denna
relation till företaget och förklara
dig jävig i alla affärsuppgörelser
med eller relaterat till din fars
företag.

Våra chefer, tjänstemän, anställda och representanter måste
vara lojala mot Victaulic. En intressekonflikt föreligger när
dina privata intressen på något sätt påverkar, eller till och
med bara till synes påverkar, Victaulics intressen på ett
olämpligt sätt.
Intressekonflikter slutar inte när du lämnar kontoret. Du
måste hantera alla affärsrelationer som du kan ha med ditt
ansvar gentemot Victaulic i åtanke. Undvik alla situationer
som kan leda till en konflikt utanför kontoret – eller intrycket
av en konflikt – mellan dig och ditt arbete hos Victaulic.
Victaulics anställda kan inte samtidigt anställas vid
försäljning, marknadsföring eller representation av andra
rörrelaterade produkter.
Och viktigast, om du medvetet har en intressekonflikt
eller tror att det finns risk för att något kan vara en
intressekonflikt, är din skyldighet att avslöja den. Det
är den anställdes ansvar att se till att den inte har en
intressekonflikt. Du kan meddela din chef, kontakta
personalavdelningen, din regionala efterlevnadsansvarige
eller den juridiska avdelningen. och avslöja den i vår årliga
intressekonfliktscertifiering.

F:

Jag tänker skaffa mig ännu
ett arbete. Måste jag berätta detta
och få tillstånd av någon?

S:

Victaulic förbjuder dig inte
från att skaffa ett andra jobb. Din
primära arbetsförpliktelse är dock
gentemot Victaulic. Sekundära
anställningar får inte störa ditt jobb
hos Victaulic. Du får inte använda
företagstid, utrustning, tillbehör
eller datorer för att utföra ett
sekundärt jobb. Du måste också
se till att det sekundära jobbet inte
orsakar en intressekonflikt med
Victaulic.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.

Exempel på intressekonflikt:
En ledande befattningshavare sitter också i styrelsen
för ett företag som förser hans arbetsgivare med tjänster.
Den ledande befattningsinnehavaren ska uppmärksamma
denna intressekonflikt och förklara sig jävig gällande
samtal/omröstningar relaterat till våra produkter.
Jane, en anställningschef, får slutligen tillstånd att besätta
en plats som varit ledig i flera månader. Hennes svägerska
har rätt kvalifikationer och söker efter ett arbete. För att
undvika dröjsmål anställer Jane sin svägerska utan att
lämna över anställningsansvaret till sin chef.
Jag är chef inom transportavdelningen och min bror
blev nyligen anställd av ett åkeri som hanterar en hel del
transporter för vårt företag. Jag bör uppge denna relation
för min chef för att säkerställa att det inte finns någon
intressekonflikt och säkerställa att det finns lämpliga
kontrollåtgärder på plats.
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INTRESSEKONFLIKT
Exempel på intressekonflikter är bland annat:
•

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

•

Konsult eller anställningsrelation med kund, leverantör
eller konkurrent.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

FRÅGOR
OCH SVAR
F:

Jag ska gifta mig snart
och min framtida man arbetar
för företaget. Innebär detta
en intressekonflikt?

S:

Nej. Enligt vår
företagspolicy får dock
en person inte vara chef
för eller ha inflytande över
en arbetsutvärdering för en
familjemedlem eller nära vän.

Årlig elektronisk certifiering
Varje år måste anställda
bekräfta att de har läst, förstått
och följt koden samt erkänna
sina fortsatta förpliktelser,
vilket inkluderar skyldigheten
att anmäla överträdelser eller
misstänkta överträdelser.
Anställda ska rapportera alla
händelser som på något sätt
kan anses medföra en sådan
konflikt och även tveksamma
fall ska meddelas så att en väl
underbyggd bedömning kan
göras.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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RÄTTVIS OCH ÖPPEN
KONKURRENS/ANTITRUST
Regler vid kontakter
med konkurrenter:
•

Diskutera aldrig priser eller
projekt-/kontraktsvillkor
formellt eller informellt

•

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

•

Avhandla aldrig produktion,
försäljningskapacitet och
volymer

•

Diskutera aldrig kostnader
eller marginaler.

•

Diskutera aldrig
marknadsandelar

•

Avvisa klart och öppet
alla diskussioner
som kan tolkas som
konkurrensbegränsningar

•

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

Victaulic lyckas på marknaden genom att leverera
förstklassiga produkter till våra kunder och genom
fri konkurrens på den fria marknaden. Vi anser att
kvalitet, pris och andra objektiva faktorer är avgörande
för konkurrenskraftig framgång. Lagar mot orättvis
konkurrens, även kallade antitrustlagar eller lagar
för rättvis handel är avsedda att skydda den fria
konkurrensen. Victaulics anställda får aldrig agera
i samordning med en konkurrent eller på ett sätt
som begränsar rättvis och öppen konkurrens.
I USA och många länder runt om i världen skyddar
dessa antitrust- och handelslagar mot uppgjorda
priser, uppdelning av territorier, uppgörelser om
kontraktsvillkor och liknande aktiviteter tillsammans
med konkurrenter som är negativa för konsumenterna
och står i motsättning till principen om en fri marknad.
Dessa lagar varierar beroende på var i världen du gör
affärer. Om du har några frågor om en åtgärd kan bryta
mot rättvisa handelslagar ska du kontakta din chef, den
regionala regelefterlevnadsansvarige eller den juridiska
avdelningen.
Kontakta din chef, regional efterlevnadsansvarig eller
den juridiska avdelningen för att få råd om hur du
ska handla om du kommer i besittning av information
om konkurrenter som är konfidentiell eller specifik
för konkurrenten eller kan tolkas som antikonkurrens.
Kontakta din chef eller den juridiska avdelningen
omedelbart för råd om vad du ska göra.

Exempel på felaktigt konkurrensbegränsande
uppförande:
På en branschmässa kontaktas Phil, en säljrepresentant
från Victaulic, av en huvudkonkurrent som föreslår ett
ömsesidigt givande arrangemang i vilket Phil och han
delar med sig av och delar upp kundlistor, så att båda
går med på att bara sälja till sin egen kundgrupp och
inte till den andres.
Efter diskussioner och i samstämmighet med våra
konkurrenter, beslöt Victaulic att sluta producera vissa
artikelnummer, så att tillgången till dessa produkter
begränsas på marknaden.
Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.

En säljrepresentant går med på att sätta ett minimipris
för ett par av våra produkter tillsammans med en
konkurrent eftersom detta blir en win-win-situation för
båda organisationer.
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HANDELSSANKTIONER
OCH BOJKOTTER
Victaulic betraktas som en USA-baserad och amerikanskt styrd
koncern, därför gäller undantag och sanktioner för alla företag
över hela världen.

Om internationell
handelsefterlevnad:
•

Handelssanktioner
Vissa länder, inklusive USA, upprätthåller listor över länder och
individer som företag inte får göra affärer med på grund av
handelssanktioner och embargon eller som specifikt listats som
nekade parter. Victaulic använder dessa listor samt tjänster från
tredje part för att granska alla potentiella kunder före leverans.
Kontakta avdelningen för internationell handelsefterlevnad eller
den juridiska avdelningen för en uppdaterad lista över länder,
slutanvändare och medborgare.
Bojkotter

Om exportkontroll:
•

Uppmärksamma att export av
produkter till vissa länder är
begränsad eller förbjuden. Återexport
av Victaulics produkter är en fråga
som ska förstås i alla tillämpliga
transaktioner och att amerikanska
regelverk alltid gäller. Det är absolut
nödvändigt att känna till den
slutliga destinationen för Victaulics
produkter.

•

Var uppmärksam på komplexa
leveranser eller ekonomiska
arrangemang vid export av
produkter.

•

Be om råd om eventuella
handelssanktioner eller
exportrestriktioner.

Amerikanska lagar förbjuder amerikanska företag att delta i bojkott
eller i restriktiv handelspraxis gentemot länder som anses vara
"vänliga" mot USA och mot företag som "svartlistats" av andra länder
eller företag. Vissa företag i Mellanöstern kan till exempel försöka
inkludera språk i avtal som förbjuder Victaulic att arbeta i Israel.
Amerikanska lagar tillåter inte att sådant språk ingår eller verkställs
i ett kontrakt.
Exportkontroll
Exportbestämmelser sätter upp restriktioner för överföring av vissa
artiklar och teknologi till främmande destinationer eller personer.
Vissa Victaulic-produkter och -teknologier kan också vara föremål
för exportkontrollsrestriktioner.
Leveranser likställda med export
Överföringar omfattar inte enbart fysiska leveranser utan även
frisläppning av tekniska data (dvs. genom visuell inspektion av
utrustning och anläggningar, verbalt utbyte eller teknisk erfarenhet),
den elektroniska överföringen av tekniska data och programvara
och överlämning av tekniska data, programvara, prover, delar och
professionell utrustning.
Om du har några frågor om huruvida en försäljning, transport eller
överföring av en produkt eller en teknologi kan vara begränsad ska
du kontakta regional regelefterlevnadsansvarig eller den juridiska
avdelningen.
Tullbestämmelser
Import av varor till länder kontrolleras av tullkontoren i dessa
länder. I nästan alla länder inbegriper det komplexa bestämmelser
om klassificering, värdering, ursprungsland och märkning av
de importerade varorna.
CTPAT: Customs - Trade Partnership Against Terrorism
Victaulic samarbetar med USA:s regering gällande deras CTPATprogram. CTPAT är ett gemensamt affärsinitiativ på regeringsnivå
som syftar till att bygga samarbetsrelationer som stärker den
övergripande leveranskedjan och gränssäkerheten.
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Internationella handelslagar
reglerar rörligheten för produkter
runt om i världen. Victaulics policy
är att alla anställda ska bedriva
internationell affärsverksamhet på
ett överensstämmande sätt, med
respekt för alla tillämpliga export-,
import- och handelslagar i alla länder
där Victaulic gör affärer.

CTPAT:
•

Erbjuder företag en möjlighet att
spela en viktig roll i kriget mot
terrorismen och att säkerställa en
säkrare leveranskedja för anställda,
leverantörer och kunder.
Underlåtenhet att följa export-,
import- och handelslagar kan
leda till straffrättsliga och civila
påföljder för Victaulic och/eller för
enskilda medarbetare, betydande
affärsavbrott och skada Victaulics
rykte.

Internationell handelsefterlevnad
är allas ansvar. Om du stöter
på situationer som kan bryta
mot handelsefterlevnadspolicyer
ska du kontakta din regionala
efterlevnadsansvarige, juridiska
avdelningen eller gruppen för
internationell handelsefterlevnad
på Trade.Compliance@Victaulic.com.

Uppförandekod

AGENTER, KONSULTER
OCH ANDRA TREDJEPARTSAKTÖRER
FRÅGOR
OCH SVAR
I många länder är det vanligt att använda sig av agenter,
konsulter, representanter och andra tredjepartsaktörer
för att arrangera eller mäkla affärer med utländska
regeringar eller statliga organ (t.ex. statliga gruvbolag)
och privata aktörer. Dessa typer av relationer har
potentialen att vara problematiska.

F:

En medarbetare på
försäljningsavdelningen vill
lägga till en ny distributör i sitt
territorium. Vilka är de nödvändiga
stegen för att göra detta?

S:

Medarbetaren ska
kommunicera med sin
chef och den regionala
efterlevnadschefen eftersom
företagsbesiktningskraven för att
lägga till en ny distributör varierar
beroende på region och förväntad
försäljningsvolym. Processen kan
inkludera kreditgodkännande,
undersökningsrapport av en
anlitad tredje part, ABACcertifiering, utbildningsoch revisionskrav.

F:

Victaulic ska börja bedriva
verksamhet i ett land där
åtminstone partiellt statligt ägande
förekommer i de projekt som vårt
försäljningsteam är intresserade
av. Försäljningsteamet vill anlita
en konsult som ska hjälpa dem
med lobbying av viktiga aktörer
i ett kommande projekt. Vilka steg
behöver de vidta innan de går
vidare?

Följaktligen har Victaulic utfärdat en global distributionsoch agentavtalspolicy. Denna policy skildrar processen
för granskning och godkännande av föreslagna
agentavtal och företagsbesiktningskrav.
Den beskriver också när ett skriftligt distributörsavtal
krävs för att stödja vår icke-exklusiva och ensidiga
distributionsstrategi. Policyn ger vägledning om processer
för distributörsutnämning, försäljning till direktkonton och
andra affärsrelationer för efterlevnad av företagets policy
som förbjuder otillbörliga ersättningar.
Agenter
Innan man inleder sakdiskussioner med en
agentkandidat måste lands-, regions- eller
divisionschefen och deras respektive finansansvariga
meddela Victaulics efterlevnads- och den juridiska
avdelningen och införskaffa godkännande att gå vidare.
Företagsbesiktningskrav kommer att tillhandahållas
av den juridiska avdelningen.
Victaulics lands-, regions- eller divisionschef och deras
respektive finansansvariga måste fylla i en skriftlig
rapport, för att säkerställa att företaget har att göra
med personer som efterlever de lagar som förbjuder
otillbörliga ersättningar, är hederliga och inte har kriminell
bakgrund samt har erfordrad erfarenhet och tekniska
kunskaper. Rapporten lämnas in till efterlevnads- eller
den juridiska avdelningen och VD för godkännande innan
ett agentavtal ingås.
Kraven i Victaulics principer, inräknat efterlevnad
av FCPA och OECD-konventionen måste accepteras
i kontrakt av agenten.

S:

Konsulter, lobbyister och
andra som anlitats för att agera
å Victaulics vägnar betraktas
som agenter. Innan en agent
anlitas finns det en besiktningsoch godkännandeprocess som
inkluderar slutlig signering av CEO.
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AGENTER, KONSULTER
OCH ANDRA TREDJEPARTSAKTÖRER
FRÅGOR
OCH SVAR
Alla utbetalningar till agenter måste godkännas av Victaulics
ekonomichef.
Även om en tredje part kallas konsult eller representant,
kan de i själva verket agera som Victaulics agenter. Alla
föreslagna avtal med konsulter och representanter måste
granskas av den juridiska avdelningen.

F:

Hur vet jag om en relation
är med en oberoende distributör
eller med en agent?

Distributörer
Det är viktigt för Victaulics globala verksamhet att ha
ett nära samarbete med distributörer. Som en del av
dess efterlevnads- och riskhanteringsprogram försöker
Victaulic att verifiera efterlevnad av antikorruptions- och
penningtvättlagarna i länder som klassificeras som
högriskländer.
Victaulic kommer när det är nödvändigt och lämpligt
att utföra tredjepartsundersökningar av de distributörer
som anses utgöra en hög risk. Undersökningar
kommer att uppdateras periodiskt enligt den senaste
distributörsriskmatrisen. Alla utredningar måste granskas och
godkännas av efterlevnads- och den juridiska avdelningen.
Dessutom kan distributörsriskmatrisen även kräva periodisk
certifiering av pågående efterlevnad av både FCPA och
gällande lokala antikorruptionslagar i det aktuella landet.
Victaulic kan kräva ett skriftligt avtal med distributören för att
skydda Victaulic och deras immateriella rättigheter, tillgångar
och anställda mot juridiska eller affärsrisker.
Tredje parts användning av märke

S:

Svaret är att ”det beror på”.

Frågorna som måste besvaras är:
•

Säljer de andra produkter
vid sidan av Victaulics?

•

Säljer de andra produkter
eller produkter åt andra
kunder?

•

Lagerför de produkter?

•

Har de äganderätt till
produkten med risk för
förluster?

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

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

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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BEKÄMPNING AV
PENNINGTVÄTT
FRÅGOR
OCH SVAR
F:

En europeisk kund gör
en beställning och ber Victaulic
att acceptera betalning från ett
systerföretag. Ska vi gå vidare
med saken?

S:

Nej. Kundens begäran
bör vara en varningsflagga och
avslås eftersom den kan vara ett
sätt att dölja olagliga aktiviteter.
Situationen ska rapporteras
till efterlevnads- och den
juridiska avdelningen för vidare
undersökning.

OM DU STÖTER PÅ EN
VARNINGSSIGNAL om
misstänkta aktiviteter ska du
ta upp saken med Victaulics
juridiska avdelning eller
avdelningen för regelefterlevnad
och se till att frågan löses innan
du går vidare med transaktionen.
Försäkra dig om att beslutet
dokumenteras väl.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.

Personer som är involverade i brottslig verksamhet (t.ex.
bedrägeri, mutor, terrorism och narkotika) kan försöka
"tvätta" de pengar som härrör från deras brott för att dölja
eller legitimera dem. Mer än 100 länder har nu lagar mot
penningtvätt, som förbjuder transaktioner med intäkter
som härrör från brottslig verksamhet. Ett annat scenario
som berörs är användningen av legitima medel för att
finansiera terroristaktivitet, vilket ibland kallas "omvänd"
penningtvätt.
Victaulic kommer att följa alla lagar om bekämpning
av penningtvätt och antiterrorism över hela världen och
enbart göra affärer med seriösa kunder engagerade i
legitima affärer med kapital från legitima källor. Victaulics
integritet och rykte kan skadas allvarligt om vi misslyckas
med att upptäcka kundrelationer och transaktioner som
utsätter Victaulic för risker.
Var vaksam mot följande händelser:
•

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

•

Ersättningar som inte verkar ha någon koppling
till kunden eller som inte kan styrkas med en giltig
faktura.

•

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

•

Erbjudanden om kontantbetalning.

•

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

•

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

•

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

•

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

16

Uppförandekod

FÖRSÄLJAR- OCH
LEVERANTÖRSRELATIONER
FRÅGOR
OCH SVAR
Företagets förhållanden till leverantörer, försäljare
och underleverantörer ska grundas på lagenlighet,
konkurrensmässighet och praxis för rättvis handel. Det
är Victaulics policy att köpa all utrustning, leveranser och
tjänster baserade på grundval av deras fördelar – förmågan
att uppfylla våra krav på kvalitet, pris och leverans. Alla
leverantörer behandlas med integritet, rättvisa och utan
diskriminering.

Vi använder oss enbart av leverantörer som följer lokala
lagar och upprätthåller efterlevnad av regler, uppfyller
kraven för säkerhet och spårbarhet samt uppfyller andra
tillämpliga lagkrav. Victaulic förbehåller sig rätten att avsluta
leverantörsrelationer i de fall som problem upptäcks.
Victaulic förväntar sig att våra leverantörer ska underteckna
vår uppförandekod för leverantörer. Vägran att göra detta
är problematiskt och ska diskuteras med efterlevnads- och
den juridiska avdelningen.
Victaulic-medarbetare får inte skaffa sig orättmätiga fördelar
från någon genom manipulation, hemlighållande, missbruk
av konfidentiell information, förvrängning av fakta och andra
ohederliga affärsmetoder.
Vi skyddar Victaulics konfidentiella information genom
ett konfidentialitetsavtal och garanterar skydd för all
leverantörsinformation skyddas av konfidentialitetsavtal.
Som globalt företag söker Victaulic förhandla formella
kontrakt för pågående tjänster eller storskaliga inköp.
Avdelningen för internationell logistik och sourcing eller
juridiska avdelningen ska användas vid behov.
Bakgrundskontroller – Leverantörer / entreprenörer /
konsulter
Vi tillämpar samma krav vid rekrytering av entreprenörer och
konsulter som för våra anställda: kompetenta, professionella,
seriösa och ärliga människor. Anställda som är involverade
i upphandlingsbeslut och anställning av entreprenörer eller
konsulter ska också göra lämpliga bakgrundskontroller
av konsulterna och entreprenörerna.

F:

Under ett besök hos
en potentiell leverantör
observerade jag att kemiskt
avfall släpptes ut i en flod nära
anläggningen. Detta företag
har erbjudit konkurrenskraftiga
priser och leveranstider. Kan
vi anlita denna leverantör?

S:

Att släppa ut kemiskt
avfall är en miljöfara och
bryter mot Victaulivs
uppförandekod för leverantörer.
Leverantörsrelationen ska
omedelbart avbrytas och
situationen ska rapporteras till
efterlevnads- och den juridiska
avdelningen.

Victaulic upprätthåller
nolltolerans för mutor
och förväntar oss att våra
leverantörer och entreprenörer
gör detsamma. Mutor ger eller
lovar något av värde direkt eller
indirekt för att på ett otillbörligt
sätt påverka en tredje parts
handlingar. Mutor kan omfatta
pengar, gåvor, resekostnader,
gästfrihet, semester, utgifter
eller någon direkt eller indirekt
fördel.

Exempel på otillbörligt beteende i leverantörsrelationer:
Jack, en kategorichef, tilldelade ett projekt till ett företag
som ägs av hans släkting utan att avslöja denna relation,
utföra lämpliga bakgrundskontroller eller kontrolera
leverantörsefterlevnad.
Mary, en inköpare, tog emot biljetter till ett idrottsevenemang
från leverantör efter att ha beställt fler tjänster från
leverantören.
Hector, en produktionschef, valde en
maskinunderhållsleverantör i utbyte mot gratis verktyg
för personligt bruk.
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Uppförandekod

RÄTTVIS
ANSTÄLLNINGSPRAXIS
FRÅGOR
OCH SVAR

Lagarna i många länder som främjar en rättvis behandling
av arbetstagare, särskilt kvinnor och minoriteter, varierar
avsevärt. På grund av detta har Victaulic upprättat globala
standarder för att säkerställa att alla anställda runt om
i världen behandlas på ett respektfullt och ärligt sätt.

F:

En försörjningskedjechef vill
använda sig av tjänster från en leverantör i Xinjiang-regionen i Kina,
en region där det ofta förekommer
barnarbete. Victaulic-chefen har
besökt anläggningen och anser
inte att det finns något sådant
problem. Kan vi anlita denna
leverantör?

S:

Det korta svaret är KANSKE.
Eftersom detta är en riskabel
region gällande brott som
inbegriper människohandel,
slaveri och barnarbete, måste
en lämplig företagsbesiktning
genomföras innan man anlitar
denna leverantör. Chefen ska
involvera efterlevnadsavdelningen
för att säkerställa att rätt
procedurer följs.

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

Kön

•

Religion

•

Graviditet

•

Veteranstatus

•

Ålder

•

•

Hudfärg/etniskt
ursprung

•

Funktionshinder

Andra lagskyddade
egenskaper
(föreningsmedlemskap,
åsikter och sexuell
läggning)

•

Civilstånd

•

Nationellt ursprung

Victaulic är engagerat i mänskliga rättigheter och eliminering
av människohandel och slaveri. Victaulic erkänner att slaveri
och människohandel kan förekomma i många former som
tvångsarbete, barnarbete, slavarbete i hemmet, sexhandel
och trakasserier på arbetsplatsen. Victaulic försöker därför
att främja ett ärligt och etiskt beteende, avskräcka fel och
stödja efterlevnad av gällande lagar och förordningar i vår
verksamhet internationellt. Hela policyn gällande anti-slaveri
och anti-människohandel finns på Victaulics intranät.
Trakasserier på arbetsplatsen
Anställda ska arbeta i en säker och professionell miljö där
meriter, kompetens och tillförlit är viktigt och mångfald
värderas. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som
är fri från trakasserier av medarbetare, chefer, leverantörer
av varor och tjänster, entreprenörer och kunder. Trakasserier
på arbetsplatsen kan förekomma i många former, däribland
verbal, fysisk eller visuell. Alla former av trakasserier har
ett gemensamt drag – beteendet kan skapa en hotfull
och aggressiv arbetsmiljö.
Exempel på potentiella sexuella trakasserier är bland
annat: oönskade närmanden, olämpliga sexuella skämt,
kommentarer med sexuell underton, beröring, krav på
sexuella tjänster och olämpliga kommentarer om utseende.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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RÄTTVIS
ANSTÄLLNINGSPRAXIS
Andra exempel på trakasserier inkluderar: förolämpande
kommentarer, skämt eller bilder relaterade till folkslag, religion,
etnicitet, kön eller ålder. Även material och kommentarer som
skickas privat med företagets e-post eller röstmeddelande
kan anses vara trakasserier eller bidra till att skapa en
fientlig arbetemiljö. Förolämpande gester, kommentarer
och meddelanden får inte förekomma vid Victaulic.

FRÅGOR
OCH SVAR

Sexuella tjänster vid representation

Jag är chef och en av mina
medarbetare informerade mig
om att en annan medarbetare
hade uppfört sig olämpligt
på ett sexuellt sätt, men bad
att jag inte skulle rapportera
trakasserierna. Bör jag
respektera min medarbetares
önskan?

Ibland vill kunder, leverantörer och även anställda förlägga
affärsmåltider och representation till lokaler där man erbjuder
sexuella tjänster. Oavsett lokala vanor kommer Victaulic inte
att tolerera eller finansiera sexuellt olämplig representation.
Skydd av konfidentiell information om anställda
När det är relevant och tillåtet enligt tillämplig lag, får Victaulic
samla in och behandla personuppgifter och specialkategoridata
som beskrivs under Victaulics interna integritetsmeddelande,
som finns på Pipeline. Victaulic förbinder sig att upprätthålla
en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet över hela vår
verksamhet. Vi förväntar oss att alla anställda och annan
personal bekantar sig med Victaulics interna integritetspolicy,
och att de agerar i enlighet med den i deras utförande av
arbetsuppgifter och åligganden vid insamling och behandling
av personuppgifter och specialkategoridata.

Exempel på överträdelser som avser orättvis
behandling:
Vivian, medarbetare på kundtjänsten, sägs upp sedan
hon förklarat att hon måste ha ledigt en dag för att fira
en religiös högtid.
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F:

S:

Chefen ska uppmana
medarbetaren att rapportera
incidenten till HR. Om
medarbetaren väljer att inte
göra detta, är det chefens
ansvar att rapportera alla
potentiella trakasserier och
kontakta HR-avdelningen så
att företaget kan genomföra
en korrekt undersökning.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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RÄTTVIS
ANSTÄLLNINGSPRAXIS
Möjligheter till
flexibelt arbete
inkluderar flextid
och distansarbete:
Flextid möjliggör
flexibilitet för en
medarbetares startoch sluttid under
en vanlig arbetsdag.
Distansarbete låter
medarbetare arbeta
hemifrån eller från
en annan plats under
delar av eller hela
arbetsveckan.

Riktlinjer för flexarbete
Victaulic strävar efter att hjälpa sina medarbetare att klara
balansen mellan arbete, familj och privata angelägenheter
genom att erbjuda flexibla arbetsupplägg. Ett avtalat flexibelt
arbetsupplägg ger medarbetare större flexibilitet gällande
deras arbetstider, samtidigt som Victaulic kan upprätthålla en
produktiv arbetsmiljö. Victaulics medarbetare kommer i fråga
för flexibla arbetsupplägg på en fall-till-fall-basis. Med tanke
på de olika typerna av befattningar och bemanningsnivåer,
går det inte alltid att låta medarbetare få flextider.
Avdelningschefen ansvarar för att besluta om en medarbetares
önskan om flextid är ett genomförbart alternativ för avdelningen.
Öppen kommunikation är avgörande för ett lyckat
flextidsupplägg. En medarbetare som vill justera eller modifiera
ett flextidsupplägg måste få detta godkänt av sin chef.
Förväntningen är att medarbetare ska tillhandahålla samma
arbetsinsats som om han/hon hade arbetat på kontoret.

Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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KORREKTA
RÄKENSKAPER OCH HANDLINGAR
Alla Victaulic-kontor måste föra bok och dokumentera.
Korrekt ekonomisk eller operationell dokumentation så väl
som robust exportstyrning ger den grundinformation som
är nödvändig för skötseln av vår verksamhet.

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

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

Rädsla för att rapportera
”dåliga nyheter”

Inga hemliga eller ej bokförda företagsmedel får avsättas
för något ändamål, inte heller får företagsmedel sättas
in på personliga konton eller konton utanför företaget.
Alla företagets resurser måste skyddas och regelbundet
stämmas av mot den finansiella dokumentationen.
Företagsmedel och tillgångar får inte skadas avsiktligt och
inte tas ur från eller flyttas från företaget utan godkännande
av rätt instans. Till företagets egendom räknas elektronisk
information oavsett form.
Ekonomisk information får inte meddelas till någon
utanför företaget utan godkännande av ordförande/vd
och ekonomichefen.

Försenad rapportering
av dåliga nyheter gör
problemet värre och minskar
chansen att lösa eller mildra
problemet. Alla dåliga
nyheter, ekonomiska eller
andra, ska snabbt komma
upp i kommandokedjan.
Lägga undan vinster
för framtiden
Döljande av reserver, vinster
och oförutsedda utgifter för
att skydda framtida vinster
är oacceptabelt. Reserver,
oförutsedda utgifter och
vinster ska analyseras och
rapporteras enligt korrekta
och allmänt accepterade
bokföringstekniker och
internredovisningsprinciper.

Exempel på oriktig ekonomisk rapportering
och undermålig styrning:
Silvia, bokföringskontorist, ombeds av sin chef att
debitera normala driftskostnader mot en speciell
bokföringsreserv. När hon invänder att detta förvanskar
avdelningens intäkter får hon veta att detta kommer att
påverka allas årliga bonus
och om hon inte gör som hon blir tillsagd ”så hittar vi
någon som gör det”. En medarbetare ska alltid känna sig
bekväm med att lyfta denna typ av scenario till en högre
ledningsnivå eller till efterlevnadsavdelningen.
Fred och John arbetar på försäljningsavdelningen och
beslöt sig för att gå på en dyr middag. För att det skulle
verka rimligare delade de på notan för att undvika frågor
från deras chef.
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INTELLEKTUELL EGENDOM
IMMATERIELL EGENDOM – PATENT, VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTTER
OCH KONFIDENTIELL INFORMATION
INTE:
•

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

•

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

•

Diskutera konfidentiell
information med kunder,
leverantörer eller
konkurrenter.

•

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

•

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

•

•

Skapa eller använda ett
nytt varumärke innan
det godkänts av den
juridiska avdelningen.
Anställa en ny fackman
utan att först skriva
under ett avtal om
konkurrensbegränsning
och konfidentialitet och/
eller ett avtal att inte
värva kunder enligt
din jurisdiktion.

Victaulic är världsledande inom design, tillverkning och
distribution av mekaniska rörprodukter och har ett långvarigt
åtagande för utveckling av innovativa produkter. Några
av Victaulics värdefullaste tillgångar är dess immateriella
tillgångar, däribland patent, varumärken, copyrights,
företagshemligheter och konfidentiell information.
Victaulic har ett aktivt internationellt program för registrering
av nya patent, varumärken och upphovsrätter. Frågor eller
uttalanden som rör patent, varumärken och upphovsrätter,
inklusive frågor eller uttalanden som avser överträdelse,
ska ställas till eller göras av Victaulics juridiska avdelning.
Kontakta den juridiska avdelningen gällande tillstånd för alla
patent, varumärken, företagshemligheter eller konfidentiell
information innan nya produktkoncept som kommer utifrån
Victaulic granskas, innan tredje parts immateriella tillgångar
begärs, accepteras eller används och innan Victaulics
immateriella tillgångar avslöjas för tredje part.
Victaulics företagshemligheter omfattar nya produkter
och tjänster under utveckling, konstruktioner och ritningar,
konstruktionsmetoder och -anvisningar, tillverkningsprocesser
och recept, kunders namn och adress, kundregister,
priser, projektmarginaler, budgetar, liksom forsknings- och
verksamhetsstrategier. Victaulic kan förlora rätten till dessa
företagshemligheter om de yppas. Det är förbjudet att avslöja
dem såvida det inte kontrolleras av sekretess- eller licensavtal
som godkänts av Victaulics juridiska avdelning.
Sekretessavtal
Alla anställda, konsulter och entreprenörer måste
underteckna ett sekretessavtal innan anställningen eller
åtagandet inleds. Om en kund, distributör, återförsäljare
eller leverantör ber om ett sekretessavtal ska du kontakta
den juridiska avdelningen.
Användning av upphovsrättsskyddad och/eller
varumärkesinformation
Anställda bör respektera upphovsrätt eller
varumärkesinformation och bilder när man skapar skriftlig
och/eller muntlig kommunikation, presentationer och
säkerheter som ses internt eller externt. Det är viktigt att
förstå och följa upphovsrättsliga regler eller lagar som gäller
information, registreringar eller fotografier eller andra kreativa
verk som kommer från en extern resurs.
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SKYDDA
FÖRETAGETS TILLGÅNGAR
Det är alla anställdas skyldighet att skydda företagets
tillgångar mot förlust, stöld och felaktig användning. Victaulics
tillgångar består av både materiella och immateriella
tillgångar.
Materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

•

Anläggningar

•

Intellektuell egendom

•

Utrustning

•

Avslöja uppfinningar

•

Pengar

•

Tillverkningskunnande

•

Informationssystem

•

Företagshemligheter

•

Datorprogram

Dessa tillgångar måste användas på rätt sätt och i enlighet
med företagsledningens regler. Misstänkt stöld,
bedrägeri och felaktig användning av företagets tillgångar
skall rapporteras till närmaste chef eller regional
regelefterlevnadsansvarig.
Tillgångar får inte användas för personlig vinning. Men vi
låter våra anställda utföra rimliga och tolererbara saker som
att ringa hem för att förhöra sig om ett sjukt barn, mejla sin
make att stanna till vid banken på väg hem eller skriva ut
en inköpslista på företagets skrivare. Detta är rimligt och
tolererbart eftersom det görs inom gränser och arbetsmålen
kan ändå genomföras.
Det blir ett problem när anställda missbrukar företagets
tillgångar för personlig användning eller vinning. Om det drivs
alltför långt kan det även betraktas som stöld eller bedrägeri.
Använd ditt eget omdöme och fråga din chef om du är
osäker.

Datorer och datasäkerhet
Endast Victaulicanställda får ha tillgång
till företagssystemen.
Tredjepartsaktörer får ha
tillgång till system endast
med godkännande från
Victaulic IT.
Datorer, telefoner och
mobila enheter som
levereras av företaget
är Victaulics egendom.
Alla e-postmeddelanden,
röstbrevlådor och filer
lagrade på Victaulic-system
och datoranvändning kan
bli föremål för granskning
eller övervakning enligt
Victaulics interna
integritetsmeddelande.
Användning av företagets
datorer, nätverk, e-post
eller internet för att få
åtkomst till, titta på,
överföra, lagra eller
distribuera rasistiskt,
sexistiskt, hotande eller
på annat sätt anstötligt
eller olagligt material
är strängt förbjudet.
Användning av företagets
resurser för lagbrott eller
överträdelse av andra
nationers regelverk
är förbjudet.
Anställda ska vara
vaksamma när det gäller
att skydda system och
konfidentiell information.
Felaktig information,
korruption eller förlust
av data kan bli dyrt för
Victaulic.

Exempel på felaktigt utnyttjande av företagets tillgångar:
Att använda sin arbetstid och företagets skrivare för att
producera flygblad för en lokal välgörenhetsorganisation.
Philip håller på att starta upp ett nytt företag och ringer
potentiella kunder från kontoret.
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Alla misstänkta
säkerhetsincidenter ska
rapporteras omedelbart
till en anställds chef eller
nformationssäkerhetsgruppen.
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POLITISK
AKTIVITET
Exempel på politiska
bidrag med företagsmedel
eller resurser som kräver
samråd med den juridiska
avdelningen
•

Bidra till en lokal, statlig
eller federal politisk
kandidat.

•

Köpa biljetter
för ett politiskt
insamlingsevenemang.

•

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

•

Utlåning av personliga
eller företagsresurser
under arbetstid för
politiska insamlingar.

•

Betalning av politisk
annonsering och andra
kampanjkostnader.

FRÅGOR
OCH SVAR

Lobbying och politisk aktivitet är en viktig del av den
demokratiska (politiska) processen, men strikta regler
styr vad företag får och inte får göra i det här området.
Victaulic är aktivt i upprättandet av goda relationer med
valda tjänstemän för att förbättra företagets affärsmiljö.
I nästan samtliga länder där Vitaulic verkar finns strikta
begränsningar i lagen för vad ett företag kan bidra, erbjuda,
lova eller ge till förtroendevalda och deras personal. Till följ
av dessa begränsningar måste personer som vill samarbeta
med en lobbyist eller politisk konsult först få detta godkänt
av den juridiska avdelningen.
Anställda får inte ge, erbjuda eller godkänna att
företagsmedel eller andra företagstillgångar (direkta och
indirekta) används för politiska ändamål utan kontakt tas
med juridiska avdelningen som söker godkännande från
ordförande och vd.
Ett politiskt bidrag kan tolkas som en muta om det sker
direkt eller indirekt i utbyte mot en statstjänstemans
handlingar. Detta kan vara direkt, som t.ex. rekommendera
Victaulic vid upphandlingar och liknande aktiviteter, eller
indirekt, som att lova att inkludera Victaulic i listan över
godkända – eller t.o.m. möjliga – säljare mot betalning
nu eller i framtiden .
Personliga politiska aktiviteter
Victaulic uppmuntrar politiska aktiviteter bland de anställda
för att stödja politiska kandidater eller partier. Du kan
däremot inte använda företagets tid, egendom eller
utrustning för dina egna politiska aktiviteter. Personligt
deltagande i politisk verksamhet är anställdas val och måste
vara helt frivilligt.

F:

Jag har anmält mig
som volontär i en lokal
kongresskvinnas kampanj.
Jag planerar att använda min
arbetsdator för att försöka få
in kampanjbidrag under min
lunchrast vare dag. Är detta
acceptabelt?

S:

Nej. Inga Victaulicresurser får arbetar för ickearbetsrelaterade aktiviteter,
även om det skulle ske utanför
arbetstiden.
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EXTERN
KOMMUNIKATION
Nyhets- och branschmedia
Alla kommunikationer med och förfrågningar
från nyhets- och handelsmedia ska skickas till
företagsinformationsavdelningen. Medieförfrågningar
kan innehålla inblick i följande ämnen:
•

Förhandlingar om anställningsavtal, förändringar
i ledningen

•

Sammangåenden, företagsköp och viktiga
affärshändelser

•

Nya produkter, principer, processer och
affärsstrategier
Sociala medier
Sociala nätverk och branschnätverk används allt mer
av Victaulics anställda eftersom verktygen blir en viktig
kommunikationskanal för både privata kontakter och
för affärsinformation, för kontakter och för att söka
bakgrundsfakta. Användning av sociala media är
acceptabelt om följande riktlinjer följs:
•

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

•

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

•

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

•

I alla relaterade kommentarer eller inlägg måste
du klart uppge att du talar för din egen och inte
för Victaulics räkning.

•

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

Exempel på felaktig extern
kommunikation:
Joe, försäljningschef i Europa,
skriver i sin LinkedIn-profil att
han ansvarar för försäljningen
på en Victaulic nischmarknad
och uppger Victaulics försäljning
inom denna nisch, eller
kommenterar Victaulics sätt
att växa inom nischen. Han
ska bara beskriva sin roll och
ansvarsområde hos Victaulic.
Han ska inte avslöja finansiell
eller annan företagsinformation.
Janet, en administrativ assistent
inom gaffeltillverkning, får ett
telefonsamtal från en reporter
som ställer frågor om status
för fackliga kontraktsvillkor.
Hon svarar: "Jag tror att
det stämmer, men jag får
återkomma till dig", jämfört med
att anteckna deras frågor och
vidarebefordra dem till företagets
kommunikationsavdelning.

Alla kommunikationer och krav från bloggare och författare
ska sändas till företagets kommunikationsavdelning.
Om du ser en kommentar eller inlägg som bekymrar
dig uppmanas du att se till att juridiska avdelningen
och företagets kommunikationsavdelning får kännedom
om saken.
Victaulic Awareness Line
Se avsnittet ”Företag”
på Victaulic.com för specifik
kontaktinformation.
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AWARENESS
LINE
Syftet med Awareness Line är att rapportera brott mot Uppförandekoden, misstänkta
överträdelser eller för att uttrycka oro. Awareness Line är konfidentiell, enkel att använda och
finns alltid där. Awareness Line drivs av en tredjepartsleverantör, Navex Global. Rapporter kan
göras online eller genom att ringa det kostnadsfria numret för din region. Båda kontaktvägarna
är öppna dygnet runt, alla dagar. Systemet ger dig ett rapportnummer och en PIN-kod. Du
kan ringa igen eller logga in på sidan med ditt rapportnummer och PIN-kod, om du kommer
på något mer eller om ytterligare händelser inträffar efter att du skickat in din första rapport.
Anställda uppmuntras att först kontakta sin närmsta chef eller en ledare på kontaktlistan som
anges på sidan 4 i koden vid frågor eller för rapporter. Om det inte är möjligt hittar du nedan
kostnadsfria nummer, instruktioner för avgiftssamtal i andra regioner, och en länk till onlinerapporteringsverktyget. Du kan rapportera anonymt, enligt vad som anges i den lokala lagen.
Uppföljningen förenklas dock om du identifierar dig.
Anställda i vissa länder/regioner är begränsade av lokal lag i de överträdelsekategorier till vilka
de kan lämna in rapporter och/eller den personligt identifierbara informationen som de kan
lämna med hjälp av rapporteringstelefonlinjer och online-verktyg. Om du rapporterar från ett
land där lokal lag förbjuder anonym rapportering, kan du vara säker på att Victaulic kommer
att bevara konfidentialitet under hela uppföljningsprocessen när det är möjligt.
Online-rapportering
Victaulic.Ethicspoint.com
Kostnadsfria nummer
USA

1-866-842-2927

Australien (Optus)

AT&T Direct® Access (1-800-551-155) + 866-842-2927

Australien (Telstra)

AT&T Direct® Access (1-800-200-288) + 866-842-2927

Belgien

AT&T Direct® Access (0-800-100-10) + 866-842-2927

Brasilien

0800-892-1872

Bulgarien

(00-800-0010) +866-842-2927

Kanada

866-842-2927

Kina

4008822025

Tjeckien

800-144-409

Danmark

(800-100-10) +866-842-2927

Egypten (Kairo)

(2510-0200) +866-842-2927

Egypten (utanför Kairo)

(02-2510-0200) +866-842-2927

Finland

0800-9-13395

Frankrike

0800-90-9297

Tyskland

AT&T direktåtkomst® (0-800-225-5288) + 866-842-2927

Indien

AT&T Direct® Access (000-117) + 866-842-2927

Irland (UIFN)

(00-800-222-55288) + 866-842-2927
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AWARENESS
LINE
Israel (Barak)

(00-800-222-55288) + 866-842-2927

Israel (Bezeq)

(1-80-949-4949) + 866-842-2927

Israel (Golden Lines)
Italien (inkluderar San Marino,
Vatikanstaten)
Republiken Korea, Sydkorea
(DACOM)
Republiken Korea, Sydkorea
(ONSE)
Republiken Korea, Sydkorea
(Korea Telecom)
Republiken Korea,
Sydkorea (Amerikanska
militärbaser Dacom)

(1-80-922-2222) + 866-842-2927
AT&T Direct® Access (800-172-444) + 866-842-2927
AT&T Direct® Access (00-309-11) + 866-842-2927
AT&T Direct® Access (00-369-11) + 866-842-2927
AT&T Direct® Access (00-729-11) + 866-842-2927
(550-2USA) + 866-842-2927

Republiken Korea, Sydkorea
(Amerikanska militärbaser
Korea Telecom)

(550-HOME) + 866-842-2927

Malaysia

(1-800-80-0011) +866-842-2927

Mexiko

001-877-615-4831

Nederländerna

(0800-022-9111) + 866-842-2927

Norge
Norge (Amerikanska
militärbaser)
Polen

(800-190-11) + 866-842-2927

Qatar

00-800-100-554

Rumänien

(0808-03-4288) + 866-842-2927

Sydafrika

(0-800-99-0123) + 866-842-2927

Spanien

AT&T Direct® Access (900-99-0011) + 866-842-2927

Sverige
Schweiz
Taiwan
Turkiet
Förenade Arabemiraten
Förenade Arabemiraten
(militära USO och mobil)
Förenade Arabemiraten (du)

AT&T Direct® Access (020-799-111) + 866-842-2927
(0-800-890011) + 866-842-2927
AT&T Direct® Access (00-801-102-880) + 866-842- 2927
(0811-288-0001) + 866-842-2927
(8000-021) + 866-842-2927

(800-199-11) + 866-842-2927
0-0-800-111-1983

(8000-061) + 866-842-2927
(8000-555-66) + 866-842-2927

Storbritannien och Nordirland (0-800-89-0011) + 866-842-2927
Är inte ditt land med på listan? Du når kostnadsfria Awareness Line genom att först ringa
rätt AT&T Direct®-åtkomstnummer via länken nedan och sedan det amerikanska numret
866-842-2927
http://www.business.att.com/bt/access.jsp (Välj den första bokstaven i ditt landsnamn för att
hitta rätt landsnummer och AT&T Direct® Access-nummer)
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VÄRLDSOMSPÄNNANDE
VERKSAMHET MED ANLÄGGNINGAR
OCH FÖRSÄLJNINGSSUPPORT I
FLER ÄN 120 LÄNDER

NYCKEL
Huvudkontor
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USA och i världen

EMEAI

Asien och Stillahavsområdet

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgien

Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Shanghai, Kina 200235

victauliclocations.com
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