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MEDDELELSE FRA VORES CEO

Hos Watts overholder vi de højeste etiske standarder, og vi handler i henhold til vores værdier, så vi lever 
op til vores vision og mission. Det gør vi takket være vores dygtige medarbejdere, som dagligt udviser 
engagement i integritet.

Vi driver forretning i mange lande, erhvervsmiljøer og kulturer. Vores vision, mission og værdier 
repræsenterer det fælles sprog, der forener os. Det er fokus for vores indsats, så vi hele tiden kan gøre 
det bedre for vores kunder, aktionærer og hinanden. Vores adfærdskodeks er vores guide, som viser 
os, hvordan vi skal anvende vores værdier i vores daglige handlinger. Vores kodeks fører os igennem 
nogen af de situationer, vi kan møde på arbejdet, og det hjælper os med at navigere gennem et 
erhvervslandskab, som til tider kan virke forvirrende.

Som medarbejder hos Watts er det dit ansvar at have læst kodekset omhyggeligt igennem. Hvis der er 
noget i kodekset, du ikke forstår, så stil spørgsmål, og sig det, hvis du mener, at kodekset ikke bliver 
overholdt. Kodekset er ikke en regelbog. Det er din guide til, at du kan gøre dit bedste og tage gode 
beslutninger, der er til fordel for virksomheden, dine kunder og dig selv. Den er også en vejviser for 
vores politikker og andre ressourcer, hvis du har spørgsmål og har brug for mere vejledning.

Vores måde at gøre tingene på betyder noget. Når du følger vores kodeks og værdier i dine 
beslutninger og dit samarbejde med andre, inspirerer du andre til at gøre det samme og giver os 
dermed mulighed for altid at træffe det rigtige valg. Med din hjælp kan vi fortsat fremstille produkter 
og ydelser, der øger komfort, sikkerhed og livskvalitet for mennesker i hele verden.

Robert J. Pagano, Jr. 
Chief Executive Officer and President
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VORES VISION
At være global leder i levering af innovative produkter, systemer 
og løsninger af høj kvalitet, så vi kan sørge for transport, 
bevarelse, kontrol og forsvarlig brug af vand med fokus på 
kunder, innovation og løbende forbedringer.

VORES MISSION
At forbedre komfort, sikkerhed og livskvalitet for mennesker 
i hele verden via vores ekspertise inden for en lang række 
vandteknologier. At være de bedste i vores medarbejderes, 
kunders og aktionærers øjne.

VORES VÆRDIER
Jeg ARBEJDER for …

INTEGRITET & RESPEKT
Altid at gøre det rigtige på den rigtige måde

ANSVARLIGHED
At have fokus på resultater. Vi gør det, vi siger, vi vil gøre

LØBENDE FORBEDRINGER & INNOVATION
At bibeholde fokus på kunderne. Forbedringer hver 
eneste dag

GENNEMSIGTIGHED
At udvise ærlighed og åbent udveksle informationer

Hos Watts bestræber vi os på at opfylde vores 
vision, og vi handler i henhold til vores værdier 
og mission. De repræsenterer det fælles sprog, 
der forener os, er fokus for vores indsats og 
medfører, at vi hele tiden vil gøre det bedre for 
vores kunder, aktionærer og hinanden.

Vi driver forretning i mange lande, erhvervsmiljøer 
og kulturer, og hver dag arbejder vi i mangfoldige 
miljøer, som ses repræsenteret på alle vores 
arbejdspladser over hele verden. Vores vision, 
mission og værdier hjælper os med at 
bygge bro over de naturlige forskelle, der er 
iboende hos mennesker i forskellige kulturer og 
erhvervsmiljøer. 

Watts har endvidere opbygget et omdømme 
som en socialt ansvarlig virksomhed. Dette 
omdømme er baseret på, at du og dine kolleger 
dagligt lever op til vores værdier i de tusindvis 
af interaktioner som I på vores vegne har med 
kunder, aktionærer, leverandører, interessenter 
og hinanden. Ved at efterleve vores værdier og 
altid gøre det rigtige på den rigtige måde i alt, 
hvad du foretager dig, beskytter og opbygger du 
ikke bare vores omdømme, men også dit eget.

VORES VISION, MISSION OG VÆRDIER ALTID AT GØRE DET RIGTIGE

Ved altid at gøre det 
rigtige på den rigtige 

måde beskytter 
og opbygger du 
ikke bare vores 
omdømme, men 

også dit eget.
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KOM GODT I GANG
Watts bestræber sig på at drive forretning i overensstemmelse 
med lovens bogstav og ånd, med de højeste krav til etiske 
normer og i henhold til vores værdier. Dette kodeks er mere en 
blot en beskrivelse af vores politikker. Det er også kernen i de 
globale standarder, vi arbejder efter, som understøttes af vores 
bestyrelse og direktion, og det er desuden en vejledning til alle 
medarbejdere i alle de arbejdsmæssige interaktioner, de oplever 
i hverdagen.

I dette afsnit:

• Kodekset: Din vigtigste ressource

• Din rolle

• Lederens rolle

• Ressourcer til at tage de rigtige valg

• Ingen gengældelse

• Overtrædelser og deres konsekvenser

• Godkendelser og dispensationer

HOTLINEINDHOLD

ALTID AT GØRE DET RIGTIGE7 8



Dette adfærdskodeks beskriver vores 
bestræbelse på at agere i overensstemmelse 
med vores værdier, og det giver dig viden om, 
hvordan du kan leve op til disse standarder. Som 
medarbejder hos Watts forventes det, at du 
kender og følger dette adfærdskodeks.

Gennem hele kodekset vil du møde følgende 
sætninger: “Hvad skal jeg gøre,” “Sig til, 
hvis du ser ” og “Hvad nu, hvis”. Det er 
en hjælp til at navigere gennem det stadigt 
skiftende globale forretningslandskab og giver 
eksempler på, hvordan du kan udføre dit arbejde 
i overensstemmelse med vores værdier.

Alle medarbejdere spiller en vigtig rolle for Watts' 
omdømme og for den værdi, der genereres 
på grundlag af din indsats på vores vegne. Vi 
opfordrer dig til at tage dette ansvar alvorligt, til 
at lære vores standarder at kende og efterleve 
dem hver eneste dag. 

Dette kodeks er en global ressource, der 
skal hjælpe os med at:

•  At forstå og anvende de de adfærdskrav, 
der gælder for vores arbejde.

• Vide, hvornår vi skal bede om hjælp.

•  Vide, hvor vi kan gå hen for at få hjælp, 
hvis vi er usikre på, hvad vi skal gøre. 

Kodekset sætter også fokus på vigtige love og 
politikker, der gælder for alle, som arbejder for 
Watts, uanset titel, status, ansættelsesform og 
arbejdsplads.

Da vi er en global virksomhed, respekterer 
vi loven i alle de lande, hvor vi har 
forretningsaktiviteter. Som repræsentant for 
Watts er det dit ansvar at: 

•  Blive fortrolig med og efterleve de 
adfærdskrav, der er indeholdt i dette 
kodeks, og som er relevante for dit 
arbejde.

•  Efterleve vores værdier i dit samarbejde 
med andre på vores vegne. 

•  Læse dette kodeks i sammenhæng med 
vores særlige politikker og procedurer, 
hvoraf mange er mere stringente end 
gældende minimumskrav der, hvor vi  
har forretningsaktiviteter. 

•  Søge rådgivning, hvis der er behov 
for det, tage sager op og indberette 
eventuelle overtrædelser af vores kodeks 
til ledelsen, så vi kan forbedre den måde, 
vi driver virksomhed på.

Hvis du tror, at en bestemmelse i kodekset kan 
fortolkes som ikke værende i overensstemmelse 
med en gældende lov eller bestemmelse eller 
en anden af Watts' politikker, skal du kontakte 
den relevante ressource i virksomheden. Det kan 
f.eks. være juridisk afdeling eller HR-afdelingen. 
Hvis du er i tvivl, skal du anvende den strengeste 
standard eller bede om hjælp.

KODEKSET: DIN VIGTIGSTE RESSOURCE
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Hvis du leder eller vejleder andre, har du fået en 
særlig betroet stilling. For at bevare den tillid, 
skal du altid:

•  Være en positiv rollemodel. Vis, hvad 
det vil sige at handle med integritet 
i daglige beslutninger og handlinger. 
Tag ansvar for din adfærd og dit teams 
adfærd, og vær forberedt på at blive 
draget til ansvar for denne adfærd.

•  Skabe bevidsthed og forståelse. Brug 
din viden om vores virksomhed, så de 
personer, du arbejder sammen med, kan 
identificere og håndtere de risici, der kan 
opstå på deres arbejde.

LEDERENS ROLLE

•  Angive relevante mål. Fastlæg tydelige, 
målbare og udfordrende mål – men 
kun hvis de kan opnås uden at gå 
på kompromis med vores værdier og 
standarder.

•  Være lydhør. Reager hensigtsmæssigt 
over for enhver, der udviser bekymring 
om forretningsmæssig adfærd. Hold øje 
med den adfærd, dine underordnede 
udviser, og hvis deres adfærd ikke er i 
overensstemmelse med vores standarder, 
så skal du reagere på en retfærdig, 
hensigtsmæssig og konsekvent vis.

Du har gjort din del, når du:

•  Holder dig orienteret. Forstår og 
overholder de politikker og standarder, 
der er relevante for dit arbejde. Deltager 
i kurser om forretningsadfærd. Giver dig 
tid til at læse og lære om opdateringer til 
vores standarder og samarbejder med 
dine kolleger for at sikre dig, at alle er 
fortrolige med de nyeste krav.

•  Opsøger hjælp. Det forventes ikke, 
at du kender alle svarene, men det 
forventes, at du beder om hjælp og søger 
råd hos andre, når det ikke er helt klart, 
hvilken handling der er den rigtige.

•  Står fast. Gå aldrig på kompromis 
med vores standarder (eller din egen 
personlige integritet) for at opfylde 
virksomhedsmål. Hvis der viser sig 
en mulighed for at springe over, hvor 
gærdet er lavest, så skal du vide, at det 
forventes, at du gør det rigtige, og at du 
har ledelsens fulde støtte bag dig.

•  Lader problemer komme for dagens 
lys. Din stemme tæller. Det forventes, og du 
opfordres til, at du giver din mening til kende, 
hvis der er noget, der virker forkert. Det 
gælder også, når du bare har en mistanke 
om en eventuel overtrædelse eller sag. Du 
skal ikke gå ud fra, at noget er i orden, bare 
fordi alle andre mener, det er i orden, at 
topledelsen allerede kender til det, eller at der 
er andre, der nok vil tage sig af problemet. Ud 
over at indberette sager opfordres du også til 
at komme med ideer, der vil være en hjælp til, 
at vi bedre kan administrere og forbedre vores 
virksomhedsansvar. 

Du vil blive bedt om at certificere dit tilsagn til de 
adfærdsstandarder, der er indeholdt i dette kodeks, 
med mindre det ikke er tilladt ifølge den lokale 
lovgivning.

DIN ROLLE

INTEGRITET & RESPEKT
Altid at gøre det rigtige på  
den rigtige måde

HOTLINEINDHOLD
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OVERHOLDES LOVEN ELLER 
VIRKSOMHEDSPOLITIKKEN?

KAN DER VÆRE EN INTERESSEKONFLIKT 
I MIN VURDERING (F.EKS. JEG KOMMER 
VEL IKKE TIL AT SKYLDE NOGEN NOGET 
TIL GENGÆLD)?

VIL JEG FØLE MIG TRYG VED AT 
FORTÆLLE OM MIN BESLUTNING TIL 
MIN FAMILIE ELLER OFFENTLIGHEDEN?

OG TIL SIDST: GØR JEG DET RIGTIGE 
I DENNE SITUATION?

Ligesom det er dit ansvar som medarbejder 
at gøre det rigtige, er det vores ansvar som 
virksomhed at hjælpe dig med at vælge den 
rette vej. Derfor giver vi dig disse værktøjer og 
den nødvendige opbakning, så du kan træffe 
gode valg og stille spørgsmål.

STOL PÅ DINE INSTINKTER
Det er dig, der er bedst i stand til at afgøre, hvad der 
er rigtigt, og hvad der er forkert. Inden du tager en 
beslutning eller handler på et direktiv, skal du vurdere, 
hvilken konsekvens det har for vores værdier og for 
virksomheden ved at stille dig selv spørgsmålet: 

HVORNÅR SKAL JEG BEDE OM HJÆLP?
Har du svaret “nej” eller “måske” til nogen af disse 
spørgsmål? Søg råd, eller bed om hjælp, hvis 
du er usikker på, hvordan du skal reagere. For 
eksempel hvis:

•  Du er usikker på, om Watts' politikker 
gælder for en specifik situation.

•  De relevante love eller krav er komplekse 
og vanskelige at fortolke.

•  Dine erfaringer med emnet er begrænsede.

•  Det føles simpelthen ikke, som om det er 
den rigtige beslutning.

HVOR SKAL JEG BEDE OM HJÆLP?
Vi forventer og opfordrer dig til først at tage 
sager op hos en intern ressource, i det omfang 
at det stemmer overens med gældende lov, 
så vi løbende kan forbedre vores systemer og 
arbejdsmiljø. Det omfatter situationer, hvor du 
ved eller har mistanke om, at en af følgende 
parter har været – eller er på vej til – at deltage i 
en ulovlig eller uetisk aktivitet:

• Medarbejdere eller ledere

•  Agenter eller tredjeparter, der handler på 
virksomhedens vegne

• Forhandlere, kunder eller slutbrugere

• Leverandører eller underleverandører

• Joint-venture partnere

Der er mange interne kommunikationskanaler 
til rådighed, der sikrer, at spørgsmål 
og betænkeligheder bliver behandlet 
hensigtsmæssigt. Du skal vælge den 
kommunikationskanal, du føler dig mest tryg 
ved, men det bedste sted at begynde er gerne 
din nærmeste leder eller chef. Du må også 
gerne stille spørgsmål eller fortælle om dine 
betænkeligheder højere oppe i kommandovejen 
(det kan være din nærmeste leders leder osv.) 
eller en specialiseret ressource eller emneekspert 
i virksomheden, f.eks. juridisk afdeling eller HR-
afdelingen.

RESSOURCER TIL AT TRÆFFE DE RIGTIGE VALG

Vælg den 
kommunikationskanal, 

du er mest tryg  
ved, når du  

søger hjælp.
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WATTS HOTLINE
Hvis du gerne vil indberette en sag fortroligt, kan 
du også kontakte Watts Hotline:

Hotline er til rådighed på dit sprog, og de lokale 
telefonnumre til Hotline for alle de lande, hvor Watts 
har arbejdssteder, er angivet på Hotline websitet. 

Denne kommunikationskanal er især anvendelig, 
hvis du føler dig utryg ved at anvende andre 
kommunikationskanaler, eller hvis andre ikke har 
vist sig at være effektive til at løse et problem.

Behov for at give en VIGTIG BESKED?

HOTLINE
Ring til vores globale 
gratis hotline
• Helt anonymt
• Altid fortroligt
• Altid åben

Sig noget!

Watts Water Technologies, Inc.

001-877-792-8878

watts.ethicspoint.com

Hotline er til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage 
om ugen for medarbejdere og tredjeparter, 
som vi har forretningsaktiviteter med (bl.a. 
forhandlere og leverandører). Hotline drives af 
en velrenommeret, uafhængig tredjepart, der er 
uddannet i at udforme rapporter om eventuelle 
overtrædelser af et kodeks.

•  Vi opfordrer dig til identificere dig, når 
du gør brug af Hotline, så det er muligt 
at vurdere sagen fuldt ud. Hvis du 
opgiver dit navn, kan vi kontakte dig, 
hvis vi får brug for flere oplysninger, 
og det kan hjælpe os med at vurdere 
din situation, så vi kan sikre os, at du 
ikke kommer til at opleve gengældelse 
for at have indberettet en sag i god 
tro. Virksomheden vil sørge for, at din 
identitet forbliver fortrolig, men der kan 
være situationer, hvor vi bliver nødt til 
at afsløre din identitet. Det gælder, hvis 
det er påkrævet af lovgivningen, eller 
det er nødvendigt for fuldt ud at kunne 
undersøge og tage sig af sagen.

•  Når du kontakter Hotline, kan du også 
vælge at gøre det anonymt, hvis det er 
tilladt ifølge lovgivningen. Hvis du vælger 
at forblive anonym, er det vigtigt, at du 
giver detaljerede oplysninger, og at du 
med jævne mellemrum tjekker, om der er 
statusopdateringer eller anmodninger om 
yderligere informationer fra det team, der 
undersøger sagen.

Når vi modtager en sag via Hotline, tager vi 
altid sagen alvorligt og reagerer på den. Vi kan 
måske ikke give dig detaljerede resultater om 
vores undersøgelser eller informere dig om, 
hvilke handlinger der er foretaget, men vi vil, 
så vidt det er muligt, give dig en status over 
undersøgelserne, så du ved, at din henvendelse 
er under behandling. 

EU: Bemærk, at der i henhold til EU-
lovgivning om whistleblowing og beskyttelse 
af personoplysninger er specifikke sager, som 
ikke kan blive behandlet af vores virksomheds 
Hotline. Disse sager skal behandles via lokale 
ressourcer. Andre begrænsninger vedrørende 
anonym rapportering gælder sager, der er 
indberettet i visse EU-lande og sager, der 
ikke er relateret til økonomi, regnskab og 
auditering. I sådanne tilfælde vil virksomhedens 
Hotline-ressourcer videresende dig til den rette 
ressource, der vil kunne hjælpe dig.

TILSLUT  
dig vores politikker
Hotline

Hotline FAQ

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg har et problem, som jeg føler, jeg 
burde indberette, men det drejer sig om 
en forseelse , som min chef kan være 
involveret i. Jeg er bange for at miste mit 
job, hvis jeg indberetter det. Eftersom jeg 
ikke kan tale med min chef om det, hvad 
skal jeg så gøre?

A:  Gør noget ved det, og sig din mening. 
Det er dit ansvar, at forseelser bliver 
indberettet. Ofte er din chef den bedste 
at indberette til, men i dette tilfælde skal 
du, hvis du ikke føler dig tryg ved at sige 
noget direkte til din chef, tale med et andet 
medlem af ledelsen eller kontakte en af de 
ressourcer, der er anført i dette kodeks. Du 
kan desuden indberette sagen fortroligt og 
anonymt (hvis lokal lovgivning tillader det) 
til Hotline. Vær opmærksom på, at vi ikke 
tolererer gengældelse af nogen art mod en 
person, som indberetter en sag i god tro.

RESSOURCER TIL AT TRÆFFE DE RIGTIGE VALG fortsat

Fortrolighed uden at 
skulle være bange for 

negative konsekvenser.
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Watts forbyder gengældelse mod enhver, 
der i god tro indberetter en sag eller deltager 
i en undersøgelse. Det gælder også, hvis 
beskyldningen i sidste ende viser sig at være 
ubegrundet.

Enhver, uanset personens position eller 
ansættelsesforhold, der har deltaget i 
gengældelsesaktioner mod en person, der i god 
tro har indberettet en sag, vil blive underlagt 
disciplinære foranstaltninger, som kan omfatte 
afskedigelse. Hvis du føler, at du er blevet 
udsat for gengældelse, skal du kontakte Hotline 
for at få hjælp. Bemærk, at vores politik mod 
gengældelse ikke fritager dig fra eventuelle 
disciplinære foranstaltninger, hvis du selv har 
været involveret i upassende adfærd.

Kan du genkende nogen af de handlinger, hvor 
både ledere og medarbejdere vil kunne blive 
udsat for disciplinære foranstaltninger?
Nedenfor ser du en liste med eksempler:

•  Overtrædelse af love og 
virksomhedsstandarder

•  Pålægge eller opfordre andre 
til at overtræde love eller 
virksomhedsstandarder

•  Undlade at indberette kendte eller 
formodede overtrædelser af love eller 
virksomhedsstandarder

•  Undlade at kontrollere adfærd hos 
underordnede, repræsentanter eller 
sælgere, som du har tilsynsansvar over for

•  Være usamarbejdsvillig eller løgnagtig 
under en undersøgelse

•  Gøre gengæld mod andre, fordi de har 
fortalt om eller indberettet en sag om 
adfærd

•  Forsætligt eller bevidst at have indberettet 
en falsk beskyldning eller sag

•  Enhver anden adfærd, der er uforenelig 
med et forretningsmiljø med en høj 
grad af integritet og forpligtelse om at 
overholde loven

Vi forventer, at du følger alle de politikker og 
standarder, der er indeholdt i dette kodeks. 
I sjældne tilfælde kan der være undtagelser, 
men sådanne undtagelser kan kun godkendes 
af virksomhedens Executive Corporate 
Responsibility Steering Committee. Nogle 
politikker og forretningsaktiviteter kræver 
forudgående indberetning eller godkendelse. 
Andre aktiviteter er ganske komplekse, 
hvor der stilles særlige indberetningskrav 
og regnskabskrav. Det gælder f.eks. ved 
samarbejde med myndigheder. I disse tilfælde 
skal der indberettes og ansøges om de 
nødvendige godkendelser. Alle dispensationer 
fra dette kodeks for ledelse og bestyrelse kan 
kun gives af Bestyrelsen og skal meddeles 
øjeblikkeligt.

INGEN
GENGÆLDELSE

OVERTRÆDELSER OG DERES 
KONSEKVENSER

GODKENDELSER OG 
DISPENSATIONER

HOTLINEINDHOLD
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VORES 
MEDARBEJDERE
Vores succes afhænger af, at vi har en mangfoldighed af 
talentfulde personer, der deler vores vision og værdier. Vi lægger 
vægt på vores kollegers respekt og værdighed og på at have 
en arbejdsplads uden forskelsbehandling, chikane, mobning, 
ulovlige aktiviteter og farlige forhold.

I dette afsnit:

• Ligestilling

• Gensidig respekt og værdighed

• Retfærdige arbejdsmarkedsforhold

• Medarbejdernes sundhed og sikkerhed

•  Beskyttelse af medarbejdernes personoplysninger  
og fortrolighed

HOTLINEINDHOLD
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Hvad skal jeg gøre?
•  Medarbejderrelaterede beslutninger 

skal baseres på en persons evner og 
arbejdsrelaterede egenskaber, ikke 
personlige egenskaber uden relation  
til jobbet.

•  Sørg for, at der er ordentlige arbejdsforhold 
for handicappede og personer, der følger 
særlige religiøse regler.

•   Værdsæt diversitet, og vær rummelig over 
for andre med andre baggrunde.

Sig til, hvis du ser:
•  Personvurderinger på grundlag af faktorer, 

der ikke bygger på evner eller den aktuelle 
opgave.

•  Diskrimination over for personer 
ved beslutninger, der er relateret til 
rekruttering, ansættelse, løn, undervisning, 
forfremmelse eller opsigelse.

•    Vægring mod at samarbejde med 
bestemte personer på grund af deres race, 
religion, køn, eller andre egenskaber, der 
er lovbeskyttede. 

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg overhørte en kollega udtale sig 
racistisk om en jobansøger. Da den 
person, han omtalte, endnu ikke er 
ansat, skal jeg så gøre noget ved det?

A:  Ja, det skal du. Racistisk sprogbrug 
er i modstrid med vores værdier og 
politikker, og det kunne også være en 
overtrædelse af loven. Det skal vi vide, 
så tal straks med din chef om det, eller 
kontakt HR-afdelingen eller Hotline.

LIGESTILLING

Som en arbejdsgiver, der går ind for ligestilling, rekrutterer, ansætter, lønner, uddanner, forfremmer 
og opsiger vi personer i henhold til gældende love og bestemmelser og uden hensyntagen til en 
persons race, hudfarve, religion, alder, køn, national oprindelse, indfødsretsstatus, civilstand, seksuel 
orientering, handicap, militærtjenestestatus eller andre beskyttede forhold.
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Hvad skal jeg gøre?
•  Du skal være over for andre, som du selv 

ønsker at andre skal være over for dig.

•  Anerkend og respekt personer med 
synspunkter, der er forskellige fra dine egne.

•   Tal om uoverensstemmelser eller konflikter 
på en civiliseret og konstruktiv måde.

•  Bevar en professionel atmosfære.

Sig til, hvis du ser:
•   Uønskede, upassende og respektløse 

seksuelle tilnærmelser eller chikane.

•  Upassende vittigheder, stødende 
kommentarer, nedsættende 
kommunikation eller uanstændig kunst og 
fotografier.

•  Mobning, trusler, intimidering, nedgøring af 
andre eller mundtlige og fysiske overgreb.

TILSLUT  
dig vores politikker
Kontakt din lokale HR-afdeling  
for at få flere oplysninger

Hvad nu hvis?

Q:  Vi har en person i vores team, der 
er hørehæmmet. Han er en dygtig 
medarbejder. Han kan tale, men 
det lyder meget anderledes, end 
når andre taler. Der er nogen, der 
gør grin af ham bag hans ryg. Jeg 
synes, det er pinligt og ikke godt for 
samarbejdet i vores team. Hvad skal 
jeg gøre?

A:  Den adfærd, du beskriver, er 
uacceptabel. Du har flere muligheder. 
Du kan først prøve at tale med din 
chef. Eller du kan tale om det med 
HR-afdelingen – som er uddannet til 
at tage sig af den slags problemer –  
og Watts Hotline er også altid en 
mulighed.

GENSIDIG RESPEKT OG VÆRDIGHED

Dit samarbejde med dine kolleger skal være baseret på gensidig respekt og værdighed. Undgå 
al adfærd, der kompromitterer tilliden, arbejdsmiljøets kvalitet eller integriteten i forbindelse med 
beslutningstagninger. Watts forbyder adfærd, der skaber eller bidrager til et truende, fjendtligt eller 
stødende arbejdsmiljø.

Dit samarbejde med 
dine kolleger skal 
være baseret på 

gensidig respekt og 
værdighed.

HOTLINEINDHOLD

ALTID AT GØRE DET RIGTIGE23 24



Hvad skal jeg gøre?
•  Kontroller medarbejdernes kvalifikationer.

•  Vær nøje med betaling til medarbejdere 
for almindelige arbejdstimer og for 
overarbejde i henhold til lokal lovgivning.

•  Hold regnskab med arbejdsuger, 
hvileperioder, fridage og personalegoder i 
henhold til lokal lovgivning.

RETFÆRDIGE ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

Retfærdige ansættelsesforhold er mere end 
blot at virksomheden overholder gældende 
lovgivning om arbejdsmarkedsforhold. De er et 
udtryk for vores evne til at tiltrække og beholde 
de bedste talenter i vores medarbejderstab. 

Vi bestræber os på at overholde alle love 
vedrørende foreningsfrihed, overenskomstaftaler, 
immigration, lønninger, arbejdstimer og 
personalegoder såvel som love, der forbyder 
tvangs- og børnearbejde. Derfor anerkender 
og respekterer Watts alle anerkendte 
menneskerettighedsaftaler.

POLITIK OM BEKÆMPELSE AF SLAVERI 
OG BØRNEARBEJDE
Vi driver forretning på en måde, der udviser 
respekt for menneskerettighederne og kræver 
værdighed for alle, og vi støtter op omkring 
internationale tiltag, der fremmer og beskytter 
menneskerettighederne, herunder modstand 
mod slaveri og menneskehandel. Vores globale 
politik om bekæmpelse af menneskehandel  
er udtryk for vores forpligtigelse til at overholde 
al lovgivning om bekæmpelse af slaveri og 
børnearbejde, som det er fastlagt i lokal 
lovgivning, herunder den britiske Modern Slavery 
Act, California Transparency in Supply Charins 
Act of 2010 og International Labour Organization 
(ILO) Standards. 

Husk, at respekt for menneskeværdighed 
begynder med vores daglige interaktioner 
med hinanden og med vores leverandører og 
kunder. Indberet enhver mistanke om eller 
tegn på krænkelse af menneskerettighederne 
i vores virksomhed og hos dem, vi har 
forretningsaktiviteter med.

FORSTÅ VORES KRAV OM:
ANSÆTTELSE OG 
ANSÆTTELSESBETINGELSER

•  Der bliver kun ansat personer med 
pålidelige og ægte kvalifikationspapirer.

•  Vi tilbageholder ikke medarbejdernes 
identifikationspapirer, udstedt af 
myndighederne, pas og arbejdstilladelser.

•  Medarbejderne må gerne frit deltage i 
overenskomstaftaler uden nogen form for 
indblanding.

LØN OG ARBEJDSTIMER

•  Arbejdsuger må ikke overstige det 
maksimalt tilladelige ifølge loven. 

•  Medarbejderne får betaling for alle 
arbejdstimer uden ulovligt eller 
uretmæssigt fradrag af løn eller 
personalegoder.

•  Alle arbejdstimer skal nøje registreres.

•  Alle lovpligtige helligdage, hvileperioder 
og fridage bliver respekteret.

•  Betaling udstedes til den medarbejder, 
der har tjent beløbet (medmindre der 
gøres retsudlæg fra tredjemand, eller 
medarbejderen har givet sit samtykke).

Hvad nu hvis?

Q:  En timelønnet medarbejder i mit team 
har tilbudt at arbejde lidt mere end 
planlagt for at hjælpe til. Hun sagde, 
at det ikke drejede sig om så lang tid, 
så hun ville ikke begynde at bede om 
overtidsbetaling. Er det i orden?

A:  Nej, det er ikke i orden. Det er rent 
faktisk en lovovertrædelse, at hun 
arbejder over uden at få betaling 
for det. Overtid skal godkendes på 
forhånd og dokumenteres korrekt. 

TILSLUT  
dig vores politikker
Global politik om bekæmpelse  
af menneskehandel
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Hvad skal jeg gøre?
•  Overhold altid alle gældende 

sikkerhedslove, bestemmelser og 
politikker, og opfordr alle omkring dig til at 
gøre det samme.

•  Stands øjeblikkeligt enhver form for 
arbejde, hvor der er en tydelig indikation 
af, at det er risikabelt for medarbejderen.

•  Påtag dig kun arbejde, som du 
er uddannet til, kompetent til, 
helbredsmæssigt egnet til og tilstrækkeligt 
udhvilet til at udføre.

•  Underret øjeblikkeligt en eder på stedet,  
i tilfælde af at der sker en ulykke,  
sygdom, forefindes usikre forhold eller 
trusler om vold.

Sig til, hvis du ser:
• Usikre arbejdsaktiviteter eller -forhold

•  Besiddelse af, anvendelse af eller handel 
med narkotika eller andre ulovlige stoffer 
på virksomhedens område, hvis der ikke 
foreligger en lægelig godkendelse.

•  Brug af trusler, intimidering eller andre 
former for vold.

MEDARBEJDERNES SUNDHED OG SIKKERHED

Vi bestræber os på at beskytte hver enkelt medarbejders sundhed og sikkerhed og mener, at 
arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme kan forebygges. Ingen aktivitet er så vigtig, at den ikke 
kan udføres sikkert, og vi vil ikke gå på kompromis med nogens helbred. Vi mener desuden, at et sikkert 
og forsvarligt arbejdsmiljø er en arbejdsplads uden ulovlige stoffer og vold.

Ingen aktivitet er så 
vigtig, at den ikke 

kan udføres sikkert.

TILSLUT  
dig vores politikker
Kontakt din lokale HR-afdeling  
for at få flere oplysninger

Hvad nu hvis?

Q:  Bliver jeg straffet, hvis jeg 
stopper med mit arbejde, fordi 
jeg har betænkeligheder omkring 
sikkerheden?

A:  Vi bestræber os på at sørge for en 
sikker arbejdsplads for alle – så 
stop med at arbejde, og tal med 
din supervisor, hvis du på nogen 
måde har betænkeligheder omkring 
sikkerhed eller andet. Husk, man 
kan ikke være for forsigtig. Hvis du 
ikke kan tale om sikkerhed med  
din lokale ledelse, skal du kontakte 
HR-afdelingen eller Watts Hotline.
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Hvad skal jeg gøre?
•  Du må kun indsamle, behandle og 

anvende medarbejdernes persondata 
til legitime formål og altid kun i 
overensstemmelse med lokal lovgivning.

•  Brug anonyme, delvise data eller 
erstatningsdata, hvis muligt (f.eks. brug id-
numre, udstedt af virksomheden, i stedet 
for CPR-numre).

•  Brug krypterede filer og enheder til 
opbevaring og overførsel af private 
oplysninger for at undgå uretmæssig 
adgang.

•  Underret øjeblikkeligt en leder på stedet, 
hvis du har mistanke om ulovlig adgang, 
videregivelse, tab eller anden brug  
af persondata.

BESKYTTELSE AF MEDARBEJDERNES PERSONOPLYSNINGER OG 
FORTROLIGHED

Vi mener, at fortroligheden i forbindelse med 
vores medarbejderes personoplysninger 
skal respekteres. Det indebærer, at adgang 
til personlige optegnelser om medarbejdere 
begrænses til medarbejdere, som har den 
nødvendige godkendelse og behov for at se 
optegnelserne i virksomhedsøjemed. Hvis 
du har adgang til personoplysninger, skal 
du følge de relevante krav om fortrolighed. 
Vær også opmærksom på eventuelle 
juridiske begrænsninger og/eller krav mht. 
at flytte personoplysninger uden for deres 
oprindelsesland. Du må aldrig udlevere 
personoplysninger om en medarbejder, hvis en 
person uden godkendelse beder dig om det.

Alle personoplysninger og al elektronisk 
kommunikation, der er oprettet eller gemt på 
virksomhedens computere eller andre elektroniske 
medier, f.eks. håndholdte enheder, må ikke 
betragtes som private, og de kan af forskellige 
årsager blive kontrolleret, auditeret, gjort 
tilgængelige og anvendt til enhver tid og uden 
varsel i det omfang, det er tilladt i henhold til lokal 
lovgivning. Husk det, og vær omhyggelig, når du 
bruger virksomhedens elektroniske medier.

Vi tror på, at man 
skal respektere 

fortrolighed i 
forbindelse med 

vores medarbejderes 
personoplysninger. 

TILSLUT  
dig vores politikker
Politik om global 

informationssikkerhed

HOTLINEINDHOLD

ALTID AT GØRE DET RIGTIGE29 30



VORES KUNDER, 
LEVERANDØRER  
OG MARKEDER
Watts bestræber sig på at skabe værdi for deres kunder ved at 
tilbyde dem innovative og sikre produkter af høj kvalitet. Vi sælger 
vores produkter på ærlig vis og konkurrerer på retfærdig vis. Vi 
ønsker at have relationer med virksomheder, der som vi forpligter 
sig til etisk og bæredygtig forretningsførelse, og vi opbygger 
langsigtede relationer på grundlag af vores værdier.

I dette afsnit:

• Forbrugerbeskyttelse, produktkvalitet og -sikkerhed

• Kartelforebyggelse og konkurrence på lige vilkår

• Etiske salgs- og marketingprincipper

• Korruptionsbekæmpelse

• Gaver og beværtning

• Samarbejde med leverandører

• Internationale handelsrestriktioner

• Aftaler med myndigheder
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FORBRUGERBESKYTTELSE, PRODUKTKVALITET OG 
-SIKKERHED

Innovation er livsnerven i alt, hvad vi foretager os, og kvalitet og sikkerhed er de kendetegn, markedet 
med rette forventer af os. Vores produkters integritet afhænger af, at vores medarbejdere altid følger 
forsvarlig produktionspraksis, der er i overensstemmelse med alle juridiske, lovgivningsmæssige, 
kvalitetsmæssige og kontraktmæssige krav.

Hvad skal jeg gøre?
•  Levere produkter, der skaber værdi for 

vores kunder. Produkter, der er nemme at 
bestille, modtage og installere.

•  Følge alle juridiske, lovgivningsmæssige, 
kvalitetsmæssige og kontraktmæssige 
krav, der styrer, hvordan produkterne 
produceres.

•  Finde måder, hvorpå man kan innovere 
vores produkter, så de passer til vores 
kommercielle strategier, og tilbyde 
kunderne miljøansvarlige løsninger.

Sig til, hvis du ser:
•  Udskiftning af dele eller råmaterialer 

i vores produkter uden korrekt 
godkendelse.

•  Manglende opfyldelse af Watts’ krav 
om kvalitet eller sikkerhed for at opfylde 
produktionsmål eller planlagte mål.

•  Forfalskning eller urigtige oplysninger 
om testresultater i forbindelse med 
produktanalyser, -kvalitet eller -sikkerhed.

ANSVARLIGHED
Fokus på resultater. Vi gør det, 
vi siger, vi vil gøre

Hvad nu hvis?

Q:  Min chef har bedt mig implementere 
en ændring i vores proces, som 
jeg mener vil kompromittere 
produktkvaliteten. Men da hun er min 
chef, er der vel ikke noget, jeg kan 
gøre ved det?

A:  Jo, der er. Vi vil ikke gå på kompromis 
med produktkvalitet eller -sikkerhed, 
så du bliver nødt til at sige fra. Fortæl 
din chef om dine betænkeligheder. 
Hvis du ikke føler dig tryg ved at 
gøre det – eller hvis du allerede har 
forsøgt, og der ikke er sket noget, så 
kontakt et andet medlem af ledelsen, 
eller kontakt Watts Hotline.

TILSLUT  
dig vores politikker
Kontakt juridisk afdeling for at  
få flere oplysninger
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VORES MEDARBEJDERE

ALTID AT GØRE DET RIGTIGE35 36

KARTELFOREBYGGELSE OG KONKURRENCE PÅ LIGE VILKÅR

Vores mål er at klare os bedre end vores konkurrenter – ærligt og redeligt. Vi har en strategi, et 
produktprogram og en medarbejderstab i verdensklasse, og vi behøver ikke – og vil ikke – benytte os af 
uhæderlige eller uærlige midler for at vinde et marked. Vi overholder nøje det, der i mange lande kaldes 
"konkurrencelove" og i USA kaldes "antitrustlove" – som er lovgivning, der danner grundlag for frie 
markeder over hele verden. 

Konkurrencelovgivning forbyder generelt konkurrencebegrænsende aftaler som f.eks. at lave aftaler med 
konkurrenter om fastsættelse af priser og opdeling af markeder. Ved at arbejde inden for de lovmæssige 
begrænsninger, giver vi værdi til vores kunder og leverandører ved at afvise adfærd, der undergraver 
retvisende, stabile og åbne markeder.

Hvad skal jeg gøre?
•  Konkurrere på baggrund af vores produkter 

og ydelsers egenskaber og ikke forsøge at 
begrænse konkurrenterne.

•  Holde en professionel distance til 
konkurrenterne, og undgå kontakter, der 
kan lægge op til upassende arrangementer, 
sideaftaler eller uformelle aftaler.

•  Holde oplysninger om virksomheden 
samt dens kunder og leverandører strengt 
fortroligt, og undgå enhver situation, der 
kan medføre, at oplysningerne falder i 
konkurrentens hænder

Sig til, hvis du ser:
Aftaler eller drøftelser med en konkurrent,  
der involverer:

•  Priser, prissætning, omkostninger og 
fortjeneste

•  Kontraktbud, markedsføringsplaner og 
salgsområder

• Salgsbetingelser

•  Markedsandele, salgskapacitet og 
produktionsmængder

•  Fordeling af kunder og produktprogram

•  Leverandører, sourcing og 
distributionsmetoder

Fremsendelse af falske bud eller 
licitationsudbud med andre formål end at 
vinde opgaven.

Aftaler og drøftelser med kunder, der 
begrænser priser eller andre vilkår, hvorpå 
kunden kan videresælge et produkt.

Indsamling af oplysninger om konkurrenter via 
upassende, vildledende eller uærlige midler.Vi vil ikke benytte os 

af uhæderlige eller 
uærlige midler for at 

vinde et marked. 

HOTLINEINDHOLD

ALTID AT GØRE DET RIGTIGE35 36



KARTELFOREBYGGELSE OG KONKURRENCE PÅ LIGE VILKÅR fortsat

Inddrag altid juridisk
afdeling, før du:

•  Indgår i en aftale med en anden 
virksomhed, f.eks. et joint venture, en 
markedsførings- eller købsaftale, en aftale 
om produktstandardisering eller lignende 
samarbejdsaftaler. 

•  Melder dig ind i en brancheforening eller 
en organisation, der sætter standarder, 
hvor andre medlemmer kan være vores 
konkurrenter. 

•  Gør følgende med kunder:

 —  Indgår i eksklusivaftaler (f.eks. 
kontrakter, der kræver, at en kunde 
ikke har forretningsaktiviteter med 
vores konkurrenter).

 —  Indgår i aftaler om kombinationssalg 
eller pakkeløsninger med forskellige 
produkter (f.eks. kontrakter, der 
kræver, at når købere ønsker ét 
produkt, skal de også købe et andet 
produkt, der er "bundet" til aftalen).

 —  Indgår i aftaler om minimumspriser, 
som kunden skal sælge 
virksomhedens produkter til.

 — Opsigelse af et kundeforhold

Hvad nu hvis?

Q:  For nyligt fortalte min chef mig, at 
han vidste, at vi ikke ville vinde et 
bud, som vi havde arbejdet på de 
sidste to uger. Da jeg spurgte ham, 
hvordan han kunne vide det, sagde 
han, at det ikke var vores "tur", men 
vores konkurrents. Er det i orden?

A:  Nej, det er ikke i orden. Hvis det, 
din chef siger, er sandt, kan det 
dreje sig om ulovlig samordning af 
tilbudsgivning – det kan ske, hvis 
potentielle sælgere konspirerer for at 
forudbestemme, hvem der skal vinde 
buddet. Det er en overtrædelse af 
konkurrenceloven, da det forhindrer 
konkurrence blandt de involverede 
sælgere. Indberet øjeblikkeligt den 
slags aktiviteter til juridisk afdeling 
eller til Watts Hotline.

TILSLUT  
dig vores politikker
Politik om kartelforebyggelse
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ETISKE SALGS-OG MARKETINGPRINCIPPER

Vi bestræber os på at sælge vores ydelser på ærlig vis og lære vores kunder om korrekt brug af 
vores produkter. Det indebærer, at du skal være tydelig, præcis og sandfærdig, når du præsenterer 
vores produkters kvalitet, funktioner og eventuelle risici. Du skal desuden undgå falske udsagn om 
vores konkurrenter.

Hvad skal jeg gøre?
•  Kun bruge dokumenterede påstande 

i reklamer, markedsføring og 
salgsmaterialer.

•  Vedlægge brugervejledninger og advarsler, 
der er tydelige og nemme at forstå for 
slutbrugeren.

•  Sørge for, at produkterne er mærket 
hensigtsmæssigt og i overensstemmelse 
med alle juridiske, lovgivningsmæssige og 
kontraktmæssige krav.

•  Kun differentiere virksomheden fra dens 
konkurrenter på grundlag af faktuelle 
sammenligninger.

Sig til, hvis du ser:
•  Mangel på tydelig information om risici og 

farer i forbindelse med vores produkter.

•  Upræcis mærkning på produkter, herunder 
oplysninger om oprindelsesland, ydeevne 
og funktioner.

•  Urealistiske løfter om produktion, 
tilgængelighed eller levering af produkter.

TILSLUT  
dig vores politikker
Kontakt juridisk afdeling for  
at få flere oplysninger
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BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

International lovgivning som den amerikanske 
Foreign Corrupt Practices Act (den amerikanske 
antikorruptionslov), den britiske Bribery Act 
og den kinesiske Anti-Unfair Competition 
Law gør korruption til en meget alvorlig sag. 
Det er ikke bare ulovligt, det er også dårligt 
for virksomhederne, da det er en hindring for 
investeringer, undergraver økonomisk vækst og 
reducerer markedsmulighederne. Hvis man kan 
'købe' myndigheder, kan offentligheden ikke 
stole på dem, og personer og virksomheder får 
ikke gavn af et åbent marked og konkurrence på 
lige vilkår.

Watts vil under ingen omstændigheder 
tilbyde bestikkelse af nogen art for at opnå en 
forretningsmæssig fordel - og det gælder også, 
hvis blot det kan opfattes som om noget kunne 
være bestikkelse. Derfor er det ikke tilladt at:

•  Give noget af værdi (herunder en ydelse, 
gave eller oplevelse) til offentligt ansatte 
med det formål uretmæssigt at få eller 
fastholde forretningsaktiviteter, påvirke 
udførelse af myndighedsopgaver, få 
forretningsmæssige fordele eller andre 
uretmæssige formål. 

•  Bede om, insistere på eller forsætligt at 
tillade andre – en agent eller en anden 
tredjepart – at foretage en betaling eller 
udføre en handling på vores virksomheds 
vegne.

Husk, bestikkelse er bestikkelse, så disse regler 
gælder både interaktioner med offentligt ansatte 
og med kunder og leverandører.

Hvad skal jeg gøre?
•  Inden du giver en gave eller køber en 

oplevelse til en kunde eller refunderer en 
kundes rejseudgifter, skal du sørge for, 
at du har forstået og følger gældende 
lovmæssige krav, kundens egne regler og 
virksomhedens retningslinjer om gaver 
og arrangementer (se også “Gaver og 
beværtning”).

•  Sørg for, at den nødvendige due 
diligence er blevet udført omkring 
agenter og tredjeparter, som udfører 
forretningsaktiviteter på virksomhedens 
vegne.

Inddrag altid juridisk
afdeling, hvis der er:

•  Baggrundsinformationer om eksisterende 
eller potentielle tredjeparter, kunder eller 
leverandører, der kunne betyde:

 —  Beskyldninger om uretmæssig 
forretningspraksis

 —  Ry for at betale eller kræve bestikkelse

 —  Familie- eller andre personforhold, 
der på upassende vis kunne påvirke 
en kundes eller offentligt ansats 
beslutninger

•  Ethvert krav om at få en betaling, inden det 
er meddelt, hvem der har fået en opgave.

•  Ethvert forslag om at give forretninger til 
en specifik repræsentant, partner eller 
leverandør med begrundelsen 'et specielt 
forhold'.

•  Enhver anmodning om at foretage en 
betaling i et land eller til en person eller 
enhed uden relation til transaktionen.

•  En provision, der virker usædvanlig høj.

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg har fået at vide, at jeg gerne 
må ansætte en konsulent, der skal 
skaffe alle de tilladelser, vi skal bruge 
fra en udenlandsk myndighed. Han 
bad om et forskud på USD 25.000 og 
sagde, at han skulle bruge pengene 
til 'at få gang i processen'. Eftersom 
vi egentlig ikke ved, hvem der får 
pengene, behøver vi så at bekymre os 
om det?

A:  Absolut. Du skal vide, hvem der får 
de penge, og hvad der er formålet 
med at give dem. Det er endvidere 
påkrævet, at vores virksomhed tager 
skridt til at sikre, at pengene ikke 
bliver brugt som bestikkelse. Få 
rådgivning hos din chef eller juridisk 
afdeling.

TILSLUT  
dig vores politikker
Politik om bekæmpelse af korruption

Politik om due diligence
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GAVER OG BEVÆRTNING

Business courtesies (kundepleje) – som f.eks. 
at give eller modtage gaver, tjenester og 
oplevelser – sker ofte som led i opbygningen 
af gode arbejdsrelationer. Det kan være med 
til at opbygge goodwill, men man kan også 
stille spørgsmålstegn ved giverens motiv. 
Kort sagt kan det at give eller modtage gaver 
og beværtning skabe grobund for egne 
“interessekonflikter.”

Generelt må man ikke tilbyde noget, hvis det 
kan give en forkert opfattelse af situationen, eller 
hvis man forsøger at påvirke forretningsmæssige 
dispositioner. Ligeledes må du aldrig bede om 
noget eller acceptere noget fra en tredjepart, 
hvis det kan anses for at være et forsøg på at 
kompromittere din objektivitet i forbindelse med 
forretningsmæssige dispositioner. Blot det at 
noget kan anses for at påvirke en beslutning på 
upassende vis kan blive opfattet af interessenter, 
og dine kolleger, som mangel på integritet. Det er 
bedst ikke at tage nogen chancer og høfligt afvise 
muligheden, når eller hvis den opstår.

Virksomheden har særlige retningslinjer om 
kundepleje, som du altid skal læse igennem, 
inden du tager imod eller tilbyder gaver eller 
beværtning til forretningskolleger. Nogle 
kategorier kræver virksomhedens godkendelse i 
forvejen, så det bedste er at se i retningslinjerne 
eller tale med din lokale økonomichef, inden du 
tilbyder eller tager imod business courtesies.

Vær opmærksom på, du ikke må give eller 
tage imod noget, der ligger over de grænser, 
der er fastsat af virksomheden, og ikke omgå 
retningslinjerne ved at foretage personlige 
betalinger eller nægte at tage imod refusion 
af beløb, der er højere end de grænser, 
der er fastsat af virksomhedspolitikken eller 
retningslinjerne. Derudover er facilitation 
payments (smørepenge) – dvs. betalinger til 
offentligt ansatte med henblik på at fremskynde 
eller sikre udførelse af rutinemæssige, ikke-
vilkårlige myndighedsfunktioner – strengt forbudt.

Hvad skal jeg gøre?
•  Udvis god dømmekraft, mådehold og 

forsigtighed, hvis du giver eller modtager 
business courtesies.

•  Gør dig fortrolig med retningslinjerne, 
inden du tilbyder eller modtager gaver 
og beværtning, især hvis det omfatter 
offentligt ansatte. 

•  Tal med din lokale økonomichef, hvis der 
er en situation, som er uklar.

•  Sørg for at få godkendelse på forhånd, 
hvis det drejer sig om sager, der involverer 
offentligt ansatte.

•  Vælg ’pæne’ steder, f.eks. restauranter, 
sportsbegivenheder, teater eller andre 
kulturelle events.

Hvad nu hvis?

Q:  Myndigheder fra en anden stat 
eller et andet land kommer for at 
inspicere vores produkt og godkende 
certificering. Jeg kunne godt tænke 
mig at invitere dem ud til middag, når 
de er her. Hvad skal jeg gøre?

A:  Da det drejer sig om offentligt ansatte, 
skal du kontakte juridisk afdeling og 
bede om en forhåndsgodkendelse til 
at give middagen, inden du tilbyder at 
give den.

TILSLUT  
dig vores politikker
Retningslinjer om gaver og arrangementer

Sig til, hvis du ser:
•  Anmodninger om eller accept af et eller 

andet som modydelse eller som en del 
af en aftale om at gøre noget til gengæld 
for en ydelse. Det kan omfatte facilitation 
eller 'smøring' for at sætte skub i en 
rutinemæssig myndighedsprocedure.

•  Levering eller modtagelse af en gave 
i kontanter (eller noget, der svarer til 
kontanter, f.eks. gavebeviser, der kan 
konverteres til kontanter, bankchecks, 
pengeordrer, værdipapirer, omsættelige 
instrumenter, lån, aktier eller aktieoptioner).

•  Deltagelse i en aktivitet, som vil medføre, 
at den person, der giver eller modtager 
ydelsen, kommer til at overtræde 
hans eller hendes egen arbejdsgivers 
standarder eller lokale love eller 
bestemmelser.

•  Deltagelse i arrangementer, der er moralsk 
anstødelige, seksuelt orienterede eller på 
anden vis uforenelig med vores værdier og 
standarder.

•  Forkert registrering af gaver og beværtning 
på udlægsrapporter eller i virksomhedens 
regnskaber og journaler.

Hvis blot noget kan virke 
uretmæssigt, kan det 

blive opfattet som mangel 
på integritet.
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SAMARBEJDE MED LEVERANDØRER

Vores leverandører yder et værdifuldt bidrag til vores virksomheds succes. Vores relationer 
med leverandørerne skal være kendetegnet ved ærlighed og retfærdighed. Vi tror på, at valg 
af leverandører skal foretages på grundlag af konkurrencemæssige faktorer såsom kvalitet, 
service, teknologi og pris. Vi ønsker også samarbejde med leverandører, der deler vores 
værdier gennem bæredygtig forretningspraksis.

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg har lige set en nyhedshistorie 
om en af vores leverandører, som 
muligvis er involveret i en hændelse, 
der drejer sig om overtrædelse af 
menneskerettighederne. Da der ikke 
foreligger nogen beviser, og det ikke 
involverer Watts direkte, skal jeg så 
sige noget om det?

A:  Ja, det skal du. Overtrædelse af 
menneskerettighederne er en 
overtrædelse af vores kodeks og 
loven. Selvom der ikke er tegn på, at 
virksomheden er involveret, skal vi 
være opmærksomme på situationen. 
Tal med din chef om det, eller 
underret straks juridisk afdeling.

Sig til, hvis du ser:
•  Tilbud om eller modtagelse af upassende 

gaver, returkommission eller andet af 
værdi ved valg af leverandør og under 
forhandlinger (se også afsnittet Gaver og 
beværtning i dette kodeks).

•  Valg af virksomhed med forbindelser 
til en offentligt ansat, som har 
forretningsaktiviteter med Watts (se vores 
Politik om bekæmpelse af korruption for  
at få mere detaljerede råd om dette).

Vores relationer med 
leverandørerne skal 
være kendetegnet 
ved ærlighed og 

retfærdighed.
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INTERNATIONALE HANDELSRESTRIKTIONER

Da Watts har forretningsaktiviteter over hele 
verden, har vi en forpligtelse til at overholde 
de import- og eksportlove, der gælder for 
vores produkter, uanset hvor de er fremstillet, 
og uanset hvor de skal sendes hen. Nogle 
lande pålægger begrænsninger på eksport og 
handel med visse lande, enheder, personer og 
aktiviteter. Handelsrestriktioner kan udmønte sig 
på mange måder, bl.a. ved forbud mod:

•  Eksport til et land, der står på en liste 
over begrænsede parter

•  Rejser til eller fra et sanktioneret land

•  Økonomiske transaktioner og handler, der 
involverer et sanktioneret land eller særligt 
udpegede personer og enheder

•  Deltagelse, direkte eller indirekte, i 
boykots, pålagt af bestemte lande

“Eksport” betyder ikke kun overførsel af en fysisk 
handelsvare – det kan også omfatte overførsel af 
klassificerede informationer til en person eller et 
andet land via:

• E-mail eller telefonsamtaler

• Drøftelser ansigt til ansigt

• Besøg til Watts' afdelinger

•  Udveksling af tekniske dokumenter. Det 
gælder også inden for egen virksomhed 
(men på tværs af internationale grænser).

Listen over begrænsede lande og regler i 
relation til handelsrestriktioner er kompleks 
og til stadighed i forandring. Så hvis dit 
arbejde involverer salg eller forsendelse af 
produkter, teknologier eller ydelser på tværs 
af landegrænser, skal du sikre dig, at du er 
opdateret om de gældende regler og tjekke 
med virksomhedens medarbejdere i Trade 
Compliance, hvis du på nogen måde er usikker 
på reglerne.

Hvad skal jeg gøre?
•  Følg alle relevante internationale 

bestemmelser om handelskontrol og 
virksomhedens egne politikker og 
procedurer, der vedrører import og 
eksport af varer, teknologi, software  
og ydelser.

•  Sørg for, at import- og eksportpapirer er 
udfyldt præcist og nøjagtigt.

•  Tjek, om der kræves en særlig 
godkendelse eller licens. Varer, der kan 
anvendes til militære formål, kræver 
særlige eksportkontroller.

•  Tjek alle handelstransaktioner og 
relationer med kunder, leverandører 
og andre tredjeparter i forhold til alle 
relevante lister over begrænsede lande, 
sanktionerede lande og slutbrugere, der 
ikke må handles med.

•  Find ud af, hvornår du står over for en 
anmodning om boykot, og indberet det 
straks til juridisk afdeling.

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg vil gerne sende nogle bestemte 
produkter til en kunde i et land, der står 
på en eksportliste over begrænsede 
lande. Er det i orden, hvis jeg overfører 
varerne til et andet Watts-ejet firma i 
et land, hvor disse restriktioner ikke 
gælder, så de kan sælge produkterne til 
kunden?

A:  Nej. Et forsøg på at undgå 
bestemmelserne via et søsterselskab 
forhindrer ikke begrænsningen, desuden 
er det ulovligt.

TILSLUT  
dig vores politikker
Kontakt afdelingen Global overholdelse af 
handelsregler for at få flere oplysninger
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KONTRAKTMÆSSIGE AFTALER MED MYNDIGHEDER

Alle forretningsaktiviteter med myndigheder og 
offentlige instanser og deres repræsentanter skal 
udføres etisk korrekt og i henhold til gældende 
love og bestemmelser, også dem der gælder 
i de lande, hvor vi har forretningsaktiviteter. 
Overtrædelse af love og bestemmelser i 
forbindelse med kontrakter med offentlige 
instanser kan medføre alvorlige juridiske 
konsekvenser, så det er påkrævet, at vi alle 
forstår og følger gældende love.

Hvis dit arbejde involverer kontrakter med 
offentlige instanser, skal du overholde love, regler 
og bestemmelser, der gælder disse aktiviteter, 
og du skal huske på, at disse krav generelt er 
meget strengere, end når det drejer sig om 
kommercielle kontrakter. 

KRAV TIL KONTRAKTER MED 
MYNDIGHEDER I USA
Vi skal overholde særlige regler og 
bestemmelser, når vi handler med amerikanske 
myndigheder. Når vi forsøger at få en kontrakt 
med amerikanske myndigheder eller med en 
anden kunde, direkte eller indirekte, hvor de 
amerikanske myndigheder er slutkunden, er det 
vores pligt fuldt ud at overholde alle gældende 
love og bestemmelser.

Vi må ikke deltage i ulovlige eller uretmæssige 
aktiviteter såsom handlinger, der kan give Watts 
en unfair konkurrencemæssig fordel. Du skal 
desuden først kontakte juridisk afdeling, hvis 
du har spørgsmål vedrørende aktiviteter med 
de amerikanske myndigheder. Du kan finde 
detaljerede oplysninger om vores forpligtelser 
som virksomhed og dine forpligtelser som 
medarbejder i Aftaler med de amerikanske 
myndigheder – Supplement til Watts' 
adfærdskodeks.

EFTERFORSKNING FRA 
MYNDIGHEDERNES SIDE
Vi skal agere øjeblikkeligt på enhver anmodning, 
der er en del af en efterforskning, foretaget af 
myndigheder. Send straks enhver forespørgsel 
fra myndigheder til juridisk afdeling. Giv altid 
detaljerede og præcise oplysninger, og husk, 
at gengældelse for indberetning i god tro af 
forseelser eller sikkerhedsproblemer ikke er tilladt.

Hvad skal jeg gøre?
•  Kend og følg de regler, der gælder for dit 

arbejde og det land, du arbejder i. Vær 
ekstra opmærksom på særlige juridiske 
krav og restriktioner.

•  Kontakt juridisk afdeling, inden du giver 
gaver, arrangementer eller forplejning til 
offentligt ansatte.

•  Underret straks juridisk afdeling om 
enhver efterforskning eller anmodning fra 
offentlige myndigheder.

•  Giv detaljerede, korrekte og præcise 
oplysninger til myndighederne.

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg er vært for et arrangement, hvor 
der vil være offentligt ansatte til 
stede, og jeg vil gerne give frokost 
til alle deltagerne. Jeg vil ikke 
overtræde vores politikker. Hvad skal 
jeg gøre?

A:  Du skal søge vejledning hos juridisk 
afdeling. Reglerne om at give særlige 
ydelser – som f.eks. forplejning –  
til offentligt ansatte kan være 
komplicerede. Hvis du er usikker 
på, hvordan du skal forholde dig i en 
given situation, skal du altid bede om 
vejledning, inden du sætter noget i 
gang.

TILSLUT  
dig vores politikker
Aftaler med amerikanske myndigheder – 
Supplement til Watts' adfærdskodeks
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VORES AKTIONÆRER
Vi skaber værdi for aktionærerne ved at levere gode 
regnskabsmæssige resultater og have en sund 
forretningsstrategi, der kan stå sin prøve. I vores bestræbelser 
på at nå dette mål ses vores værdier. Det ses i vore oprigtighed, 
når vi måler og indberetter vores økonomiske resultater, 
beskytter virksomhedens aktiver og ressourcer og handler med 
virksomhedens værdipapirer.

I dette afsnit:

•	 Interessekonflikter

• Insiderhandel

• Nøjagtigt førte regnskaber

• Beskyttelse af aktiver

• Dokumentstyring
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INTERESSEKONFLIKTER

Som medarbejdere tager vi beslutninger på 
Watts' vegne hver eneste dag. Når vi gør 
det, er det vores pligt altid at handle ud fra 
virksomhedens interesser. Man taler om en 
“interessekonflikt”, hvis en persons personlige, 
sociale, økonomiske eller politiske aktiviteter kan 
påvirke personens loyalitet og objektivitet over 
for virksomheden. 

Der kan også være tale om en interessekonflikt, 
hvis du eller et medlem af din nærmeste familie, 
drager fordel af, eller tilsyneladende drager 
fordel af, et forretningsarrangement med 
virksomheden. Reelle interessekonflikter skal 
undgås, men bare det, at noget kan opfattes 
som en interessekonflikt, kan være skadeligt.

Involvering i en aktivitet, der vil kunne opfattes 
som en interessekonflikt med virksomheden, 
skal indberettes til vurdering hos din chef,  
HR-afdelingen eller juridisk afdeling. Det kan 
være, at der er en konflikt, men der er forskellige 
omstændigheder, der kan gøre, at det alligevel 
ikke er en interessekonflikt, der er tale om. Men 
det er vigtigt, at virksomheden har kendskab til 
sagen, så man undgår problemer senere hen.

Hvad skal jeg gøre?
•  Undgå så vidt muligt situationer, 

der vil kunne opfattes som en mulig 
interessekonflikt.

•  Informér om enhver situation, der vil 
kunne medføre en faktisk eller potentiel 
interessekonflikt.

Til og med en 
situation, der vil kunne 

opfattes som en 
interessekonflikt, kan 

være skadelig.

Sig til, hvis du ser:
•  En medarbejder forsøger at udnytte 

en mulighed ved at gøre brug af 
virksomhedens ejendom, informationer 
eller position.

•  Brug af virksomhedens ejendom, 
informationer eller position til personlig 
vinding.

•  Konkurrence med virksomheden, direkte eller 
indirekte, uden virksomhedens samtykke.

Hvad nu hvis?

Q:  Vi har brug for at indgå i en aftale 
med et lokalt firma til vedligeholdelse 
af bygninger, og vi bruger masser 
af tid på at finde det rigtige firma. 
Min bror har et sådant firma, og jeg 
ved, at han vil gøre det godt. Kan 
vi ikke bare spare en masse tid og 
anstrengelser og lave en aftale med 
ham direkte?

A:  Nej. Dette er en klassisk 
“interessekonflikt”, og man skal 
sørge for at undgå alt, hvad der kan 
opfattes som uhensigtsmæssig 
adfærd. Du må gerne lade din bror 
byde ind på jobbet, men du skal følge 
reglerne for søgning af leverandører. 
I dette tilfælde må du ikke være med i 
selve beslutningen om, hvem der skal 
have kontrakten.

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg er ingeniør og er med til at 
udvikle strålevarmesystemer. En 
af vores leverandører har tilbudt 
at ansætte mig som konsulent 
til at hjælpe dem med at udvikle 
komponenter, der vil passe bedre til 
vores produkter. Er det i orden, hvis 
jeg gør det efter arbejdstid?

A:  Det vil sandsynligvis ikke være 
tilladt, fordi det kan opfattes, som 
om leverandøren betaler dig for at 
skabe en unfair fordel for dem. Hvis 
der er særlige årsager til, at det kan 
være en fordel at samarbejde med 
en komponentleverandør, så tal med 
dit ledelsesteam, om det burde være 
en del af den normale designproces, 
og i så fald skal det tilbydes til alle 
potentielle leverandører. Desuden kan 
det være, at virksomheden selv vil 
udnytte denne ide som en mulighed.

TILSLUT  
dig vores politikker
Kontakt juridisk afdeling for  
at få flere oplysningerGENNEMSIGTIGHED

Udviser ærlighed og udveksler  
åbent informationer
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INSIDERHANDEL

Vi mener, at investorer overalt fortjener samme 
adgang til informationer, når de handler med 
værdipapirer. For at beskytte investorerne gør 
værdipapirlovgivningen det ulovligt for personer, 
der har" 'insiderviden', at købe eller sælge 
værdipapirer (aktier, obligationer, optioner osv.)

'Insiderviden' betyder 
oplysninger, som:

• Ikke er offentligt tilgængelige og

• “væsentlige”

“Væsentlige” oplysninger betyder oplysninger, 
som en fornuftig investor sandsynligvis ville 
vurdere som vigtige i sin beslutning om at 
købe eller sælge værdipapirer. Hvis du har 
insiderviden, må du ikke bruge den til din 
beslutning om at købe eller sælge værdipapirer, 
og du må heller ikke give nogen uden for 
virksomheden "et tip" om oplysninger, der ikke 
er offentliggjorte. Det gælder også diskussioner 
på de sociale medier. Insiderviden kan endvidere 
være fortrolige oplysninger, du har fået om en 
anden virksomhed via dit arbejde – for eksempel 
fra en kunde eller leverandør.

Når vi overholder bestemmelser om værdipapirer, 
holder vi vores løfte til vores aktionærer om, at vi 
er til at stole på, når det gælder om at skabe den 
værdi, de forventer fra os.

Du må aldrig handle 
værdipapirer

(eller give andre 
tips om at handle) 

på grundlag af 
insiderviden. 

Hvad nu hvis?

Q:  For nylig fortalte en af vores kunder 
mig, at hendes virksomhed måske 
snart ville blive opkøbt af en stor, 
multinational producent, men hun 
var ikke sikker. Da hun ikke kunne 
bekræfte oplysningerne – og da det 
ikke er sikkert, at den pågældende 
virksomheds aktiekurs vil stige, hvis 
de bliver opkøbt – er det så i orden at 
købe aktier i kundens virksomhed?

A:  Nej. Dette er et eksempel på 
væsentlige oplysninger om kunden, 
som du har fundet ud af gennem 
dit arbejde – det er oplysninger, der 
endnu ikke er til rådighed for den 
almindelige offentlighed, og hvis 
de var, kunne oplysningerne have 
en konsekvens for virksomhedens 
aktieværdi. Det kan være en 
lovovertrædelse, hvis du handler på 
grundlag af disse oplysninger eller 
fortæller andre om, hvad du har hørt, 
så de handler på grundlag af dette.

TILSLUT  
dig vores politikker
Politik om insiderhandel
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NØJAGTIGT FØRTE REGNSKABER

Økonomiske oplysninger og andre oplysninger, 
som virksomheden offentliggør, skal være 
fuldstændige, nøjagtige og ikke indeholde 
vildledende udsagn. Hver eneste dag registrerer 
medarbejderne oplysninger, som indgår i 
virksomhedens regnskabsmaterialer, og derfor er 
alle ansvarlige for, at oplysningerne er pålidelige. 

Hver eneste oplysning, der registreres, bliver en 
del af virksomhedens registreringer, og derfor 
skal de være ærlige, nøjagtige og fuldstændige. 
Det drejer sig bl.a. om:

• Brugt tid og udgifter

• Købsordrer

• Fakturaer

• Lønregistreringer

• Varebeholdning

Følg vores interne kontroller og gældende 
regnskabskrav ved registrering af data. Husk, at 
vedlægge dokumentation (såsom kvitteringer, 
bankopgørelser og udførte kontrakter), som 
tydeligt underbygger de data, der bliver 
registreret i virksomhedens regnskaber.

Husk, at ingen leder, chef eller medarbejder 
forsætligt må dokumentere eller registrere 
en transaktion på en vildledende eller ulovlig 
måde. Desuden må man ikke forfalske 
eller registrere en vildledende post for 
virksomhedstransaktioner.

Hvad nu hvis?

Q:  Det er sidste uge inden afslutning af 
kvartalsregnskabet. Min chef vil gerne 
sikre sig, at vi opfylder det ønskede 
kravet til kvartalsresultatet, så han 
har bedt mig registrere et ubekræftet 
salg nu, selvom det først bliver 
bekræftet i næste uge. Jeg tænker, at 
det kan der ikke ske noget ved - skal 
jeg gøre det, han beder mig om?

A:  Bestemt ikke. Omkostninger og 
indtægter skal registreres i de 
korrekte tidsperioder. Salget er 
ikke gennemført officielt, før det er 
bekræftet, og det ville være urigtige 
oplysninger, der blev registreret i en 
tidligere periode. Du skal helt bestemt 
indberette det til virksomhedens 
controller eller juridisk afdeling, hvis 
du kender til sådan en situation.

TILSLUT  
dig vores politikker
Regnskabspolitikker og procedurer
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BESKYTTELSE AF AKTIVER

Tab, tyveri og misbrug har direkte konsekvenser 
for virksomhedens forretningsførelse og 
rentabilitet. Hvad enten du er medarbejder, leder 
eller medlem af bestyrelsen, forventes det af dig, 
at du beskytter de aktiver, virksomheden har 
betroet til dig, og undgår misbrug af aktiver, der 
tilhører andre (såsom konkurrenter, kunder og 
leverandører). Begrebet “aktiver” omfatter bl.a.:

•  Fysisk ejendom, varebeholdning, og 
dokumenter

•  Økonomiske aktiver, som f.eks. 
kontanter og tilsvarende, bankkonti og 
tilgodehavender

•  Elektroniske aktiver, datanetværk og 
computersystemer

•  Den tid, du bliver betalt for at arbejde

•  Immateriel ejendom (ophavsrettigheder, 
varemærker og forretningshemmeligheder)

•  Fortrolige oplysninger

Generelt må du ikke bruge virksomhedens aktiver 
til personligt brug. Men vi ved godt, at der kan 
opstå situationer, hvor sjældent og begrænset 
personligt brug kan være acceptabelt. Skulle der 
opstå sådanne situationer, så brug din sunde 
fornuft og dømmekraft, og tal om det med 
din chef, hvis der er tvivl om, hvorvidt det er 
hensigtsmæssig brug.

Beskyt virksomhedens 
aktiver, der er betroet 

til dig.

Hvad skal jeg gøre?
•  Beskyt adgang til virksomhedens 

faciliteter, og overhold krav til indgang, 
udgang og navneskilte.

•  Vis ansvar over for de aktiver, du har 
kontrol over, og beskyt dem mod tyveri, 
forringelse og misbrug.

•  Følg de sikkerhedsretningslinjer, 
der er beregnet til at beskytte 
medarbejdere, faciliteter, informationer og 
teknologiaktiver.

•  Hold øje med, at der ikke sker 
usædvanlige aktiviteter i forbindelse 
med udlægsindberetninger, betalinger, 
kontoudskrifter, journalregistreringer, løntal 
og budgetafvigelser.

•  Identificer og beskyt immaterielle 
rettigheder mod uretmæssig brug.

•  Respekter andres gyldige patenter, 
ophavsretbelagte materialer, 
varemærkebeskyttede informationer og 
andre immaterielle rettigheder.

•  Efterkom fortrolighedserklæringer, indgået 
med andre.

Sig til, hvis du ser:
•  Uretmæssig adgang til faciliteter eller 

sikrede områder.

•  Tyveri, forringelse eller misbrug af 
virksomhedsaktiver.

•  Uretmæssig brug eller videregivelse af 
fortrolige oplysninger, der er beskyttet i 
henhold til patent eller ophavsret eller er 
varemærkebeskyttede.

•  Kopiering af ulovlige softwarekopier til 
personligt eller erhvervsmæssigt brug.

•  Brug af virksomhedens computer eller 
netværk for at sende e-mails eller få 
adgang til websites, der ikke er relevante 
for arbejdet.

•  Brug af fortrolige oplysninger, der tilhører 
en tidligere arbejdsgiver. 

•  Udveksling af en leverandørs immaterielle 
rettigheder med en anden leverandør.

Hvad nu hvis?

Q:  Vi har for nylig ansat en person fra 
en konkurrent, som skal arbejde i 
vores tekniske projektgruppe. Han 
har medbragt nogle designs, som 
han udarbejdede, da han arbejdede 
hos sin tidligere arbejdsgiver, og han 
mener, at vi måske kan bruge dem 
til at forbedre vores produkter. Han 
har fortalt, at det var ham, der var 
den oprindelige ophavsmand til disse 
designs, så vil det være i orden at 
bruge dem, da han jo arbejder for os 
nu?

A:  Sandsynligvis ikke. Selvom det 
måske er ham, der har udviklet disse 
designs, så tilhører de sandsynligvis 
hans tidligere arbejdsgiver, som 
har betalt ham for at udvikle dem. 
Du skal kontakte juridisk afdeling 
og høre, hvad du skal gøre. Det vil 
sandsynligvis betyde, at materialet 
skal returneres til dets retmæssige 
ejer.
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DOKUMENTSTYRING

Vores virksomheds dokumenter er afgørende for 
vores drift. De er med til, at vi kan dokumentere 
vores arbejde og foretage strategiske beslutninger, 
så det er yderst vigtigt, at de er korrekte. Vi 
har tillid til, at du opretholder virksomhedens 
dokumentation i henhold til de politikker, der 
indeholder krav til oprettelse, opbevaring, 
vedligeholdelse, indsamling og destruering. 

Vær opmærksom på, at registreringer kan ske i 
mange former, bl.a.:

• Papir

• Elektronisk

• Billeder

• Tegninger

• Videoer

• Fotografier

Vær omhyggelig med at efterleve vores politikker 
om dokumentstyring, og især kravene til sikring 
af dokumenter i situationer, der involverer aktuelle 
eller potentielle retstvister.

Hvad skal jeg gøre?
•  Bevar eller kassér dokumenter i 

overensstemmelse med vores politikker 
om dokumentstyring.

•  Gem og opbevar dokumenter i et sikkert og 
beskyttet miljø. Brug endvidere restriktive 
adgangsrettigheder og kryptering ved 
personoplysninger såsom fornavn og 
efternavn eller første initial og efternavn 
kombineret med en eller flere af følgende 
dataelementer, der relaterer til en person:

 —  CPR-nummer (social security number) 
eller nationalt identitetsnummer

 —  Kørekortnummer eller 
myndighedsudstedt identitetsnummer

 —  Et kontonummer, et kredit- eller 
debetkortnummer med eller 
uden påkrævet sikkerhedskode, 
adgangskode, personnummer eller 
adgangskode, der kunne give andre 
adgang til den persons konti.

•  Når du kasserer dokumenter i 
overensstemmelse med vores politikker, 
skal du sørge for, at dokumenter, der 
indeholder fortrolige eller personligt 
kendetegnende oplysninger, bliver totalt 
makulerede eller destrueret.

•  Hvis du får en besked om, at der er 
dokumenter, der skal bevares i forbindelse 
med en faktisk eller potentiel retstvist, 
skal du fortolke ordet "dokumenter" 
meget bredt og beholde alle former for 
registreringer (e-mails, papirversioner osv.), 
der kan være relevante for sagen.

TILSLUT  
dig vores politikker
Politik om opbevaring og  
destruktion af dokumenter 
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VORES SAMFUND
Vi bestræber os på at være en socialt ansvarlig virksomhed 
og en god nabo. Vores samarbejde med stat, myndigheder, 
medier og lokalsamfund er baseret på ærlighed og god tro. 
Vi følger retsreglerne og vil gøre vores del for at følge samme 
høje etiske standarder i hele verden og gå sammen med lokale 
organisationer for at styrke de samfund, vi lever og arbejder i.

I dette afsnit:

• Bæredygtighed

• Involvering i samfund og politik

•  Nøjagtig kommunikation og  
videregivelse af informationer
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BÆREDYGTIGHED

At forøge energieffektivitet og reducere affald i de 
lokalsamfund, hvor vi arbejder, er en del af vores 
mission som virksomhed. Udover fuldt ud at 
overholde alle juridiske krav, bestræber vi os på at 
indføre bæredygtig virksomhedspraksis, beskytte 
vores naturressourcer og fremme et rent og sundt 
miljø til fremtidige generationer.

Vores Bæredygtighedsrapport beskriver 
vores bestræbelser på at gøre noget ved 
sager med relation til sikkerhed og regulering, 
energieffektivitet og vandbevarelse.

Vi bestræber os på at 
indføre bæredygtig 

virksomhedspraksis.

Hvad skal jeg gøre?
•  Sørg for, at vores produkter og drift 

opfylder lokalområdets krav og 
virksomhedens standarder og altid de krav 
og standarder, der er mest stringente.

•  Sørg for at håndtere, transportere og 
arrangere bortskaffelse af råmaterialer, 
produkter og affald på en miljømæssig 
forsvarlig måde.

•  Søg muligheder for at reducere 
unødvendige rejser, forsendelser, transport 
og emballage.

•  Søg muligheder for besparelser på 
omkostninger eller skat ved at bruge 
energieffektivt udstyr og inventar.

•  Søg muligheder for at genbruge industrielt 
affald og kontoraffald.

•  Søg muligheder for at minimere støj, lugt 
og visuelle gener, der kan være generende 
for vores naboer.

•  Indberet øjeblikkeligt til ledelsen alle 
anliggender, der kan indebære en 
miljømæssig risiko.

LØBENDE FORBEDRINGER & 
INNOVATION
Fokus på kunderne.  
Forbedringer hver eneste dag

Sig til, hvis du ser:
•  Misligholdelse af bestemmelser om luft, 

vand, jord eller andre miljøtilladelser. 

•  Ukorrekt opbevaring, håndtering, eller 
bortskaffelse af kemiske stoffer eller farlige 
materialer. 

•  Forfalskning af data, der er indeholdt i 
registre og lovbefalede miljørelaterede 
dokumenter.

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg tror, at der bortskaffes farlige 
materialer på en måde, der vil kunne 
være miljøskadeligt. Hvad skal jeg 
gøre ved det?

A:  Fortæl det straks til din chef. Når du 
gør det, kan vi vurdere situationen og 
beslutte, om det udgør en fare. Hvis 
det er tilfældet, kan vi vurdere, hvad  
vi skal gøre for at stoppe det.

TILSLUT  
dig vores politikker
Bæredygtighedsrapport
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INVOLVERING I SAMFUND 
OG POLITIK

NØJAGTIG KOMMUNIKATION OG VIDEREGIVELSE AF INFORMATIONER

Vi opfordrer vores medarbejdere til at bruge 
deres evner og fritid til gavn for lokalsamfundet 
og støtte de personer, der gerne vil give 
lovlige politiske bidrag som privatpersoner. 
Du må dog ikke på virksomhedens vegne 
give midler til et politisk parti eller en 
ikke-kommerciel organisation, herunder 
velgørenhedsorganisationer, uden forudgående 
godkendelse. Den samme regel gælder vores 
virksomheds ressourcer og navn – de må 
ikke nævnes, hvis du involverer dig i politiske 
eller velgørende aktiviteter, uden at du først 
at tjekket det med virksomhedens Politik om 
samfundsrelationer.

Kunder, leverandører, myndighedsinstanser og lokalsamfund stoler på, at vi er ærlige og nøjagtige i vores 
kommunikation. Når vi er transparente i vores meddelelser om vores resultater (gode såvel som dårlige) 
skaber vi troværdighed og tillid hos dem, vi kan takke for vores succes. Vi bestræber os desuden på at 
samarbejde i forbindelse med efterforskninger fra myndigheder og instanser og accepterer anmodninger 
om dokumenter og informationer, de skal bruge i retssager. Derfor forventer virksomheden, at vi alle 
kommunikerer på en ligefrem og ærlig måde uden vildledende og urigtige informationer.

Hvad nu hvis?

Q:  Jeg skal deltage i en fundraiser 
for en kandidat, der stiller op til et 
politisk embede i min kommune. 
Er det i orden, at jeg nævner min 
stilling hos Watts, hvis jeg ikke 
bruger virksomhedens midler eller 
ressourcer?

A:  Nej. Det vil være upassende at 
associere vores navn med dine 
personlige politiske aktiviteter.

TILSLUT  
dig vores politikker
Politik om kommunikation

TILSLUT  
dig vores politikker
Politik om samfundsrelationer

Hvad skal jeg gøre?
•  Henvis forespørgsler fra analytikere, 

investorer, medier og tilsvarende til 
den relevante person, der er angivet i 
virksomhedens Politik om kommunikation.

•  Afstå fra offentlige kommentarer på 
virksomhedens vegne uden godkendelse.

•  Vær sandfærdig, når du interagerer med 
myndigheder og undersøgere eller afgiver 
vidneudsagn.

•  Hvis du vælger at identificere dig 
selv som ansat hos Watts på sociale 
mediewebsteder, så brug din sunde 
fornuft, og sørg for, at dine aktiviteter og 
udsagn er i overensstemmelse med de 
standarder, der er indeholdt i dette kodeks 
og i Politik om kommunikation.

Sig til, hvis du ser eller hører:
•  Forsøg på at vildlede en undersøger 

eller anden person fra myndigheder eller 
myndighedsinstanser.

•  Forsøg på uretmæssigt at hindre 
indsamling af informationer, data, 
vidneudsagn eller journaler af 
bemyndigede myndighedspersoner.

•  Kommentarer til udenforstående om 
virksomhedens økonomiske stilling 
eller om fremtidige årsrapporter uden 
udtrykkelig tilladelse fra Chief Financial 
Officer eller en anden bemyndiget 
medarbejder.
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