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ET BUDSKAB FRA VORES PRÆSIDENT OG CEO 

Kernen i vores virksomhed er vores forpligtelse til etisk praksis og adfærd. Vores omdømme er 
summen af vores medarbejderes handlinger i hver af vores forretningsenheder – og hvordan 
disse handlinger svarer til vores værdier og til dette adfærdskodeks. Denne enkle forudsætning 
er det fundament, hvorpå vi opbygger og opretholder alle vores interessenters tillid. 
 
Vores adfærdskodeks beskriver en model for de høje etiske standarder og forpligtelse til 
integritet, som vi forventer af alle i vores virksomhed. Forståelse af dette adfærdskodeks og 
indarbejdelse af dets komponenter i din beslutningstagning vil hjælpe med at opretholde den 
vitale tillid, vi har etableret med vores kunder, leverandører, aktionærer og med vores kolleger. 
 
Jeg vil gerne takke jer hver især for omhyggeligt at læse og aktivt anvende vores adfærdskodeks 
i jeres daglige aktiviteter. Jeg sætter pris på jeres engagement i vores kultur af tillid og gensidig 
respekt, når I interagerer med jeres kolleger, jeres kunder og alle de interessenter, der gør det 
muligt for jer at gøre jeres bedste arbejde!  
 
Med venlig hilsen 

 

 

Præsident og administrerende direktør 
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VORES FORRETNINGSKODEKS FOR ETIK OG COMPLIANCE-POLITIKKER 

Oversigt over etiske regler 

INDICOR, LLC og hver af dets forretningsenheder (samlet “INDICOR”) er dedikeret til kun at 
udvikle, fremstille og sælge løsninger og produkter, der er sikre og af høj kvalitet. Vi forpligter 
os til at udføre vores aktiviteter over hele verden i overensstemmelse med eksemplariske 
standarder for forretningsintegritet.  

For at opnå dette forventes alle medarbejdere hos INDICOR at udføre INDICORs forretning i 
overensstemmelse med høje standarder for ærlighed og integritet. Så hvad betyder det for dig? 

• Læs hele dette adfærdskodeks (“kodeks”) 

• Giv fuldstændige og ærlige oplysninger i alle rapporter indsendt af INDICOR 

• Følg lovens ånd og bogstav i alle aspekter af vores forretning 

• Rapportér straks eventuelle overtrædelser af dette kodeks 

• Samarbejd fuldt ud under alle interne og eksterne undersøgelser  

Dette kodeks vil fungere som en retningslinje, der har til formål at hjælpe alle vores 
medarbejdere med at handle og træffe beslutninger på vegne af INDICOR i overensstemmelse 
med disse standarder. Selvfølgelig kan ingen retningslinjer være altomfattende, og ansvaret for 
at handle i overensstemmelse med ånden i dette kodeks hviler hos dig.  

Indberetning af overtrædelser eller bekymringer 

Vi har hver især pligt til at indberette al upassende, uetisk eller ulovlig adfærd eller adfærd, der 
overtræder dette kodeks, loven eller andre INDICOR-politikker. Hvis du bliver opmærksom på 
eller har mistanke om en overtrædelse, skal du rapportere det til din leder eller den 
compliance-ansvarlige. 

Hvis du af en eller anden grund ikke føler dig tryg ved at indberette til din leder, kan du til 
enhver tid anonymt kontakte INDICORs linje for etik og compliance.  

Der er ingen erstatning for personlig integritet og god dømmekraft.  

Hvis du står over for en vanskelig beslutning, bedes du overveje, om du ville føle sig godt tilpas, 

hvis din beslutning blev offentlig viden. Hvis du mener, at din beslutning kan virke upassende ud 

fra et juridisk eller etisk synspunkt, er i tvivl om den bedste fremgangsmåde eller på anden måde 

har spørgsmål om anvendeligheden af dette kodeks, opfordres du til at tale med din leder eller 

compliance-ansvarlige. 
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Eventuelle bekymringer vedrørende regnskab, 
interne regnskabskontroller og 
revisionsanliggender kan også indberettes til din 
leder eller til den compliance-ansvarlige. Disse 
bekymringer vil derefter blive indberettet til 
INDICORs bestyrelse og håndteret i henhold til de 
procedurer, som bestyrelsen har fastlagt.  

Ingen repressalier 

Alle bør føle sig trygge ved at indberette mulige 
overtrædelser. Derfor vil INDICOR hverken gøre 
gengæld mod eller tolerere nogen chikane eller 
gengældelse mod nogen for i god tro at rapportere 
formodede overtrædelser af love, bestemmelser 
eller INDICOR-politikker eller -procedurer, 
herunder dette kodeks, eller for på anden måde at 
deltage i nogen aktivitet, der er beskyttet ved lov.  

Det betyder, at INDICOR ikke vil opsige, degradere, 
overføre til en mindre ønskelig opgave eller på 
anden måde diskriminere mod dig for at gøre 
opmærksom på handlinger, der mistænkes for at 
være ulovlige, uetiske eller i strid med dette 
kodeks, tilvejebringe oplysninger relateret til en 
undersøgelse deraf eller på anden måde deltage i 
en aktivitet, der er beskyttet ved lov.  

INDICOR forbeholder sig dog ret til at foretage 
disciplinære handlinger mod enhver, der: (1) bevidst fremsætter en falsk anklage, (2) bevidst 
tilvejebringer falske oplysninger til INDICOR, (3) overtræder dette kodeks, en gældende 
lovgivning eller andre INDICOR-politikker eller -procedurer, eller (4) på anden måde har handlet 
uretmæssigt.  

Gengældelse betyder enhver negativ ansættelsesrelateret handling, der træffes mod nogen, 
fordi han eller hun har foretaget en indberetning i god tro eller vil foretage en indberetning i 
fremtiden eller for på anden måde at deltage i en aktivitet, der er beskyttet ved lov. 

At indgive en rapport i god tro betyder ikke, at du skal være sikker på, at der sker noget uetisk – 
det betyder bare, at du har en ægte grund til at tro, at noget kunne være galt.  

Måder at indberette overtrædelser 
på: 

• Til din leder 

• Til den compliance-ansvarlige 

• www.INDICOR.ethicspoint.com 
for at indberette telefonisk eller 
via e-mail. 

Husk! 

• Du kan rapportere personligt, via 
e-mail eller telefon. 

• Dine spørgsmål eller bekymringer 
kan forblive fortrolige eller 
anonyme, hvor det er tilladt ved 
lov.  

• Du behøver ikke at medtage 
nogen identificerende 
oplysninger, når du foretager en 
indberetning til INDICORs 
telefonlinje for etik og 
compliance. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Disciplinære handlinger 

INDICOR vil træffe passende disciplinære foranstaltninger mod enhver medarbejder, hvis 
handlinger viser sig at overtræde dette kodeks eller virksomhedens politikker eller procedurer. 
Disciplinære handlinger kan omfatte øjeblikkelig afskedigelse, hvor det er relevant og tilladt 
ved lov. Dette gælder for alle medarbejdere uanset titel. 

 

Det er vigtigt at huske på, at overtrædelser af juridiske og lovmæssige krav kan medføre deres 
egne civile og strafferetlige sanktioner, herunder bøder og fængselsstraf. Hvis INDICOR har lidt 
et tab, kan det forfølge sine retsmidler mod de ansvarlige. INDICOR vil altid samarbejde fuldt ud 
med relevante myndigheder, når love er blevet overtrådt.  

Fortrolighed 

Enhver indberetning af bekymringer, der påtænkes i henhold til dette kodeks, vil blive holdt 
fortrolig i det omfang, det er praktisk muligt eller tilladt ved lov.  

Du skal dog være opmærksom på, at der er visse situationer, der kan kræve videregivelse af 
fortrolige oplysninger for at nå frem til en løsning. Se afsnittet om “Fortrolige oplysninger” for 
at få yderligere oplysninger. 

  

Hvilke handlinger kan resultere i disciplinære handlinger?  

• Enhver overtrædelse af dette kodeks eller enhver anden INDICOR-politik 

• Anmode andre om at overtræde dette kodeks eller enhver anden INDICOR-
politik 

• Undlade straks at rapportere eller træffe foranstaltninger for at skjule eller 
dække over kendte eller formodede overtrædelser 

• Bevidst give falske oplysninger vedrørende en overtrædelse eller potentiel 
overtrædelse  

• Gengældelse mod en anden medarbejder for at indberette formodede 
overtrædelser eller for at træffe andre beskyttede foranstaltninger 

• Overtrædelse af gældende lovgivning eller på anden måde at udsætte dig 
eller INDICOR for strafferetlige sanktioner (bøder eller fængselsstraffe) 
eller civile sanktioner (skadeskendelser eller bøder) 
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Compliance-ansvarlig 

Den compliance-ansvarlige er ansvarlig for at administrere implementeringen og udførelsen af 
dette kodeks, herunder:  

• føre tilsyn med gennemførelsen af kodekset og relaterede politikker, praksisser og 
procedurer  

• føre tilsyn med administration af og overholdelse af kodekset, herunder håndhævelse 
og sikring af, at passende disciplinære foranstaltninger konsekvent anvendes, efter 
behov  

• udføre eller føre tilsyn med undersøgelser af rapporterede overtrædelser af kodekset  

• koordinere passende reaktioner på ureglementeret adfærd og træffe foranstaltninger 
for at forhindre en gentagelse af eventuel ureglementeret adfærd  

• koordinere eventuelle nødvendige uddannelsesprogrammer om emner, der er omfattet 
af kodekset  

• besvare spørgsmål og give vejledning til medarbejdere vedrørende kodekset.  

Du kan kontakte den compliance-ansvarlige personligt via www.INDICOR.ethicspoint.com eller 
via e-mail på ethics@indicor.com. Du kan også kontakte den compliance-ansvarlige telefonisk. 
Telefonnumre til Compliance er angivet på webstedet www.INDICOR.ethicspoint.com, sorteret 
efter land. 

Dit ansvar og din forpligtelse i forbindelse med administration af kodekset 

Alle INDICOR-medarbejdere skal overholde ordlyden såvel som ånden i dette kodeks. Det 
betyder, at du skal overholde gældende lovkrav, uanset hvor du er i verden. Desuden opfordrer 
vi medarbejdere til at udvise etisk adfærd til enhver tid og til at diskutere spørgsmål eller 
bekymringer med det relevante virksomhedspersonale, når de er i tvivl om den bedste 
fremgangsmåde.  

Medarbejdere vil modtage og vil bekræfte modtagelse af en kopi af dette kodeks på det 
tidspunkt, hvor de starter hos INDICOR, og vil årligt bekræfte deres fortsatte forpligtelse til 
kodekset.  

Opdateringer til kodekset vil blive distribueret til medarbejdere efter behov for at afspejle 
ændringer.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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FORTROLIGE OPLYSNINGER 

INDICOR skal afbalancere sine interesser i at opretholde fortroligheden af oplysninger om sin 
virksomhed med sit ansvar for at foretage rettidig, fuldstændig og nøjagtig offentliggørelse af 
sådanne oplysninger samt med de rettigheder og forpligtelser, der er skabt ved gældende lov. 
Det betyder, at INDICOR kræver, at medarbejdere, der håndterer eller bliver opmærksomme på 
fortrolige oplysninger, overholder følgende retningslinjer og procedurer.  

Oplysninger, der skal beskyttes  

Hvad er fortrolige oplysninger? Alle virksomhedsoplysninger (eller oplysninger, som andre har 
betroet INDICOR), der: 

• ikke er almindeligt kendt af offentligheden;  

• kan bruges af konkurrenter, hvis de bliver afsløret eller 

• er skadelige for INDICOR (eller dennes kunder eller forretningspartnere), hvis de 
oplyses. 

Vores pligt til at beskytte oplysninger, der er betroet os 

Vi har pligt til at opretholde fortroligheden af alle fortrolige oplysninger, som INDICOR, 
“Udpegede virksomheder” eller deres kunder betror os, medmindre videregivelse er autoriseret 
eller juridisk påkrævet og underlagt alle gældende love.  

“Udpegede virksomheder” betyder enhver virksomhed, som INDICOR udfører forretninger 
med, såsom:  

• nuværende kontraktlige aftaler (dvs. kunder, leverandører af varer og tjenester, 
licenstagere og licensgivere)  

• mulige kontraktlige aftaler (herunder forhandling af joint ventures, fælles bud osv. eller 
erhvervelse/salg af værdipapirer eller aktiver)  

“Væsentlige” oplysninger 

Vi skal være særligt omhyggelige med at opretholde fortroligheden af eventuelle “væsentlige”, 
ikke-offentlige oplysninger.  

“Væsentlige” oplysninger kan være i form af forretningsplaner eller andre dokumenter, 
samtaler eller endda gennem viden om en forestående pressemeddelelse. Mærkater/stempler 
eller stempler bruges ofte til at angive, at dokumenter og skriftligt materiale indeholder 
fortrolige oplysninger. Du bør dog ikke stole udelukkende på fraværet eller tilstedeværelsen af 
et mærkat eller et stempel. Du skal stadig gennemgå materialet og træffe din egen beslutning.  

Begrænset adgang 

Adgang til væsentlige ikke-offentlige oplysninger er kun begrænset til INDICOR-personale på 
“behovsbasis”. Det betyder, at der skal gøres enhver rimelig indsats for at begrænse både 
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antallet af INDICOR-medarbejdere, der bliver bekendte med oplysningerne, og duplikeringen og 
cirkulationen af skriftligt materiale, der indeholder oplysningerne.  

Generelt bør du udvise din bedste dømmekraft med hensyn til, hvilke skridt du skal tage for at 
begrænse adgangen til og på anden måde beskytte fortroligheden af ikke-offentlige 
oplysninger. Hvis du er i tvivl, skal du straks rådføre dig med din leder eller INDICORs juridiske 
chef. 

Videregivelse af ikke-offentlige oplysninger  

Generelt er offentliggørelse af ikke-offentlige oplysninger ledelsens ansvar, så det er vigtigt at 
opretholde fortroligheden af ikke-offentlige oplysninger, uanset om offentliggørelsen har 
fundet sted, eller du mener, at den har fundet sted, undtagen hvor offentliggørelsen 
udtrykkeligt er autoriseret, tilladt eller påkrævet ved lov.  

Hvis du bliver kontaktet af nogen uden for INDICOR for at diskutere fortrolige oplysninger, må 
du ikke videregive nogen fortrolige oplysninger, og du bedes henvise dem til den relevante 
INDICOR-ledelsesmedarbejder. Bortset fra “behovsbasis” vil der ikke blive foretaget nogen 
videregivelse uden forudgående godkendelse fra INDICORs juridiske chef eller anden passende 
ledelse.  

Sådan håndteres væsentlige, ikke-offentlige oplysninger 

Hvis du får oplysninger som følge af en tjeneste for INDICOR, skal du: 

• ikke videregive væsentlige, ikke-offentlige eller andre fortrolige oplysninger til nogen, 
inden for eller uden for INDICOR (herunder familiemedlemmer), undtagen på streng 
behovsbasis og under omstændigheder, der gør det rimeligt at tro, at oplysningerne ikke 
vil blive misbrugt eller uretmæssigt videregivet af modtageren  

• afstå fra at anbefale eller foreslå, at en person deltager i transaktioner i værdipapirer fra 
virksomheder, der kan blive påvirket af de væsentlige, ikke-offentlige oplysninger. 
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RELATIONER TIL KUNDER, LEVERANDØRER OG KONKURRENTER 

Vores succes afhænger af opbyggelse af gode relationer med vores kunder og leverandører. Det 
er grundlæggende for dette mål at dyrke en atmosfære af tillid og sælge vores løsninger og 
produkter på basis af værdi.  

Fair handel  

Vi skal alle bestræbe os på at behandle INDICORs kunder, leverandører og konkurrenter 
rimeligt. Med henblik herpå må vi ikke drage uretfærdig fordel af nogen gennem manipulation, 
fortielse, misbrug af privilegerede oplysninger, vildledende fremstilling af væsentlige fakta eller 
anden urimelig praksis.  

Uretfærdig konkurrence – antitrust  

Alle skal fuldt ud overholde antitrustlovgivningen i 
USA og konkurrencelovgivningen i alle lande, hvor 
INDICOR eller dets associerede selskaber driver 
virksomhed. Hvor amerikanske love vedrørende 
konkurrence afviger fra lokal lovgivning, og der er 
usikkerhed om, hvilken lovgivning der gælder, vil den 
mere restriktive standard generelt blive anvendt.  

Antitrustlove forbyder forståelser eller aftaler mellem 
konkurrenter vedrørende priser, salgsvilkår, 
fortjeneste, deling eller tildeling af kunder, markeder 
eller territorier, kreditordninger, 
distributionsmetoder eller enhver anden aktivitet, 
der begrænser konkurrencen.  

Oplysninger vedrørende konkurrentstrategier og 
markedsforhold indhentet fra vores kunder eller 
andre kilder er både legitime og ønskelige. Du må 
dog ikke anmode kunder om at fungere som 
mellemled for at kommunikere med vores 
konkurrenter.  

Du må ikke indhente, acceptere, offentliggøre, bruge 
eller foreslå, at du eller INDICOR besidder en anden virksomheds forretningshemmeligheder 
under upassende eller tvivlsomme omstændigheder. Forretningshemmeligheder omfatter alle 
oplysninger, dokumenter eller materiale, hvis indhold ikke er almindeligt kendt eller fastslået, 
som generelt ikke er blevet afsløret af ejeren og sandsynligvis vil blive beskyttet af ejeren.  

Derudover må du ikke forsøge, direkte eller indirekte, at begrænse en kundes frihed til at 
fastsætte sine egne priser for videresalg af et INDICOR-produkt. 

Endvidere bør enhver unødvendig kontakt med INDICORs konkurrenter undgås. Som 
hovedregel bør kontakter og kommunikation med konkurrenter begrænses til dem, der er 

Standard for adfærd 

• Undgå enhver adfærd, der 
overtræder eller måske blot 
synes at overtræde både 
ordlyden og ånden i en 
antitrustlov. 

• Du må ikke indgå en aftale 
eller forståelse med en 
konkurrent vedrørende pris. 

• Du må ikke deltage i eller 
diskutere forbudte aktiviteter 
med konkurrenter eller andre 
forretningspartnere, der kan 
fortolkes som et forsøg på at 
begrænse konkurrence (såsom 
priser eller salgsvilkår) på 
urimelig vis. 
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utilsigtede og uundgåelige (såsom messer og visse eksterne seminarer), og du bør søge 
passende godkendelse, før du deltager i yderligere kontakter eller kommunikation.  

Markedsføring: Nedsættende omtale af 
konkurrenter  

INDICORs annoncering og markedsføring skal 
overholde alle gældende statslige love, regler og 
bestemmelser, der forbyder urimelig og vildledende 
handelspraksis. Dette omfatter alle politikker for 
annoncering og salgsfremstød.  

Det er INDICORs politik at understrege kvaliteten af 
sine produkter eller tjenester. Du må dog ikke 
komme med ubegrundede nedsættende 
kommentarer om konkurrenter eller deres produkter 
eller tjenester. Erklæringer (mundtlige eller skriftlige) 
om en konkurrent eller dennes produkter eller 
tjenester skal være rimelige, faktuelle og 
fuldstændige.  

Når du kommunikerer om en konkurrent eller dennes produkter eller tjenester: 

• Undgå kommentarer om en konkurrents karakter eller forretningspraksis (f.eks. at 
fortælle en kunde, at en konkurrents salgsrepræsentant er umoralsk eller upålidelig).  

• Den primære vægt bør være på INDICORs evner, knowhow og fordelene ved dets 
produkter og tjenester til sin kunde, snarere end på en konkurrents mangler.  

• Undgå henvisninger til en konkurrents problemer, der ikke er produkt- eller 
servicerelaterede, eller svage punkter (f.eks. økonomiske vanskeligheder, verserende 
retssager, offentlige undersøgelser).  

• Erklæringer om specifikationerne, kvaliteten, anvendeligheden eller værdien af en 
konkurrents produkter eller tjenester bør ikke fremsættes, medmindre de underbygges 
af konkurrentens aktuelle offentliggjorte oplysninger eller andre faktuelle oplysninger 
med hensyn til konkurrentens aktuelle produkter.  

• Udokumenterede påstande om, at INDICOR udviklede et produkt eller en tjeneste eller 
en af dens funktioner, bør ikke fremsættes.  

Produktsikkerhed  

Produktion og markedsføring af produkter, der kan betjenes og håndteres sikkert, er et centralt 
forretningsmål for INDICOR. Med henblik herpå vil INDICOR-produkter blive testet for at sikre, 
at kvalitets- og sikkerhedsstandarder overholdes. Derudover vil vores produkter være ledsaget 
af klare og relevante sikkerhedsoplysninger og passende advarsler og instruktioner vedrørende 
enhver rimelig forudsigelig fare, som vores produkter kan udgøre for personer, ejendom eller 
miljøet. 

Er du ansvarlig for reklame eller 
markedsføring? 
Hvis det er tilfældet, er det 
vigtigt, at du: 

• sørger for, at annoncen er 
sandfærdig, ikke vildledende 
og overholder alle gældende 
love, regler, bestemmelser 
og politikker 

• verificerer alle påstande 
vedrørende præstation, 
kvalitet osv. 
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Det er vigtigt at sikre, at du ikke godkender forsendelsen af et produkt, der vides at være 
defekt, ikke sikkert eller uegnet til dets tilsigtede brug.  

Medicinske og sundhedsplejevirksomheder  

For vores medicinske virksomheder følger INDICOR alle gældende love og lovmæssige krav til 
udvikling, fremstilling, distribution og markedsføring af vores medicinske produkter. 
Medarbejdere i disse virksomheder skal sikre overholdelse af forordninger samt 
produktkvalitets- og sikkerhedsstandarder og alle andre gældende standarder og krav. 

Tilbud af gaver, underholdning og/eller rejse til kunder  

Forsøg på uretmæssigt at påvirke en kundes købsbeslutninger på grundlag af personlige gaver, 
tilbud om underholdning, rejser, rabatter eller særlige tjenester er upassende, uacceptabelt og i 
nogle tilfælde ulovligt og er forbudt. Derfor må du ikke tilbyde penge, gaver eller andre 
genstande af værdi til kunder eller potentielle kunder, der er eller kan opfattes som et forsøg 
på uretmæssigt at påvirke deres forhold til INDICORs forretningsinteresser.  

Der kan være tilfælde, hvor lokale traditioner eller forretningspraksis kræver gaver til bestemte 
lejligheder. Hvis det er tilfældet, kan små gaver af symbolsk værdi gives, så længe prisen for 
gaven er fuldt dokumenteret. Det er også vigtigt at sikre, at gaven er i overensstemmelse med 
INDICORs mere detaljerede compliance-programmer og -politikker. I visse begrænsede 
situationer kan gaver af mere end symbolsk værdi, der involverer rejser eller underholdning, 
være tilladt efter modtagelse af din leders eller den compliance-ansvarliges forudgående 
skriftlige godkendelse. En gave er aldrig tilladt, hvis sådanne er forbudt ved lov, eller hvis 
intentionen med den er upassende, eller den forekommer at have upassende indflydelse. 

Derudover er gaver med kontanter eller 
tilsvarende (såsom gavekort) aldrig 
acceptable. 

Modtagelse af gaver fra leverandører 
og leverandører  

Forretningsgaver af væsentlig værdi, der 
tilbydes til dig, kan have til hensigt at påvirke 
valget af leverandører på upassende vis. 
Derfor er INDICORs standarder for accept af 
gaver fra leverandører eller 
leverandørvirksomheder eller deres agenter 
de samme som dem, der vedrører at give 
gaver til vores kunder og potentielle kunder. 

Beslutninger om at acceptere gaver eller 
underholdning fra leverandører eller leverandører bør være underlagt lokal skik, diskretion og 
god dømmekraft. Som hovedregel kan forretningsgaver accepteres, forudsat at de er af 
nominel værdi og ikke indeholder kontanter eller finansielle værdipapirer. I tilfælde af måltider, 
underholdning, indkvartering eller rejsetilbud bør beslutningen om at acceptere være styret af 

Før du accepterer en gave, skal du 
spørge dig selv: 

• Er typen af gave eller invitation 
passende i et 
forretningsforhold? 

• Accepterer du tilbud om 
underholdning for hyppigt? 

• Har du på forhånd sikret dig 
godkendelse fra din leder eller 
compliance-ansvarlige? 
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god dømmekraft under hensyntagen til princippet om gensidighed, dvs. om den person, der 
modtog et sådant tilbud, er i stand til at give en tilsvarende værdsat gave og regnskabsføre 
dens udgift under INDICORs normale udgiftskontoprocedurer. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt gave er tilladt i henhold til denne politik, eller hvis du 
ønsker godkendelse til en gave eller underholdning, der ikke er dækket her, skal du kontakte din 
leder eller compliance-ansvarlige. 

 

 

  

Når det gælder gaver og underholdning, skal du huske på disse: 

Giv ikke gaver, der er overdrevne, upassende eller blot giver indtryk af at være upassende. 

Du må ikke anmode om gaver, underholdning eller tjenester af nogen art fra leverandører, 

kunder eller konkurrenter. 

Du må ikke acceptere gaver af mere end symbolsk værdi, medmindre det er godkendt af din 

leder eller den compliance-ansvarlige. 

Gaver skal afspejles korrekt i virksomhedens regnskaber og optegnelser. 

Forudgående offentliggørelse af gaven til din leder og/eller compliance-ansvarlige for at sikre 

deres godkendelse kan ofte eliminere eventuelle problemer eller potentielle misforståelser.  

Hvis gaven involverer en embedsperson, er det afgørende, at du overholder oplysningerne i 

afsnittet Lov om international korruption.  
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ANSVAR OVER FOR VIRKSOMHEDENS PERSONALE 

Forholdet mellem INDICOR og dets personale på alle niveauer er baseret på gensidig respekt, 
gensidig tillid og fælles mål. At behandle hinanden med respekt, som yderligere beskrevet 
nedenfor, er grundlaget for god forretningsadfærd.  

Sundhed og sikkerhed  

INDICOR bestræber sig løbende på at skabe en sikker 
og sund arbejdsplads i overensstemmelse med alle 
gældende statslige love og forordninger. For at 
understøtte dette initiativ forventes det, at du 
overholder alle gældende sundheds- og 
sikkerhedsregler på arbejdspladsen. Hvis din stilling 
kræver overholdelse af eventuelle sikkerheds- og 
sundhedskrav på arbejdspladsen, skal du have den 
relevante uddannelse.  

Trusler eller voldshandlinger tolereres ikke og skal 
straks rapporteres. Enhver medarbejder, der truer eller 
begår en voldelig handling, vil blive genstand for 
disciplinære foranstaltninger, til og med afskedigelse, 
civile retssager og/eller retsforfølgelse.   

Ikke-diskrimination og chikane  

I overensstemmelse med alle gældende love diskriminerer INDICOR ikke i sin ansættelses-, 
forfremmelses- eller anden ansættelsespraksis på grundlag af race, hudfarve, alder, national 
oprindelse, statsborgerskab, køn, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, religion, 
funktionsnedsættelse, graviditet, veteranstatus eller andre karakteristika, der er beskyttet ved 
lov. INDICOR er stærkt engageret i og forpligter sig til at rekruttere, ansætte og fremme 
kvalificerede personer fra racemæssige minoritetsgrupper samt kvinder, veteraner og personer 
med funktionsnedsættelse.  

INDICOR er fast besluttet på at opretholde et arbejdsmiljø, der er fri for alle former for chikane, 
herunder verbalt eller fysisk misbrug eller intimidering af, eller adfærd, der nedgør eller udviser 
fjendtlighed eller aversion mod, enhver person på grund af race, farve, religion, køn, 
kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, national oprindelse, statsborgerskab, 
veteranstatus, alder, graviditet eller funktionsnedsættelse. Derfor vil enhver sådan chikane, 
nedsættende kommentarer eller fornærmelser ikke blive tolereret.  

Chikane kan antage mange former, herunder uvelkommen verbal eller fysisk kontakt, skriftlig 
kommunikation eller gentagen ureglementeret adfærd, som en rimelig person ville se som 
krænkende. Mobning og chikane af enhver art, uanset om det er af seksuel karakter eller ej, er 
en overtrædelse af vores politikker. Chikane kræver ikke hensigt. 

 

Hvordan kan jeg hjælpe med at 
fremme en sikker arbejdsplads? 

• Ved at overholde dette 
kodeks og gældende love og 
politikker. 

• Ved at gribe hurtigt ind, hvis 
du ser noget, eller nogen 
udvise usikker adfærd. 

• Ved at være opmærksom på, 
hvordan dine beslutninger og 
handlinger vil påvirke andres 
sundhed og sikkerhed. 
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Beskyttelse af personoplysninger 

INDICOR respekterer sine medarbejderes privatliv og anerkender, at de fleste af de data, der 
indsamles i virksomhedens filer, vedrører personens baggrund, familie, indkomst, bidrag og 
sundhedsoplysninger, som er af fortrolig karakter. Medarbejdere med adgang til denne type 
oplysninger skal overholde alle gældende love, regler og forordninger, der pålægger en 
fortrolighedsstandard for sådanne optegnelser og videregivelse af sådanne oplysninger. Hvis du 
har adgang til sådanne optegnelser, bortset fra videregivelse, der kan være påkrævet ved lov, er 
du derfor ikke autoriseret til at frigive oplysninger vedrørende en medarbejders personlige 
anliggender til nogen uden for INDICOR, undtagen baseret på et påvist behov for at kende 
oplysningerne.  

Stofmisbrug  

Det er vigtigt for INDICOR at have arbejdspladser uden stofmisbrug. Derfor skal medarbejdere 
møde på arbejde i stand til at udføre deres opgaver, uden påvirkning af ulovlige eller 
uautoriserede stoffer, hash eller alkohol. Derudover er brug, besiddelse eller distribution af 
ulovlige eller uautoriserede stoffer, hash eller alkohol i arbejdstiden eller på virksomhedens 
område forbudt.  

Fagforeninger  

Mens INDICOR foretrækker at interagere med sit personale på individuel basis, anerkender de 
også, at spørgsmål, der involverer fagforeninger eller samarbejdsudvalg med repræsentation af 

DU 
SKAL: 

• Respektere dine kollegers 
forskellige karakteristika. 

• Opbygge tillid hos dine 
teams gennem respekt. 

• Sige til, hvis du har mistanke om 
eller observerer, at nogen bliver 
chikaneret eller mobbet. 

DU MÅ 
IKKE: 

• Skabe ikke et fjendtligt eller 
intimiderende miljø gennem 
dine handlinger eller ord.  

• Komme ikke med upassende 
kommentarer eller vittigheder. 

• Være/tale fornærmende eller 
krænkende over for eller om 
nogen. 

 

Enhver medarbejder, der mener, at han eller hun (eller en anden medarbejder) er blevet udsat for 

diskrimination eller chikane, skal indberette sagen til deres leder, den compliance-ansvarlige eller 

via INDICORs etik og compliance-telefonlinje ved at bruge www.INDICOR.ethicspoint.com.  Alle 

påstande af enhver art, der fremsættes af eller mod en medarbejder, tidligere medarbejder, 

leverandør, kunde eller kontrahent, der involverer diskrimination, chikane, fjendtligt arbejdsmiljø, 

sikkerheds- eller miljøbekymringer eller gengældelse, skal indberettes til den compliance-

ansvarlige af Human Resources, Legal eller virksomhedsledelsen. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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medarbejdere, skal løses inden for rammerne af loven, for de enkelte enheder. Derfor vil 
INDICOR, hvor kollektiv repræsentation eksisterer, bestræbe sig på at opbygge et forhold til 
disse repræsentative organisationer baseret på principperne om god tro og gensidig respekt. 
INDICOR forpligter sig til at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser vedrørende 
beskæftigelse, indvandring og arbejdsrelationer, herunder arbejdstid og rimelige lønninger.  
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INTERESSEKONFLIKTER OG FORRETNINGSMULIGHEDER 

Interessekonflikter  

Vi skal være omhyggelige med at undgå handlinger, der er i konflikt med INDICORs bedste 
interesser.  En “interessekonflikt” opstår, når en persons private eller personlige interesse på en 
hvilken som helst måde er i konflikt med eller blot synes at være i konflikt med INDICORs 
interesser. Disse kan omfatte: 

• at repræsentere INDICOR i handler, hvor den pågældende person har en personlig 
interesse  

• at anmode om personlige tjenester fra dem, som INDICOR gør forretning med 

• at arbejde for eller yde rådgivning eller konsulentydelser til en konkurrent, leverandør 
eller kunde hos INDICOR, drive en virksomhed, der konkurrerer med INDICOR eller 
indtage en holdning, der griber ind i vedkommendes ansvar over for INDICOR 

• at blive leder eller direktør for eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som 
INDICOR driver forretning med eller konkurrerer med  

• andre omstændigheder, hvor personens loyalitet over for INDICOR ville være delt.  

Disse situationer og andre som dem skal undgås, medmindre de er godkendt af den 
compliance-ansvarlige.  

INDICOR-medarbejdere må ikke have en økonomisk interesse i nogen af virksomhedens kunder, 
leverandører, distributører, 
salgsrepræsentanter eller konkurrenter, 
der kan forårsage delt loyalitet eller 
endda udseendet af delt loyalitet.  

Lån fra INDICOR til alle medarbejdere 
skal godkendes på forhånd af INDICORs 
bestyrelse eller dets udpegede udvalg. 

Uden forudgående godkendelse fra den 
compliance-ansvarlige må 
medarbejdere ikke udføre eksternt 
arbejde for andre parter eller anmode 
om en sådan forretning på 
virksomhedens område eller i 
virksomhedens tid, hvilket omfatter tid 
givet med løn til at håndtere personlige 
anliggender. De har heller ikke tilladelse 
til at bruge virksomhedens udstyr, 
telefoner, materialer, ressourcer eller 
proprietære oplysninger til noget 
eksternt arbejde.  

En konfliktsituation kan opstå, når en 
medarbejder: 

• foretager handlinger eller har 
interesser, der kan gøre det 
vanskeligt at udføre dennes 
opgaver objektivt og effektivt 

• modtager, enten direkte eller 
indirekte, upassende personlige 
fordele som følge af deres stilling 
hos INDICOR (en indirekte fordel 
kan være en fordel, der gives til 
et familiemedlem) 

Hvis du nogensinde er i tvivl om, hvorvidt 
en transaktion er korrekt, skal du rådføre 
dig med din leder eller den compliance-
ansvarlige. 
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Hver medarbejder skal straks oplyse sine faktiske eller potentielle interessekonflikter til sin 
leder eller til den compliance-ansvarlige.  

Forretningsmuligheder  

Medarbejdere har pligt til at fremme INDICORs legitime interesser, når muligheden for at gøre 
det opstår. Ingen medarbejder må:  

• personligt agere til egen fordel, eller hjælpe andre med at agere til deres fordel, i 
forbindelse med en forretningsmulighed, der opdages ved brug af virksomhedens 
ejendom, oplysninger eller stilling 

• bruge INDICORs navn, ejendom, oplysninger eller stilling til personlig fortjeneste, 
vinding eller fordel (bortset fra kompensation fra INDICOR) eller  

• konkurrere med INDICOR.  

Alle medarbejdere skal være særligt opmærksom på muligheden for uretmæssig tilegnelse af 
INDICORs forretningsmuligheder, og i tilfælde af tvivl skal en medarbejder straks rådføre sig 
med sin leder eller den compliance-ansvarlige.  
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BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS AKTIVER  

Vi har pligt til at beskytte INDICORs aktiver mod tyveri, tab eller misbrug. Aktiver kan omfatte: 

• immaterielle aktiver (f.eks. kundelister, fremstillingsprocesser, tekniske tegninger og 
specifikationer, softwarekode, intellektuel ejendom og en række oplysninger i skriftlig 
eller digitalt lagret form)  

• materielle aktiver (f.eks. penge, udstyr, forsyninger, faciliteter, lagerbeholdning og 
materialer) 

Der forventes konstant årvågenhed med hensyn til at beskytte INDICORs 
forretningshemmeligheder, forretningsdata og proprietær knowhow mod industriel spionage.  

Tilsvarende kræver ansvarlig forvaltning af INDICORs ressourcer en nøjagtig redegørelse for 
anvendelser af INDICORs væsentlige aktiver samt personaletid. INDICOR-ressourcer må ikke 
omdirigeres til uautoriseret brug.  

KORREKT brug af 
virksomhedsaktiver  

Alle medarbejdere med adgang til 
virksomhedens penge eller ejendom har et 
absolut ansvar for at administrere dem med 
det højeste niveau af integritet og for at 
undgå misbrug af sådanne aktiver. 
Bedrageri, tyveri, underslæb eller andre 
upassende midler til at opnå 
virksomhedsmidler af INDICOR-
medarbejdere er uetiske, ulovlige og helt 
uacceptable. Medmindre det er specifikt 
autoriseret, må du ikke misbruge eller 
fjerne virksomhedens ejendom (f.eks. 
møbler, udstyr, forsyninger samt ejendom, 
der er oprettet, anskaffet eller kopieret af 
INDICOR til deres udelukkende brug, såsom 
filer, referencematerialer og rapporter, 

computersoftware, databehandlingssystemer og databaser), fra INDICORs faciliteter. 

Integriteten af INDICOR computerprogrammer og data må ikke kompromitteres. Udvis stor 
omhu med hensyn til at beskytte disse aktiver mod tilsigtet eller utilsigtet korruption.  

INDICORs produkter og tjenester er deres ejendom, og bidrag, som en medarbejder yder til 
udviklingen og implementeringen af sådanne, mens de er ansat hos INDICOR, er virksomhedens 
ejendom og forbliver virksomhedens ejendom, selvom hans eller hendes ansættelse afsluttes.  

Hvornår er brugen korrekt? 

• Når brugt til det tilsigtede 
forretningsformål 

• Rimelig og begrænset brug af 
din INDICOR-udstedte telefon 
eller computer 

Hvornår er brugen ikke korrekt? 

• Når brugt til eksterne 
forretningsaktiviteter eller 
personlige politiske aktiviteter 

• Når brugt til at downloade, se 
eller sende materialer, der er 
ulovlige eller uetiske 
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Det er vigtigt, at vi forebygger tyveri eller uretmæssig tilegnelse af virksomhedens ejendom ved 
at udvise løbende omhu for at begrænse sådanne tab ved normale forholdsregler og ved at 
håndtere virksomhedens aktiver på en forsigtig måde.  

Beskyt virksomhedens ejendom ved at: 

• følge IT-politikker og -procedurer 

• låse udstyr, forsyninger og materialer, når der ikke er nogen til stede til at sikre dem  

• beskytte bruger-id’er og adgangskoder 

• være opmærksom på phishing-svindel og andre forsøg på at indhente følsomme 
personoplysninger eller virksomhedsoplysninger 

• erkende, at dårlige aktører løbende forsøger at bedrage virksomhedens medarbejdere 
og svigagtigt erhverve virksomhedens ejendom (såsom virksomhedens midler gennem 
falske forudsætninger) 

• indberette mistænkelige personer eller aktiviteter til sikkerhedspersonale  

• afstå fra at downloade uautoriserede programmer eller software  

• undgå diskussioner af følsomme eller fortrolige virksomhedsoplysninger i nærheden af 
uautoriserede personer (dvs. gange, elevatorer, restauranter, sociale medieplatforme).  

Administration af optegnelser 

Det er vigtigt at opbevare vores optegnelser på en måde, der overholder alle gældende love, 
regler og forordninger, og giver mulighed for tilgængelighed i tilfælde af retssager, revisioner 
eller undersøgelser.  

Alle medarbejdere skal samarbejde fuldt ud med enhver passende autoriseret intern eller 
ekstern undersøgelse, herunder overtrædelser af dette kodeks og afventende retssager. Hvis 
du anmodes om at bevare dokumenter i overensstemmelse med en undersøgelse eller juridisk 
fastfrysning, skal du fuldt ud overholde dette, og du må aldrig tilbageholde, manipulere, 
ødelægge eller undlade at kommunikere relevante oplysninger.  

Intellektuel ejendom  

INDICOR har foretaget store investeringer i sine intellektuelle ejendomme, som omfatter: 

• patenter 

• handelsnavne 

• softwarekode 

• varemærker 

• mærkenavne 
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• proprietære oplysninger (f.eks. processer, data, knowhow, forretningshemmeligheder, 
formler, forbedringer, produktionsteknikker, computerprogrammer og oplysninger og 
lister over leverandør- og kundekontrakter)  

Medarbejdere må ikke videregive til uautoriserede personer, hverken inden for eller uden for 
INDICOR, nogen oplysninger, der ville kompromittere proprietære teknologier eller 
forretningshemmeligheder. Derudover skal der træffes rimelige foranstaltninger for at 
forhindre utilsigtet videregivelse af sådanne oplysninger. Denne fortrolighed af 
virksomhedsoplysninger gælder, selv efter at personens ansættelsen hos INDICOR er ophørt.  

På samme måde som INDICOR forventer, at deres intellektuelle ejendomme og 
ejendomsrettigheder overholdes, respekterer INDICOR også andres ejendomsrettigheder. 
Derfor er det i strid med INDICORs politik, at medarbejdere opsnapper, duplikerer eller tilegner 
sig via elektroniske eller andre midler, sådanne materialer som computersoftware, lyd- eller 
videooptagelser, offentliggørelse eller andre beskyttede intellektuelle ejendomme, undtagen 
med tilladelse fra indehaverne af patentet eller ophavsretten. Ethvert tilbud om fortrolige 
oplysninger fra eksterne kilder skal afvises, medmindre der træffes passende juridiske 
sikkerhedsforanstaltninger.  

NØJAGTIGHED AF VIRKSOMHEDENS OPTEGNELSER OG 
RAPPORTERING 

Alle vores medarbejdere genererer optegnelser som en del af deres almindelige opgaver, og 
det er afgørende, at alle INDICOR-medarbejdere kun fremsætter sande og nøjagtige udtalelser 
og erklæringer. Dette gælder ikke kun for INDICOR-optegnelser, men også for offentlige 
myndigheder, leverandører, kunder, pressen og offentligheden. Alle medarbejdere, der er 
involveret i oprettelse, overførsel eller indtastning af oplysninger i INDICORs finansielle og 
driftsmæssige optegnelser (herunder timesedler, salgsoptegnelser og udgiftskonti), har ansvar 
for og skal sørge for at gøre det fuldstændigt, ærligt og nøjagtigt.  

Sådan sikres nøjagtighed 

For at sikre overholdelse af denne politik er det vigtigt, at vi bestræber os på at:  

• sikre, at forretningstransaktioner er korrekt autoriserede, og at klare, fuldstændige og 
nøjagtige indtastninger af disse transaktioner oprettes og registreres i INDICORs 
regnskaber og optegnelser i overensstemmelse med generelt accepterede 
regnskabsprincipper og INDICORs interne kontrolpolitikker og -procedurer  

• beskrive den sande karakter af hver transaktion eller betaling i dens understøttende 
dokumentation  

• indberette eksistensen af eventuelle ikke-offentliggjorte eller ikke-registrerede midler 
eller andre aktiver  

• sikre, at alle indberetninger til tilsynsmyndigheder er fuldstændige, retfærdige, 
nøjagtige, rettidige og forståelige  

• samarbejde med undersøgelser eller revisioner af INDICORs regnskaber 
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• i det omfang estimater og periodiseringer er nødvendige i virksomhedens rapporter og 
optegnelser, sikre, at de (i) understøttes af passende dokumentation og er baseret på 
afgørelser i god tro, der overholder INDICORs regnskabspolitikker og -procedurer, og (ii) 
i det omfang materialet er blevet godkendt af ledelsen  

• sikre, at betalinger altid kun foretages til den person eller det firma, der rent faktisk 
leverede de relaterede varer eller tjenester 

• sikre, at kontakter med skattemyndigheder håndteres i overensstemmelse med 
INDICORs regnskabspraksis og -procedurer.  

Alle medarbejdere forventes at indsende nøjagtige udgiftskonti. Indsendelse af en udgiftskonto 
for måltider, der ikke spises, kilometer, der ikke køres, flybilletter, der ikke bruges, eller for 
nogen anden udgift, der ikke afholdes, er uærlig rapportering og er forbudt. 

Regnskabskontrol  

Alle transaktioner skal registreres korrekt og nøjagtigt i INDICORs regnskaber og optegnelser i 
overensstemmelse med generelt accepterede regnskabsprincipper, INDICORs interne kontrol 
over regnskabsaflæggelse og andre interne kontroller og eventuelle andre gældende 
virksomhedspolitikker og -procedurer. Der må ikke opretholdes ikke-registrerede bankkonti, 
virksomhedsmidler eller aktiver, og alle poster, der foretages i eventuelle virksomhedsbøger 
eller -optegnelser, skal være nøjagtige og overholde INDICORs politikker og procedurer. 
Desuden er det alle INDICOR-medarbejderes ansvar, inden for rammerne af deres 
ansættelsesopgaver, at sikre, at al regnskabsføring og alle optegnelser til offentlige 
myndigheder er sandfærdige og nøjagtige.  

Alt INDICOR-personale, der er underlagt dette kodeks, må ikke tvinge, manipulere, vildledende 
eller svigagtigt påvirke en uafhængig eller certificeret revisor, der er involveret i revision eller 
gennemgang af INDICORs årsregnskaber med henblik på at gøre årsregnskaberne vildledende.  

Dokumentation  

Virksomhedsmidler må ikke betales med den hensigt eller forståelse, at nogen del af en sådan 
betaling skal bruges til et andet formål end det, der er beskrevet i dokumentet, der 
understøtter en sådan betaling.  

Enhver dokumentation af virksomhedshandlinger, der foretages, skal overholde 
rapporteringspolitikkerne, -procedurerne og -kravene fra INDICOR og ethvert relevant statsligt 
organ, der fører tilsyn med eller har jurisdiktion over en sådan sag. Dokumentationen skal være 
nøjagtig og opbevares som fastsat i vedtægt, forordning eller instruktion af sådanne organer. 
Det er strengt forbudt for medarbejdere at destruere, ændre eller forfalske dokumenter eller 
optegnelser med det formål at forhindre, blokere eller uretmæssigt påvirke undersøgelsen eller 
den korrekte administration af enhver sag inden for en statslig afdelings eller myndigheds 
jurisdiktion.  
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Bekæmpelse af hvidvaskning 

INDICOR forpligter sig til forebyggelse, opdagelse og rapportering af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme. Hvidvaskning af penge er processen, hvor ulovlig indtægt 
konverteres, så midlerne fremstilles som legitime. For at beskytte vores virksomhed skal du 
handle omhyggeligt for at forhindre, at INDICOR-produkter eller -tjenester bruges til yderligere 
hvidvaskning af penge. Hvis du opdager mistænkelig aktivitet, skal du straks indberette det til 
din leder eller den compliance-ansvarlige.  

Offentlig kommunikation  

For at sikre, at alle offentliggørelser af virksomhedsoplysninger er nøjagtige og i fuld 
overensstemmelse med gældende love og forordninger, må alle sådanne offentliggørelser kun 
foretages gennem specifikt etablerede kanaler. Se afsnittet “Mediekontakt” for yderligere 
oplysninger.  

Ud over at udføre deres opgaver og ansvarsområder i henhold til disse krav, vil hver 
administrerende direktør etablere og administrere rapporteringssystemer og -procedurer med 
behørig omhu og påpasselighed for at sikre, at:  

• offentlig kommunikation indeholder oplysninger, der er nøjagtige og forståelige og ikke 
giver vildledende oplysninger eller udelader væsentlige fakta  

• forretningstransaktioner er korrekt autoriseret og fuldstændigt og nøjagtigt registreret i 
INDICORs regnskaber og optegnelser i overensstemmelse med almindeligt accepterede 
regnskabsprincipper og INDICORs etablerede finansielle politikker  

• opbevaring eller bortskaffelse af virksomhedsoptegnelser er i overensstemmelse med 
etablerede INDICOR-politikker og gældende juridiske og forskriftsmæssige krav.  
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ANSVAR OVER FOR OFFENTLIGHEDEN 

Relationer med embedspersoner; Lov om international korruption  

INDICOR overholder nøje alle gældende 
antibestikkelses- og antikorruptionslove, 
herunder USA’s Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA) og Storbritanniens Bribery Act. INDICOR 
forbyder at give noget af værdi, direkte eller 
indirekte, til embedspersoner fra udenlandske 
regeringer eller udenlandske politiske kandidater 
for at opnå eller bevare forretning.  

INDICOR har udviklet politikker, procedurer og 
interne kontroller til overholdelse af 
antibestikkelses- og antikorruptionslove. Dette 
omfatter udførelse af tredjepart due diligence 
med henblik på at mindske risikoen for at blive 
involveret i korruption gennem tredjeparter. 

I forbindelse med lovgivere, tilsynsmyndigheder, 
statslige agenter eller andre offentlige 
embedspersoner, politiske partier, 
partifunktionærer eller politiske kandidater må 
INDICOR-personale ikke: 

• deltage i en upassende adfærd, der har til 
formål at opnå, fastholde eller lede 
forretning  

• uretmæssigt påvirke sådanne personer 
eller deres medarbejdere til at foretage 
upassende handlinger eller for at undgå at 
foretage påkrævede handlinger eller på 
anden måde udføre deres opgaver.  

Betalinger, gaver eller andre ting af værdi må generelt ikke gives til en embedsperson af nogen 
som helst grund. Dette gælder både i USA og i andre lande, selvom passende betaling fra 
INDICOR-personale til udenlandsk statslig eller kvasi-statslig repræsentation for at lette eller 
fremskynde udførelsen af rutinemæssige statslige handlinger, der ikke involverer omdirigering 
til at tildele forretning til eller fortsætte med at drive forretning, kan være tilladt i henhold til 
amerikansk og udenlandsk lovgivning.  

En tredjepart må ikke bruges til at forsøge at skjule bestikkelse. Leverandører, agenter, 
distributører og forretningspartnere må ikke tilbyde eller modtage bestikkelse i forbindelse 
med arbejde for INDICOR eller på INDICORs vegne. Passende due diligence skal udføres i 

Hvad er vores ansvar? 

• Du må aldrig tilbyde, love eller give 
noget af værdi (uanset hvor 
nominelt) til en embedsperson for 
at opnå en forretningsmæssig 
fordel. 

• Du må aldrig instruere, autorisere 
eller tillade en tredjepart at 
foretage en forbudt betaling på 
dine vegne. 

• Du må aldrig foretage en betaling 
til en tredjepart, hvis du ved eller 
har grund til at tro, at den 
sandsynligvis vil blive brugt til 
uretmæssigt at give noget af værdi 
til en embedsperson. 

• Registrer altid alle foretagne 
betalinger eller kvitteringer, der er 
opnået, nøjagtigt, fuldstændigt og 
rettidigt. 

Husk, at bestikkelse kan være i form 
af penge, gaver, tjenester eller 
andre fordele. 
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forhold til tredjeparter, der vurderes at udgøre en risiko. Betalinger og udgifter skal overvåges 
nøje og revideres for at sikre overholdelse af denne bestemmelse.  

 

 

Politiske aktiviteter og bidrag  

INDICOR forpligter sig til at overholde alle gældende love vedrørende politiske bidrag, herunder 
dem, der forbyder virksomheder at yde politiske bidrag i forbindelse med valg. INDICOR-
medarbejdere må ikke udføre personlige politiske aktiviteter ved hjælp af virksomhedens tid, 
ejendom eller udstyr. Derudover må du ikke yde et politisk bidrag i INDICORs navn eller på 
vegne af INDICOR uden forudgående godkendelse fra INDICORs administrerende direktør. 
Dette omfatter ikke kun direkte bidrag til kandidater, men også andre aktiviteter såsom at købe 
billetter til en politisk begivenhed, levere varer eller tjenester eller betale for annoncer og 
andre kampagneudgifter.  

Ethvert velgørende bidrag, der ydes af eller på vegne af virksomheden, må aldrig gives med det 
formål at påvirke en kunde, leverandør, offentlig agent eller en tredjeparts beslutning. 

Mediekontakt: Offentlige udtalelser  

For at sikre, at alle offentliggørelser af INDICOR-oplysninger er nøjagtige og i fuld 
overensstemmelse med gældende love og forordninger, kræver INDICOR, at alle sådanne 
offentliggørelser kun foretages gennem specifikt etablerede kanaler. Medmindre du specifikt 
har fået tilladelse til at gøre det.  

For at sikre, at nyheder, der udgives om INDICOR, er nøjagtige, rettidige, konsekvente og i 
overensstemmelse med gældende lovkrav, er INDICORs administrerende direktør, 
økonomidirektør og andre specifikt udpegede personer i ledelsen ansvarlige for, at sådanne 
udgivelser finder sted i henhold til passende procedurer, som de udvikles og implementeres. 
Som hovedregel skal alle henvendelser fra generelle, handels- eller finansnyhedsmedier 
henvises til sådanne koncerndirektører.  

Afvigelse fra denne politik bør kun overvejes og godkendes fra sag til sag og kun efter 

henvisning til den compliance-ansvarlige. Anmodninger fra offentlige myndigheder om andre 

oplysninger eller møder end rutinemæssig kommunikation i den almindelige forretningsgang 

(f.eks. rutinemæssig kommunikation om eksport-compliance) skal henvises til INDICORs 

juridiske afdeling. Hvis din personlige sikkerhed eller bevægelsesfrihed er i fare, kan der 

foretages en betaling, som derefter rapporteres til den compliance-ansvarlige eller INDICORs 

juridiske afdeling efter den fandt sted, og den skal afspejles korrekt i virksomhedens 

regnskaber og optegnelser.  
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Brug af sociale medier 

Vi skal være opmærksomme på de konsekvenser og utilsigtede konsekvenser, der kan følge af 
vores brug af sociale medier. Med henblik herpå skal enhver brug af sociale medier være i 
overensstemmelse med gældende lovgivning, regler, forordninger og INDICOR-politikker. 
Medarbejdere skal sikre, at al kommunikation er professionel og ikke har en negativ indvirkning 
på vores virksomhed. Derudover må vi ikke komme med personlige kommentarer, der kan 
fortolkes som en kommentar eller accept fra INDICOR.  

Vigtigst af alt må vi aldrig diskutere eller videregive fortrolige oplysninger eller frigive 
væsentlige, ikke-offentlige oplysninger. Se afsnittet om “Fortrolige oplysninger” for at få 
yderligere oplysninger. 

Miljøbeskyttelse  

INDICOR forpligter sig til at beskytte miljøet, sikre bæredygtighed og støtte socialt ansvar. Vi 
bestræber os på at træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at vores aktiviteter i 
forbindelse med produktion, transport og affaldshåndtering er i overensstemmelse med 
miljøbeskyttelse. Dette omfatter: 

• tildeling af kvalificeret personale til at administrere INDICORs miljøkontrolprogrammer  

• samarbejde med regeringer og branchegrupper om at udvikle passende standarder  

• tekniske produktionsanlæg for at reducere eller eliminere udledning af forurenende 
stoffer  

• informere medarbejdere og beboere i lokalsamfundet om relevante 
miljøkontrolanliggender  

• udelukkende beskæftiger sig med velrenommerede affaldsvirksomheder  

• overholde alle gældende love og bestemmelser.  

Inden for rammerne af deres ansættelse forventes medarbejdere at identificere og håndtere 
alle miljømæssige og sociale risici med gældende love, regler og bestemmelser vedrørende 
miljøet.  

Overholdelse af lokal lovgivning og skik  

På samme måde som i USA forventer INDICOR at overholde loven, uanset hvor vi driver 
virksomhed. Vi tilstræber også at respektere lokale skikke og institutioner uden for USA. Det er 
almindeligt i mange lande (og ofte endda lovligt i disse lande) at tilbyde betalinger til gengæld 
for fremskyndede tjenester. Vi må dog ikke bruge lokal skik som en undskyldning for at 
overtræde gældende love eller virksomhedspolitikker. Vi anser overholdelse af lokal lovgivning 
for at være det mindst acceptable adfærdsniveau; INDICORs egne standarder forpligter os ofte 
til at gå længere end det juridiske minimum og udføre vores forretninger i henhold til en højere 
standard. Derfor tillader vi ikke sådanne betalinger.  

Enhver, der føler, at han eller hun står over for en konflikt mellem INDICOR-politikker og lokal 
skik eller lov, skal kontakte den compliance-ansvarlige.  
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Ligeledes må intet i dette kodeks misfortolkes til at kræve en aktivitet, der er forbudt ved 
gældende lov, eller til at forbyde en aktivitet, der er beskyttet af gældende lov. 

Anti-boykotlove 

INDICOR må ikke indgå aftaler, der har den virkning at fremme en ikke-sanktioneret boykot af 
et land, der er venligt over for USA. USA forbyder handlinger og aftaler, der kan fremme enhver 
boykot, der ikke er godkendt af USA, herunder: 

• nægte at gøre forretninger med andre personer eller virksomheder 

• diskriminere i ansættelsespraksisser 

• tilvejebringe oplysninger om race, religion, køn eller national oprindelse for en 
amerikansk person 

• Brug af kreditbreve, der indeholder forbudte boykotbestemmelser. 

INDICOR skal indberette enhver anmodning om at træffe foranstaltninger eller forsøge at nå til 
enighed, der ville overtræde disse forbud. 

Kontrolelementer til eksport og import  

Mange lande, herunder USA, indfører kontroller og/eller forbud mod visse internationale 
transaktioner, der involverer eksport, videre eksport, import og videregivelse af tekniske data til 
udenlandske personer. Internationale transaktioner omfatter overførsel eller modtagelse af 
varer, teknologi, oplysninger, data eller software af enhver årsag og på enhver måde, herunder 
elektronisk transmission. Medarbejdere skal overholde alle sådanne gældende love, regler og 
bestemmelser. Inden der indgås en international transaktion, skal medarbejdere sikre, at 
transaktionen overholder alle gældende love, regler og bestemmelser. 

Embargoer og sanktioner 

Mange lande, herunder USA, begrænser finansielle transaktioner med et stort antal enheder 
over hele verden, selv med hele lande. INDICOR skal fuldt ud overholde alle økonomiske 
sanktioner og embargoer, der begrænser personer eller virksomheder i at handle med visse 
enkeltpersoner, grupper, enheder eller lande. Hvis du har mistanke om en overtrædelse af en 
sanktion eller embargo, skal du straks rapportere det til den compliance-ansvarlige. 

Menneskerettigheder 

Vi forpligter os til at respektere menneskerettigheder overalt og støtte globale bestræbelser på 
at beskytte menneskerettigheder. Alle vores virksomheder, medarbejdere, agenter og 
leverandører skal overholde alle gældende love, der forbyder tvangsarbejde, børnearbejde, 
menneskehandel og moderne slaveri. 
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Hvem du skal kontakte for at få hjælp til dette kodeks 

• Tal med din leder 

• Tal med den compliance-ansvarlige 

• Brug INDICORs websted for etik og compliance til at rapportere telefonisk eller via e-

mail: www.INDICOR.ethicspoint.com 

Husk, at du altid kan stille et spørgsmål eller give udtryk for bekymringer personligt, via e-

mail eller telefon. Du kan forblive fortrolig eller anonym, hvor det er tilladt ved lov. Når 

du foretager en indberetning til INDICORs linje for etik og compliance telefon, behøver du 

ikke at afgive nogen identificerende oplysninger.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/

