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MELDING FRA CEO

Hos Watts etterlever vi de høyeste etiske standarder i utøvelsen av vår virksomhet og følger 
verdiene våre for å oppfylle visjonen og samfunnsoppdraget. Dette er mulig takket være våre 
ansatte, som hver eneste dag arbeider utrettelig for integritet og høy kvalitet.

Virksomheten vår drives i mange ulike typer geografi, forretningsklimaer og kulturer. Visjonen, 
samfunnsoppdraget og verdiene våre er uttrykk for det felles språket som forener oss, 
konsentrerer innsatsen og ansporer oss til kontinuerlig forbedring overfor kunder, aksjonærer 
og hverandre. Retningslinjene for god forretningsskikk gir veiledning om hvordan vi skal 
anvende verdiene våre på hverdagens handlinger. Retningslinjene inneholder eksempler på 
vanlige situasjoner som kan oppstå i jobbsammenheng, og hjelper oss med å manøvrere i et 
ofte uoversiktlig landskap.

Som ansatt hos Watts har du plikt til å lese retningslinjene nøye. Spør hvis det er noe du ikke 
forstår i retningslinjene, og varsle hvis du blir klar over opptreden som bryter med reglene. 
Retningslinjene er ikke absolutte regler. De veileder deg til å ta best mulige beslutninger til 
fordel for selskapet, kundene våre og deg selv. De henviser også videre til prinsipper og andre 
ressurser som er til hjelp hvis du lurer på noe eller trenger mer veiledning.

Måten vi jobber på, er viktig. Når du etterlever våre prinsipper og verdier ved beslutningstaking 
og samhandling, inspirerer du andre til å gjøre det samme – på denne måten kan vi ta det 
rette valget, alltid. Med din hjelp kan vi fortsette å produsere produkter og tjenester som 
forbedrer komforten, sikkerheten og livskvaliteten til mennesker over hele verden.

Robert J. Pagano, Jr. 
Chief Executive Officer og President
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VISJON
Å bli verdensledende på levering av nyskapende produkter, 
systemer og løsninger av høy kvalitet for anskaffelse , 
bevaring, styring og trygg bruk av vann gjennom å fokusere 
på kunder, nyskapning og kontinuerlig forbedring.

SAMFUNNSOPPDRAG
Å forbedre komforten, sikkerheten og livskvaliteten til 
mennesker over hele verden gjennom vår ekspertise på et 
bredt spekter av vannteknologier. Å bli vurdert som den beste 
av ansatte, kunder og aksjonærer.

VERDIER
Jeg opptrer med ...

INTEGRITET OG RESPEKT
Ta det rette valget på rett måte, alltid

ANSVAR
Fokuser på resultater og gjør det vi sier at vi skal gjøre

KONTINUERLIG FORBEDRING OG NYSKAPNING
Hold fokus på kunden og forbedre oss hver dag

ÅPENHET
Vær oppriktig og del informasjon åpent

Hos Watts skal vi oppfylle visjonen og drive 
virksomheten i samsvar med de uttalte 
verdiene og samfunnsoppdraget. De er 
uttrykk for det felles språket som forener 
oss, konsentrerer innsatsen og ansporer 
oss til kontinuerlig forbedring overfor kunder, 
aksjonærer og hverandre.

Virksomheten vår drives i mange ulike typer 
geografi, forretningsklimaer og kulturer, og 
hver eneste dag arbeider vi i arbeidsmiljøer 
som representerer mangfoldet ved alle 
våre anlegg over hele verden. Visjonen, 
samfunnsoppdraget og verdiene 
våre forener oss på tvers av de mange 
ulikhetene vi støter på når det gjelder kultur, 
forretningsklima og mennesker. 

Watts har også opparbeidet seg 
et omdømme som en ansvarsfull 
næringslivsaktør. Dette omdømmet beror 
på at du etterlever verdiene våre hver dag i 
all den samhandlingen du – på våre vegne 
– har med kunder, aksjonærer, leverandører, 
interessenter og kolleger. Når du, alltid og i 
alt du gjør, etterlever våre verdier og tar det 
rette valget på den rette måten, bidrar du til 
å verne om og utvikle vårt omdømme så vel 
som ditt eget.

VISJON, SAMFUNNSOPPDRAG OG VERDIER TA DET RETTE VALGET, ALLTID

Når du alltid tar 
det rette valget 

på den rette 
måten, bidrar du 

til å verne om 
og utvikle vårt 

omdømme så vel 
som ditt eget.
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INNFØRING
Watts skal drive sin virksomhet i samsvar med loven, både 
bokstavelig og prinsipielt, de høye standardene for etisk 
forsvarlig forretningsvirksomhet og våre egne verdier. Disse 
retningslinjene er, foruten en ren beskrivelse av prinsippene våre, 
midtpunktet i et globalt sett med standarder for hvordan vi skal 
drive vår virksomhet. Retningslinjene støttes av styret og lederne 
og skal veilede alle ansatte gjennom de mange samhandlingene 
de har på jobb hver dag.

I denne delen:

• Retningslinjene: Din viktigste ressurs

• Din rolle

• Lederens rolle

• Ressurser som hjelper deg med å ta de rette valgene

• Forbud mot represalier

• Regelbrudd og konsekvenser

• Godkjennelser og unntak

VARSLINGSLINJEINNHOLD
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Disse retningslinjene for god forretningsskikk 
beskriver hvordan vi til enhver tid skal opptre 
i tråd med verdiene våre, og hjelper deg med 
å lære om og leve opp til disse standardene. 
Som ansatt hos Watts forventes det at du 
kjenner til og følger disse retningslinjene for 
god forretningsskikk.

Avsnittene «Hvordan skal jeg opptre?», 
«Si noe hvis du ser», og «Hva hvis» 
går igjen i retningslinjene. De hjelper 
deg med å manøvrere i den globale 
forretningsverdenens omskiftelige landskap 
og gir eksempler på hvordan du kan utføre 
jobben din i samsvar med verdiene våre.

Hver enkelt av dere har stor effekt på Watts’ 
omdømme og på verdien vi skaper, ut fra 
måten dere driver virksomhet på på våre 
vegne. Vi ber deg innstendig om å ta dette 
ansvaret på alvor, lære om standardene våre 
og etterleve dem hver eneste dag. 

Disse retningslinjene er en global 
ressurs som skal hjelpe hver og én av 
oss med å:

•  Forstå og anvende de viktigste 
standardene for opptreden som 
gjelder for jobbene våre.

• Vite når vi skal be om hjelp.

•  Vite hvor vi kan henvende oss for å få 
hjelp hvis vi noen gang skulle bli usikre 
på hva vi skal gjøre. 

Retningslinjene fremhever også viktige 
lover og prinsipper som gjelder for alle som 
jobber for Watts, uansett tittel, anseelse, 
ansettelsesstatus eller arbeidssted.

Vi er et globalt selskap som respekterer 
lovene i alle land der vi driver 
virksomhet. Som representant for Watts 
har du plikt til å: 

•  Gjøre deg kjent med og følge de 
standardene for god forretningsskikk 
som fremgår av disse retningslinjene, 
som gjelder for jobben din.

•  Vise at du etterlever verdiene våre i 
samhandling med andre på våre vegne. 

•  Lese disse retningslinjene i 
sammenheng med våre spesifikke 
prinsipper og prosedyrer – mange 
av disse overstiger langt de rettslige 
minstekravene på stedene der vi driver 
virksomhet. 

•  Be om råd når det trengs, ta opp 
problemer og melde potensielle 
brudd på retningslinjene til ledelsen, 
slik at vi kan forbedre måten vi driver 
virksomhet på.

Hvis du mener at en bestemmelsene 
i retningslinjene kan tolkes i strid med 
gjeldende lov eller forskrift eller andre av 
Watts’ prinsipper, skal du rådføre deg med 
en ressurs i selskapet, for eksempel juridisk 
avdeling eller personalavdelingen. I tvilstilfeller 
skal den strengere standarden etterleves, 
eller be om hjelp.

RETNINGSLINJENE: DIN VIKTIGSTE RESSURS
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Hvis du er leder eller overordnet andre, har du fått 
en spesielt tillitsfull stilling. Bevar denne tilliten 
ved alltid å gjøre følgende:

•  Vær en positiv rollemodell. Vis hva 
det innebærer å opptre med integritet i 
hverdagens beslutninger og handlinger. 
Ta ansvar for adferden til deg selv og 
teamet ditt, og vær forberedt på å bli holdt 
ansvarlig for denne adferden.

•  Skap større bevissthet og forståelse.
Bruk den kunnskapen du har om 
virksomheten vår, til å hjelpe de rundt deg 
med å finne og ta hensyn til ulike typer 
risiko som sannsynligvis vil oppstå i jobben.

LEDERENS ROLLE

•  Sett realistiske mål. Etabler 
tydelige, målbare og utfordrende 
mål – men bare hvis de kan nås uten 
å gå på akkord med våre verdier og 
standarder.

•  Gi respons. Gi god respons til alle 
som stiller spørsmål om opptreden i 
arbeidslivet. Før tilsyn med adferden 
til personer du er overordnet for. 
Hvis adferden ikke er i samsvar med 
standardene våre, skal du handle på en 
rettferdig, riktig og konsekvent måte.

Din rolle er som følger:

•  Hold deg informert. Sørg for å 
forstå og etterleve prinsippene og 
standardene som gjelder for jobben 
din, delta på opplæringskurs i god 
forretningsskikk, ta deg tid til å 
lese og lære om oppdateringer av 
standardene, og samarbeid med 
kolleger for å være sikker på at alle er 
kjent med de nyeste kravene.

•  Be om veiledning. Det forventes 
ikke at du har alle svarene, men 
det forventes at du ber om hjelp og 
rådfører deg med andre hvis du er 
usikker på hva du skal gjøre.

•  Vær prinsippfast. Du skal aldri gå på 
akkord med standardene våre (eller 
din personlige integritet) i et forsøk 
på å oppfylle driftsmål. Hvis det byr 
seg en mulighet til å ta snarveier, skal 
du vite at det forventes at du tar det 
rette valget og at ledelsen støtter deg 
i dette.

•  Varsle om problemer. Din stemme 
teller. Du forventes og oppfordres til å 
varsle hvis du stusser over noe, selv 
om du bare mistenker et potensielt 
regelbrudd eller problem. Ta ikke for gitt 
at det er greit selv om alle andre gjør 
det, at toppledelsen allerede vet om det 
eller at noen andre kommer til å ta seg 
av det. Foruten å varsle om problemer, 
oppfordres du også til å komme med 
ideer som kan hjelpe oss med å håndtere 
og forbedre ansvaret vi har som selskap. 

Du vil bli bedt om å avgi en erklæring på 
at du skal etterleve standardene for god 
forretningsskikk som fremgår av disse 
retningslinjene, unntatt der dette ikke er tillatt i 
lokal lov.

DIN ROLLE

INTEGRITET OG RESPEKT
Ta det rette valget på rett måte, 
alltid

VARSLINGSLINJEINNHOLD
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ER DET I SAMSVAR MED LOVEN 
ELLER SELSKAPETS PRINSIPPER?

ER BESLUTNINGEN MIN UBERØRT 
AV INTERESSEKONFLIKTER (DVS. 
JEG	SKYLDER	INGEN	Å	GJØRE	
GJENGJELD)?

VILLE JEG VÆRE KOMFORTABEL 
MED	Å	FORKLARE	DENNE	
BESLUTNINGEN FOR FAMILIEN 
MIN ELLER OFFENTLIGHETEN? 

OG TIL SLUTT: ER DETTE DET 
RETTE VALGET?

På samme måte som du, som ansatt, har plikt til 
å ta det rette valget, har vi, som selskap, plikt til å 
hjelpe deg på veien. Derfor gir vi deg verktøyene 
og støtten du trenger for å gjøre gode valg og 
komme med spørsmål og innspill.

STOL PÅ EGNE INSTINKTER
Det er du som har de beste forutsetningene for 
å skille rett fra galt. Før du tar en beslutning
eller utfører en instruks, skal du vurdere
hvilken effekt beslutningen vil få på verdiene 
våre og selskapet ved å spørre deg selv: 

NÅR SKAL DU BE OM HJELP?
Svarte du «nei» eller «kanskje» på noen av disse 
spørsmålene? Be om råd eller hjelp hvis du er 
usikker på hva du skal gjøre. For eksempel hvis:

•  Du er usikker på om Watts’ prinsipper 
gjelder for en spesifikk situasjon.

•  De relevante lovene eller kravene er 
kompliserte og vanskelige å tolke.

•  Du har begrenset erfaring med å 
håndtere slike saker.

•  Det føles bare ikke som den rette 
beslutningen.

HVOR SKAL DU BE OM HJELP?
Vi forventer og oppfordrer deg til å legge frem 
saker for en intern ressurs først, i den grad det 
tillates i gjeldende lov, slik at vi kontinuerlig kan 
forbedre systemene våre og arbeidsmiljøet. 
Dette gjelder også i situasjoner der du vet eller 
mistenker at noen av de følgende partene har 
deltatt – eller er i ferd med å delta – i ulovlige 
eller etisk uforsvarlige aktiviteter:

• Ansatte eller ledere

•  Representanter eller tredjeparter som 
opptrer på selskapets vegne

• Distributører, kunder eller sluttbrukere

• Leverandører eller underleverandører

• Samarbeidspartnere

Mange interne kommunikasjonskanaler er 
tilgjengelige for å hjelpe deg med å få svar på 
spørsmål eller problemer. Du skal velge den 
kanalen du er mest komfortabel med, men 
som oftest er din nærmeste overordnede 
eller leder det beste stedet å starte. Du kan 
også legge frem spørsmål eller problemer 
for noen som befinner seg høyere opp i 
kommandokjeden (f. eks. din overordnedes 
overordnede) eller for en spesialisert 
ressurs eller ekspert på slike saker innenfor 
selskapet, for eksempel juridisk avdeling eller 
personalavdelingen.

RESSURSER SOM HJELPER DEG MED Å TA DE RETTE VALGENE

Velg den kanalen 
du er mest 

komfortabel 
med når du 

trenger hjelp.
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WATTS’ VARSLINGSLINJE
Hvis du vil varsle om et problem konfidensielt, 
kan du også ta kontakt gjennom Watts’ 
varslingslinje:

Varslingslinjen er tilgjengelig på ditt språk. 
Lokale telefonnumre til varslingslinjen i alle 
land der Watts har anlegg, er oppført på 
varslingslinjens nettsted. 

Denne kommunikasjonskanalen er spesielt 
nyttig hvis du føler deg ukomfortabel med å 
bruke en annen kommunikasjonskanal, eller hvis 
andre kanaler har vist seg lite effektive for å løse 
et problem.

Må du heise et RØDT FLAGG?

HJELPETELEFON

Kontakt vår globale 
hjelpelinje
•  Helt anonymt
• Alltid konfidensielt
• Alltid tilgjengelig

Si noe!

Watts Water Technologies, Inc.

watts.ethicspoint.com

001-877-792-8878

Varslingslinjen er åpen hele døgnet, sju dager i 
uken, for ansatte og tredjeparter vi samarbeider 
med (for eksempel distributører og leverandører), 
og drives av en velansett, uavhengig tredjepart 
med opplæring i å ta imot varsler om potensielle 
brudd på retningslinjene.

•  Du oppfordres til å identifisere deg 
når du bruker varslingslinjen, slik at vi 
kan ta en full gjennomgang av saken 
din. Hvis du oppgir navnet ditt, kan 
vi også ta kontakt hvis vi trenger mer 
informasjon – vi kan også overvåke din 
situasjon for å sikre at du ikke utsettes 
for represalier etter å ha varslet i god tro. 
Selskapet skal i utgangspunktet bevare 
identiteten din konfidensielt, men det 
kan foreligge omstendigheter der loven 
krever at identiteten din oppgis, eller det 
er nødvendig for å kunne granske og løse 
problemene fullt ut.

•  Når du tar kontakt med varslingslinjen, 
kan du også velge å være anonym der 
dette tillates i loven. Hvis du velger å være 
anonym, er det viktig å oppgi detaljerte 
opplysninger og jevnlig sjekke om det 
foreligger statusoppdateringer eller 
forespørsler om informasjon fra teamet 
som skal granske saken.

Når en sak kommer inn gjennom 
varslingslinjen, tar vi den på alvor og gjør noe 
med det. Selv om vi kanskje ikke kan dele 
detaljerte resultater av granskingen med deg 
eller videreformidle hva som er gjort, skal vi 
alltid forsøke å gi deg status for granskingen, 
slik at du kan være trygg på at noe blir gjort. 

Den europeiske union: Vær oppmerksom 
på at europeiske lover om varsling og 
personvern gjør at spesifikke saker kanskje 
ikke kan varsles gjennom selskapets 
varslingslinje, men må legges frem for en 
lokal ressurs. Ytterligere restriksjoner gjelder 
for anonym varsling av saker i visse land 
i Den europeiske union, eller saker som 
ikke gjelder finans, regnskap eller revisjon. 
I slike tilfeller vil ressursene ved selskapets 
varslingslinje sende deg videre til den aktuelle 
ressursen som kan hjelpe deg.

LES prinsippene våre
Varslingslinje
Vanlige spørsmål om varslingslinjen

Hva hvis?

SP:  Jeg har en sak jeg føler at jeg burde 
varsle om, men det gjelder mulig 
utillatelig oppførsel av lederen min. 
Jeg er redd for å miste jobben hvis 
jeg varsler. Siden jeg ikke kan snakke 
med lederen min, hva skal jeg gjøre?

SV:  Si fra. Du har plikt til å varsle om 
utillatelig oppførsel. Ofte er lederen 
din det beste valget når du skal 
varsle om en sak, men i dette tilfellet, 
hvis du ikke føler deg komfortabel, 
kan du snakke med en annen person 
i ledelsen eller henvende deg til 
en av ressursene som er oppført i 
retningslinjene. Du kan også melde 
fra til varslingslinjen, konfidensielt og 
anonymt (der det tillates i lokal lov). 
Husk at vi ikke aksepterer noen form 
for represalier mot en som varsler i 
god tro.

RESSURSER SOM HJELPER DEG MED Å TA DE RETTE VALGENE forts.

Varsle om saker 
konfidensielt uten 
frykt for negative 

konsekvenser.
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Watts forbyr represalier mot en som i god 
tro varsler om et problem eller deltar i en 
gransking, selv om anklagen til syvende og 
sist viser seg å være grunnløs.

En person som, uansett stilling eller 
ansettelsesstatus, påviselig har gjennomført 
represalier mot en som i god tro har varslet 
om et problem som gjelder opptreden i 
næringslivet, vil ilegges disiplinærstraff, 
eventuelt oppsigelse. Hvis du mener at 
du har blitt utsatt for represalier, skal du ta 
kontakt med varslingslinjen for å få hjelp. 
Husk at forbudet mot represalier ikke unntar 
deg fra disiplinærstraff hvis du selv har 
opptrådt feilaktig.

Drar du kjensel på handlinger som kan 
medføre disiplinærstraff for både ledere og 
ansatte?
Her er en liste over eksempler:

•  Brudd på lover eller selskapets 
standarder

•  Instruere eller oppfordre andre til å 
begå brudd på lover eller selskapets 
standarder

•  Unnlate å varsle om kjente eller 
mistenkte brudd på lover eller 
selskapets standarder

•  Unnlate å føre tilsyn med atferden til 
underordnede, representanter eller 
leverandører du har plikt til å føre  
tilsyn med

•  Nekte å samarbeide eller være uærlig 
under en gransking

•  Utsette andre for represalier fordi 
de har varslet eller meldt fra om et 
problem som gjelder opptreden i 
næringslivet

•  Med viten eller vilje varsle om falske 
anklager eller problemer

•  Annen opptreden som ikke passer seg 
i et arbeidsmiljø der det skal legges 
vekt på høy integritet og etterlevelse 
av loven

Det forventes at du etterlever alle prinsipper 
og standarder som fremgår av disse 
retningslinjene. I sjeldne tilfeller kan det 
gjøres unntak, men slike unntak skal bare 
innvilges av selskapets styringskomité 
for samfunnsansvar. Enkelte prinsipper 
eller forretningsaktiviteter må meldes, 
klareres eller godkjennes på forhånd. 
Andre forretningstransaksjoner er ganske 
kompliserte eller innebærer svært spesifikke 
krav til rapportering og regnskapsførsel, 
for eksempel ved handel eller samarbeid 
med statlige myndigheter. I slike tilfeller 
må du sørge for å melde fra og be om 
aktuelle godkjennelser. Et eventuelt unntak 
fra disse retningslinjene for ledere eller 
styremedlemmer skal bare innvilges av styret 
og skal formidles omgående.

FORBUD MOT 
REPRESALIER

REGELBRUDD OG 
KONSEKVENSER

GODKJENNELSER 
OG UNNTAK

VARSLINGSLINJEINNHOLD
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ANSATTE
Hvis vi skal lykkes, er vi avhengig av å opprettholde et mangfold 
av dyktige personer som støtter opp om visjonen og verdiene 
våre. Vi skal bevare respekten for, og verdigheten til, kolleger og 
skape et arbeidsmiljø som er fritt for diskriminering, trakassering, 
mobbing, ulovlige aktiviteter og utrygge forhold.

I denne delen:

• Like muligheter for alle

• Gjensidig respekt og verdighet

• Arbeideres rettigheter

• Ansattes helse og sikkerhet

•	 Ansattes	personvern	og	konfidensialitet

VARSLINGSLINJEINNHOLD
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Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Ta ansettelsesrelaterte beslutninger 

på grunnlag av en persons individuelle 
ferdigheter og prestasjoner, ikke 
personlige egenskaper som ikke har 
noe med jobben å gjøre.

•	  Tilrettelegg i rimelig grad for personer 
med funksjonsnedsettelser eller et 
bestemt livssyn.

•	   Verdsett mangfold og vær inkluderende 
mot andre med ulik bakgrunn.

Si noe hvis du ser:
•	  At personer vurderes på grunnlag 

av faktorer som ikke har noe med 
ferdighetene deres eller den aktuelle 
oppgaven å gjøre.

•	  At personer diskrimineres i beslutninger 
som angår rekruttering, ansettelse, 
lønn, opplæring, forfremmelse eller 
oppsigelse.

•	    At noen nekter å jobbe eller 
samarbeide med visse personer på 
grunnlag av rase, religion, kjønn eller 
andre lovbeskyttede egenskaper. 

Hva hvis?

SP:  Jeg overhørte en kollega 
omtale en jobbsøker i rasistiske 
vendinger. Skal jeg gjøre noe når 
den omtalte personen ikke jobber 
her ennå?

SV:  Ja, det skal du. Slik språkbruk 
er i strid med våre verdier og 
prinsipper og kan også være i strid 
med loven. Dette må vi vite om. Ta 
derfor umiddelbart kontakt med 
lederen din, personalavdelingen 
eller varslingslinjen.

LIKE MULIGHETER FOR ALLE

Vi er en arbeidsgiver som vektlegger like muligheter for alle og skal derfor rekruttere, 
ansette, lønne, opplære, forfremme og si opp personer i samsvar med alle gjeldende lover 
og forskrifter og uten hensyn til rase, hudfarge, religion, alder, kjønn, etnisk opprinnelse, 
statsborgerskap, sivilstatus, seksuell legning, funksjonsnedsettelse, krigsveteranstatus eller 
annen beskyttet status.
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Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Behandle andre slik du selv ønsker å 

bli behandlet.

•	  Anerkjenn og respekter personer med 
synspunkter som avviker fra dine egne.

•	   Jobb deg gjennom 
uoverensstemmelser	eller	konflikter	på	
en sivilisert og konstruktiv måte.

•	  Bevar en profesjonell atmosfære på 
jobb.

Si noe hvis du ser:
•	   Uønskede, upassende eller 

respektløse seksuelle tilnærmelser 
eller trakassering.

•	  Vulgære vitser, støtende kommentarer, 
nedsettende kommunikasjon eller 
usømmelige illustrasjoner eller bilder.

•	  Mobbing, trusler, skremming, 
nedvurdering av andre eller verbale 
eller fysiske krenkelser.

LES prinsippene våre
Ta kontakt med den lokale 
personalavdelingen for å få  
mer informasjon

Hva hvis?

SP:  En person i teamet vårt har 
nedsatt hørsel. Han er dyktig i 
jobben. Han kan snakke, men 
lyder veldig annerledes enn 
andre. Enkelte gjør narr av ham 
bak ryggen hans. Jeg synes 
det er pinlig og uheldig for 
teamsamarbeidet. Hva skal  
jeg gjøre?

SV:  Oppførselen du beskriver, 
er uakseptabel. Du har flere 
muligheter. Prøv først å snakke med 
lederen din. Du kan også henvende 
deg til personalavdelingen – 
som har opplæring i å håndtere 
slike problemer – eller til Watts’ 
varslingslinje, som alltid er 
tilgjengelig.

GJENSIDIG RESPEKT OG VERDIGHET

Samhandlingen med kolleger skal være basert på gjensidig respekt og verdighet. Unngå enhver 
oppførsel som svekker tilliten, arbeidsmiljøets kvalitet eller integriteten ved beslutningstaking. 
Watts forbyr oppførsel som skaper eller forsterker et skremmende, 
fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø.

 Samhandlingen 
med kolleger skal 

være basert på 
gjensidig respekt

og verdighet.
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Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	 	Kontroller	at	ansatte	er	kvalifisert	til	

ansettelse.

•	  Gi ansatte vanlig lønn og 
overtidsbetaling i samsvar med  
lokal lov. 

•	  Administrer arbeidsuker, hvileperioder, 
fridager og ytelser i samsvar med  
lokal lov.

ARBEIDERES RETTIGHETER

Hensikten med å gi alle like muligheter er 
mer enn bare å påse at selskapet oppfyller 
alle krav i gjeldende arbeidsmiljø- og 
ansettelseslover. Det gjør også at vi utmerker 
oss med vår evne til å tiltrekke oss og holde 
på de dyktigste medarbeiderne. 

Vi skal etterleve alle lover som 
gjelder organisasjonsfrihet, kollektive 
lønnsforhandlinger, innvandring, lønn, 
arbeidstid og ytelser samt lover som forbyr 
tvangs- og barnearbeid. Watts skal derfor 
anerkjenne og respektere alle velkjente 
konvensjoner om menneskerettigheter.

PRINSIPPER SOM FORBYR SLAVERI 
OG BARNEARBEID
Vi utøver vår virksomhet med respekt 
for menneskerettigheter og verdighet for 
alle, og vi støtter internasjonale tiltak for å 
fremme og beskytte menneskerettigheter, 
herunder et absolutt forbud mot slaveri 
og menneskehandel. Det fremgår av våre 
globale prinsipper mot menneskehandel 
at vi skal etterleve alle lover mot slaveri og 
barnearbeid, som spesifisert i lokal lov, 
herunder Storbritannias lov mot moderne 
slaveri, Californias lov av 2010 om åpenhet 
i forsyningskjeden og Den internasjonale 
arbeidsorganisasjonens (ILO) standarder. 

Husk at respekt for menneskers verdighet 
begynner med vår daglige samhandling 
med hverandre og med leverandører og 
kunder. Varsle hvis du mistenker eller får vite 
om brudd på menneskerettigheter innenfor 
vår egen virksomhet eller hos noen vi 
samarbeider med.

FORSTÅ VÅRE KRAV SOM 
GJELDER:
ANSETTELSE OG 
ANSETTELSESVILKÅR

•  Kandidater skal bare ansettes 
med autentisk dokumentasjon på 
ansettelseskvalifikasjoner.

•  Ansattes opprinnelige, statlig utstedte 
identifikasjonspapirer, pass eller 
arbeidstillatelser skal ikke tas fra dem.

•  Ansatte står fritt til å delta i 
kollektive lønnsforhandlinger uten 
overtalelsesforsøk eller inngripen.

LØNN OG ARBEIDSTID
•  En arbeidsuke skal ikke overstige 

maksimal tillatt arbeidsuke i loven. 

•  Ansatte skal ha betalt for alle 
arbeidstimer uten ulovlig eller 
uautorisert trekk i lønn eller ytelser.

•  Alle arbeidstimer skal dokumenteres på 
riktig måte.

•  Alle rettslig pålagte ferier, hvileperioder 
og fridager skal innvilges.

•  Betaling skal gis til den ansatte som 
har tjent pengene (med mindre annet 
fremgår av domstolsbeslutning om 
lønnstrekk eller den ansatte på annen 
måte har samtykket til det).

Hva hvis?

SP:  En timebetalt ansatt i teamet mitt 
har tilbudt seg å jobbe litt lenger 
enn fastsatt arbeidstid for å 
hjelpe til. Hun sa at hun ikke gadd 
å be om overtid siden det ikke var 
snakk om mye tid. Er det greit?

SV:  Nei, det er det ikke. Det er 
faktisk ulovlig for henne å jobbe 
uten å få betalt. Slik overtid 
skal forhåndsgodkjennes og 
dokumenteres på riktig måte. 

LES prinsippene våre
Globale prinsipper mot menneskehandel
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Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Følg alltid alle gjeldende lover, 

forskrifter og prinsipper for sikkerhet, 
og oppfordre dem rundt deg til å gjøre 
det samme.

•	  Stans arbeidet umiddelbart hvis 
det oppstår en tydelig risiko for den 
ansatte.

•	  Ta bare på deg arbeidsoppgaver du 
er opplært til, har kompetanse til og 
er medisinsk skikket for, og som du er 
uthvilt og årvåken nok til å utføre.

•	  Underrett straks en vakthavende 
overordnet om eventuelle ulykker, 
skader, sykdom, utrygge forhold  
eller trusler om vold.

Si noe hvis du ser:
•	  Utrygge arbeidsaktiviteter eller -forhold.

•	  Besittelse, bruk eller distribusjon av 
ulovlige medikamenter/rusmidler eller 
andre	lovregulerte	stoffer	på	selskapets	
område uten medisinsk autorisasjon.

•	  Bruk av trusler, skremming eller annen 
vold.

ANSATTES HELSE OG SIKKERHET

Vi skal beskytte helsen og sikkerheten til hver enkelt ansatt og mener at det er mulig å forebygge 
yrkesskader og -sykdom. Ingen aktivitet er så viktig at den ikke kan utføres på en trygg måte, 
derfor risikerer vi aldri en persons ve og vel. Vi mener også at et trygt og sikkert arbeidsmiljø 
betyr et arbeidsmiljø uten ulovlige medikamenter/rusmidler og vold.

Ingen aktivitet er 
så viktig at den 
ikke kan utføres 

på en trygg måte.

LES prinsippene våre
Ta kontakt med den lokale 
personalavdelingen for å få  
mer informasjon

Hva hvis?

SP:  Blir jeg straffet hvis jeg slutter å 
jobbe fordi jeg er bekymret for 
sikkerheten?

SV:  Vi skal skape en trygg 
arbeidsplass for alle – derfor skal 
du slutte å jobbe og henvende 
deg til en overordnet hvis du noen 
gang er i tvil. Husk: Det er alltid 
best å være på den sikre siden. 
Hvis du ikke har mulighet til å 
diskutere sikkerhetssaker med de 
lokale lederne, kan du ta kontakt 
med personalavdelingen eller 
bruke Watts’ varslingslinje.
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Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Innhent, behandle og bruk ansattes 

personopplysninger bare til legitime 
formål og i samsvar med lokal lov.

•	  Bruk anonyme opplysninger eller del- 
eller erstatningsopplysninger der det 
er praktisk mulig (bruk for eksempel 
identifikasjonsnumre	utstedt	av	selskapet	
i	stedet	for	offentlige	personnumre).

•	 	Bruk	krypterte	filer	og	enheter	til	lagring	
og overføring av personopplysninger 
for å hindre uautorisert tilgang.

•	  Underrett straks en vakthavende 
overordnet ved mistenkt eller 
konstatert ulovlig tilgang, 
videreformidling, tap eller annen bruk 
av personopplysninger.

ANSATTES PERSONVERN OG KONFIDENSIALITET

Vi skal respektere konfidensialiteten til de 
ansattes personopplysninger. Dette betyr at 
vi begrenser tilgangen til personopplysninger 
– bare personer i selskapet som har 
autorisasjon og et klart jobbmessig behov, 
skal ha tilgang. Hvis du har tilgang til 
personopplysninger, skal du etterleve de 
aktuelle standardene for konfidensialitet i 
forbindelse med bruken av opplysningene. 
Vær dessuten oppmerksom på eventuelle 
rettslige restriksjoner og/eller krav som 
gjelder overføring av personopplysninger ut 
av opprinnelseslandet. Gi aldri ut ansattes 
personopplysninger til en person uten 
autorisasjon.

Eventuelle personopplysninger, informasjon 
eller elektronisk kommunikasjon som opprettes 
eller lagres på selskapets datamaskiner eller 
andre elektroniske medier, for eksempel 
håndholdte enheter, skal ikke betraktes som 
private og kan overvåkes, kontrolleres, gjøre 
tilgjengelige og brukes til ulike formål når som 
helst og uten varsel, i den grad det tillates i 
lokal lov. Husk dette og vær forsiktig når du 
bruker selskapets elektroniske medier.

Vi skal  
respektere 

konfidensialiteten 
til de ansattes 

personopplysninger. 

LES prinsippene våre
Håndbok med globale prinsipper  
for informasjonssikkerhet
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KUNDER, 
LEVERANDØRER OG 
MARKEDER
Watts skal skape verdi for kundene ved å levere nyskapende og 
trygge produkter av høy kvalitet. Vi markedsfører produktene 
på en ærlig måte og støtter rettferdig konkurranse. Vi ønsker 
også å skape relasjoner til andre som støtter etisk forsvarlige og 
bærekraftige forretningsmetoder, og utvikler disse relasjonene på 
lang sikt på grunnlag av våre verdier.

I denne delen:

• Forbrukervern, produktkvalitet og sikkerhet

• Antitrust og rettferdig konkurranse

• Etisk forsvarlige salgs- og markedsføringsmetoder

• Motvirke korrupsjon

• Gaver og representasjon

• Samarbeid med leverandører

• Internasjonale handelsrestriksjoner

• Kontrakter med statlige myndigheter
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FORBRUKERVERN, 
PRODUKTKVALITET OG SIKKERHET

Nyskapning er kjernen i alt vi gjør, og kvalitet og sikkerhet er kjennetegnene som markedet 
med rette forventer av oss. Produktenes integritet avhenger av at de ansatte alltid følger gode 
produksjonsmetoder som er i samsvar med alle rettslige, regulatoriske, kvalitetsmessige og 
kontraktfestede krav.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Lever produkter som skaper rimelig 

verdi for kundene, og som er enkle å 
bestille, ta imot og installere.

•	  Følg alle rettslige, regulatoriske, 
kvalitetsmessige og kontraktfestede 
krav som styrer måten produktene 
produseres på.

•	  Finn måter å skape nye produkter på 
som passer med våre kommersielle 
strategier, og som utgjør miljøvennlige 
løsninger for kundene.

Si noe hvis du ser:
•	  Erstatning av deler eller råmaterialer 

som brukes i produktene uten 
autorisasjon.

•	  Manglende etterlevelse av Watts’ 
standarder for kvalitet eller sikkerhet 
for å nå produksjonsmål eller fastsatte 
mål.

•	  Fabrikasjon eller feilaktig fremstilling av 
resultater av produktundersøkelser eller 
kvalitets- eller sikkerhetstester.

ANSVARLIGHET
Fokuser på resultater, og gjør det 
vi sier at vi skal gjøre.

Hva hvis?

SP:  Lederen min har bedt meg 
implementere en prosessendring 
som jeg mener kommer til å 
redusere produktkvaliteten. Siden 
hun er sjefen min, er det vel ikke 
noe jeg kan gjøre med det?

SV:  Jo, det er det. Vi går aldri på 
kompromiss med produktkvalitet 
eller sikkerhet, derfor skal 
du si fra. Fortell lederen din 
at du er bekymret. Hvis du er 
ukomfortabel med å si fra – eller 
du allerede har gitt beskjed og 
ingenting er gjort – kan du snakke 
med en annen i ledelsen eller ta 
kontakt med Watts’ varslingslinje.

LES prinsippene våre
Ta kontakt med juridisk avdeling  
for å få mer informasjon
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ANSATTE

TA DET RETTE VALGET, ALLTID35 36

INNHOLD SIST VISTE SIDE

ANTITRUST OG RETTFERDIG KONKURRANSE

Målet vårt er å utkonkurrere konkurrentene – rett og slett Vi har en førsteklasses 
forretningsstrategi, produktserie og arbeidsstokk og verken trenger eller skal henfalle til 
urettferdige eller uærlige metoder for å vinne i markedet. Vi etterlever strengt det som kalles 
«konkurranselovene» i mange land og «antitrustlovene» i USA – lover som danner grunnlaget for 
frie markeder over hele verden. 

Konkurranselovene inneholder et generelt forbud mot avtaler som hemmer fri konkurranse, 
for eksempel å avtale med konkurrenter å fastsette priser eller fordele markeder. Ved å drive 
virksomhet innenfor grensene i lovene om rettferdig konkurranse og antitrust, leverer vi verdi til 
kunder og leverandører ved å avvise opptreden som undergraver rettferdige, stabile og åpne 
markeder.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Konkurrer på grunnlag av de gode 

egenskapene ved produktene og 
tjenestene, og unngå å hemme eller 
begrense konkurransen.

•	  Hold profesjonell avstand til konkurrenter, 
og unngå kontakter som utad kan gi 
inntrykk av at det foreligger upassende 
arrangementer, sideavtaler eller uformelle 
overenskomster.

•	  Behandle informasjon om selskapet og 
dets kunder og leverandører strengt 
konfidensielt,	og	unngå	enhver	situasjon	
som kan medføre at en konkurrent får tak 
i informasjonen.

Si noe hvis du ser:
Avtaler eller diskusjoner med en 
konkurrent som angår:

•	  Priser, prisformler, kostnader eller 
fortjeneste

•	  Anbud på kontrakter, 
markedsføringsplaner eller 
salgsområder

•	 Salgsbestemmeler eller -vilkår

•	  Markedsandeler, salgskapasitet eller 
produksjonsmengder

•	  Fordeling av kunder eller produktserier

•	  Leverandører, leverandørstrategi eller 
distribusjonsmetoder

Innlevering av falske anbud eller 
anbud med andre formål enn å vinne 
anbudskonkurransen.

 Avtaler eller diskusjoner med kunder 
som legger begrensninger på pris eller 
andre bestemmelser for når kunden har 
lov til å videreselge et produkt.

 Innhenting av informasjon om 
konkurrenter på en upassende, 
villedende eller uærlig måte.

Vi verken trenger 
eller skal henfalle 

til urettferdige eller 
uærlige metoder for 
å vinne i markedet.
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ANTITRUST OG RETTFERDIG KONKURRANSE forts.

Involver alltid juridisk
avdeling før:
•	  Inngåelse av en avtale med et 

selskap, for eksempel en avtale om 
prosjektsamarbeid, markedsføring, 
innkjøp eller produktstandardisering, eller 
lignende samarbeidsavtale. 

•	  Innmelding i en handelsforening eller 
organisasjon som fastsetter standarder 
eller har selskapets konkurrenter som 
medlemmer. 

•	  Noe av det følgende avtales med kunder:

 —  Inngåelse av 
eksklusivitetsarrangementer (f. eks. 
kontrakter som forbyr en kunde å 
handle med selskapets konkurrenter).

 —  Sammenkobling eller binding mellom 
ulike produkter (f. eks. kontrakter 
som krever at en kjøper som ønsker 
et produkt, også kjøper et annet, 
«sammenbundet» produkt).

 —  Inngåelse av et arrangement om 
minsteprisen en kunde har lov til å 
videreselge selskapets produkter for.

 — Oppsigelse av et kundeforhold.

Hva hvis?

SP:  Lederen min fortalte nettopp at 
han visste at vi ikke kom til å 
vinne et anbud vi har jobbet med 
de to siste ukene. Da jeg spurte 
hvordan han kunne vite det, 
svarte han at det ikke var vår «tur» 
og at anbudet var «konkurrenten 
sitt». Er denne situasjonen grei?

SV:  Nei, dette er ikke greit. Hvis det 
lederen din forteller er sant, kan 
dette dreie seg om anbudsrigging 
– at potensielle leverandører 
forhåndsavtaler hvem som 
skal vinne anbudet. Dette er et 
brudd på lovene om rettferdig 
konkurranse, fordi konkurransen 
mellom leverandørene som har 
forhåndsavtalt, forsvinner. Slik 
aktivitet skal straks varsles til 
juridisk avdeling eller Watts’ 
varslingslinje.

LES prinsippene våre
Antitrustprinsipper
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ETISK FORSVARLIGE SALGS- OG 
MARKEDSFØRINGSMETODER
Vi skal selge tjenester på ærlig vis og lære kundene hvordan de skal bruke produktene på 
riktig måte. Dette betyr at du skal være tydelig, presis og sannferdig når du forklarer kvaliteten 
på, funksjonene til og potensiell risiko ved produktene. Unngå å komme med usanne 
uttalelser om konkurrentene.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Bruk bare påstander som kan 

etterprøves, i reklame, markedsføring 
eller salgsmateriell.

•	  Legg ved bruksanvisninger og 
advarsler som er tydelige og enkle for 
sluttbrukeren å forstå.

•	  Påse at produktene er korrekt merket 
og etterlever rettslige, regulatoriske 
eller kontraktfestede krav.

•	  Skill bare selskapet fra konkurrentene 
ut fra faktiske sammenligninger.

Si noe hvis du ser:
•	  Unnlatelse av tydelig å opplyse 

om risiko eller fare i tilknytning til 
produktene.

•	  Feilaktig produktmerking, herunder 
informasjon om opprinnelsesland og 
produktytelse og -funksjoner.

•	  Urealistiske løfter om produksjon, 
tilgjengelighet eller levering av 
produkter.

LES prinsippene våre
Ta kontakt med juridisk avdeling  
for å få mer informasjon
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MOTVIRKE KORRUPSJON

Internasjonale lover, blant annet USAs 
lov om korrupsjon i fremmede land, 
Storbritannias lov mot bestikkelser og 
Kinas lov mot urettferdig konkurranse, 
gjør korrupsjon til en svært alvorlig 
sak. Det er både ulovlig og uheldig for 
forretningsvirksomheten, fordi det hemmer 
investeringer, undergraver økonomisk vekst 
og reduserer markedsmuligheter. Hvis 
statlige myndigheter kan kjøpes for penger, 
ødelegges allmennhetens tillit og mennesker 
og bedrifter frarøves fordelene ved åpne 
markeder og rettferdig konkurranse.

Watts skal unngå å gi inntrykk av å være villig 
til å tilby en bestikkelse for å skaffe seg en 
forretningsmessig fordel. Derfor er følgende 
forbudt:

•  Å gi noe av verdi (herunder tjenester, 
gaver eller representasjon) til 
statsansatte og andre offentlige 
tjenestepersoner i den hensikt å 
skaffe eller beholde kunder på en 
urettmessig måte, påvirke utøvelsen 
av statlige plikter eller oppnå 
andre urettmessige formål eller 
forretningsmessige fordeler. 

•  Å be om, insistere eller med viten 
og vilje tillate at en annen – en 
representant eller annen tredjepart – 
betaler eller utfører andre handlinger 
på selskapets vegne.

Husk: En bestikkelse er en bestikkelse – 
disse reglene gjelder derfor for samhandling 
med både statsansatte, kunder og 
leverandører.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Før du gir en gave, dekker en 

kundes deltakelse i et arrangement 
(representasjon) eller refunderer en 
kundes reiseutgifter, skal du sørge 
for å forstå og etterleve gjeldende 
rettslige krav, kundens egne regler 
samt selskapets prinsipper for skikk 
og bruk i næringslivet (se også «Gaver 
og representasjon»).

•	  Sørg for å utvise tilstrekkelig 
aktsomhet når det gjelder 
representanter og andre tredjeparter 
som handler på selskapets vegne.

Involver alltid juridisk
avdeling ved:
•	  Bakgrunnsinformasjon om 

eksisterende eller potensielle 
tredjeparts representanter, kunder eller 
leverandører som tyder på:

 —  Påstander om feilaktige 
forretningsmetoder

 —  Et omdømme for betaling eller 
innkreving av bestikkelser

 —  Familie eller annen relasjon 
som urettmessig kan påvirke 
beslutningen til en kunde eller 
statsansatt

•	  Krav om utbetaling av provisjon før en 
beslutning om tildeling er kunngjort.

•	 	Forslag	om	å	gi	oppdrag	til	en	spesifikk	
representant, samarbeidspartner eller 
leverandør på grunnlag av en «spesiell 
relasjon».

•	  Oppfordring til å betale i et land eller til 
en person eller entitet som ikke har noe 
med transaksjonen å gjøre.

•	  En provisjon som virker usedvanlig høy.

Hva hvis?

SP:  Jeg fikk vite at jeg kunne ansette 
en konsulent til å ordne med alle 
tillatelser vi trenger fra en statlig 
myndighet i et fremmed land. Han 
ba om et honorar på 25.000 USD 
og sa at pengene skulle brukes 
til «å få fart på prosessen». Siden 
vi ikke egentlig vet hvor pengene 
skal, behøver vi å være bekymret?

SV:  Helt klart. Du må vite hvor 
pengene skal og hva de skal 
brukes til. Selskapet har plikt til å 
påse at pengene ikke brukes som 
en bestikkelse. Rådfør deg med 
lederen din eller juridisk avdeling.

LES prinsippene våre
Prinsipper mot korrupsjon
Aktsomhetsprinsipper
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GAVER OG REPRESENTASJON

Det er vanlig skikk og bruk i næringslivet å 
utveksle gaver, tjenester og representasjon 
som et ledd i utviklingen av gode 
forretningsrelasjoner. Gaver og representasjon 
kan skape velvilje, men kan også skape tvil 
om motivet til personen som gir. Kort sagt 
kan gaver og representasjon skape sine egne 
«interessekonflikter».
Som en generell regel skal du ikke utveksle 
gaver og lignende hvis det kan gi inntrykk av 
at du har baktanker eller forsøker å påvirke 
en forretningsbeslutning. På samme måte 
skal du aldri be om eller ta imot en gave eller 
lignende fra en tredjepart hvis det kan virke 
som et forsøk på å svekke din objektivitet 
i forbindelse med en forretningsbeslutning. 
Bare det å gi inntrykk av at det foreligger 
urettmessig påvirkning kan oppfattes som 
manglende integritet av interessenter, 
herunder kollegene dine. Det er best å være 
på den sikre siden og avvise en eventuell 
mulighet på en høflig måte.
Selskapet har spesifikke prinsipper for  
gaver og representasjon, som du alltid  
skal ta hensyn til før du tar imot eller tilbyr  
gaver eller representasjon til kolleger. Enkelte 
former for gaver og representasjon må 
forhåndsgodkjennes av selskapet – det 
er derfor best å slå opp i prinsippene eller 
snakke med den lokale økonomisjefen før du 
tilbyr eller tar imot gaver og representasjon. 

Husk at du ikke har lov til å overstige 
selskapets grenser eller omgå prinsippene for 
gaver og representasjon ved å gi personlig 
betaling eller unnlate å be om refusjon for 
beløp som overstiger grensene som er 
fastsatt i selskapets prinsipper for gaver og 
representasjon eller øvrige prinsipper. I tillegg 
er tilretteleggingspenger – betaling for å 
fremskynde eller sikre gjennomføring av en 
rutinemessig statlig beslutning som ikke krever 
beslutningsmyndighet – strengt forbudt. 

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Utvis god dømmekraft, moderasjon og 

varsomhet når du gir og tar imot gaver og 
representasjon.

•	  Gjør deg kjent med prinsippene for gaver og 
representasjon før du tilbyr eller tar imot slike 
ting, særlig hvis statsansatte er involvert. 

•	  Snakk med den lokale økonomisjefen hvis 
en bestemt situasjon er uklar.

•	  Søk om forhåndsgodkjenning av eventuelle 
gaver og representasjon som gjelder en 
statsansatt.

•	  Utvis god smak ved valg av steder for 
arrangementer, for eksempel restauranter, 
idrettsarenaer, teatre eller andre 
kulturarrangementer.

Hva hvis?

SP:  En utenlandsk gassmyndighet 
kommer til et av våre anlegg 
for å inspisere produktet vårt 
og godkjenne sertifikasjonen. 
Jeg har lyst til å ta dem med ut 
på middag mens de er her. Hva 
skal jeg gjøre?

SV:  Ettersom det gjelder 
statsansatte, skal du rådføre 
deg med juridisk avdeling og 
be om forhåndsgodkjenning av 
middagen før du tilbyr den.

LES prinsippene våre
Prinsipper for gaver og representasjon

Si noe hvis du ser:
•	  At noen ber om eller tar imot en 

motytelse («quid pro quo») som et ledd 
i en avtale om å gjøre noe til gjengjeld 
for gaven eller representasjonen, 
herunder tilretteleggingspenger 
eller «smøring» som har til hensikt å 
fremskynde en rutinemessig statlig 
prosess.

•	  At noen gir eller tar imot kontanter 
i gave (eller noe som tilsvarer 
kontanter, for eksempel gavekort 
som kan konverteres til kontanter, 
pengeanvisninger, verdipapirer, 
negotiable instrumenter, lån, aksjer eller 
aksjeopsjoner).

•	  Deltakelse i en aktivitet som kan 
medføre at den som gir eller tar imot 
gaver eller representasjon, begår brudd 
på arbeidsgiverens standarder eller 
lokale lover eller forskrifter.

•	  Deltakelse på et 
forretningsarrangement som er 
usmakelig, har en seksuell undertone 
eller på annen måte strider mot våre 
verdier og standarder.

•	  Feilaktig føring av gaver og 
representasjon i utgiftsrapporter eller 
selskapets regnskap.

Bare det å gi inntrykk 
av at det foreligger 

urettmessig påvirkning 
kan oppfattes som 

manglende integritet.
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SAMARBEID MED LEVERANDØRER

Vi ser på leverandørene våre som verdifulle samarbeidspartnere og bidragsytere til 
selskapets suksess. Relasjonene til dem skal være preget av ærlighet og rettferdighet. 
Vi skal velge leverandører på grunnlag av konkurransefaktorer som kvalitet, service, 
teknologi og pris. Vi ønsker også leverandører som støtter opp om verdiene våre 
gjennom bærekraftige forretningsmetoder.

Hva hvis?

SP:  Jeg leste nettopp en avisartikkel 
om én av leverandørene våre, 
som muligens er involvert i en 
hendelse som innebærer brudd 
på menneskerettighetene. Siden 
ingenting er bevist og saken ikke 
involverer Watts direkte, må jeg si 
noe om det?

SV:  Ja, det må du. Brudd på 
menneskerettighetene er også 
et brudd på retningslinjene våre 
og loven. Selv om ingenting tyder 
på at selskapet er involvert, 
er det viktig at vi er klar over 
situasjonen. Underrett lederen din 
eller juridisk avdeling umiddelbart.

Si noe hvis du ser:
•	  At noen tilbyr eller tar imot upassende 

gaver, returprovisjon eller andre ting 
av verdi under forhandlinger og valg 
av leverandører (se også Gaver og 
representasjon i disse retningslinjene).

•	  At oppdrag gis til en bedrift med 
bånd til en statsansatt som behandler 
saker som gjelder Watts (prinsippene 
mot korrupsjon inneholder nærmere 
veiledning på dette området).

Relasjonene til 
leverandører 

skal være preget 
av ærlighet og 
rettferdighet.
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INTERNASJONALE HANDELSRESTRIKSJONER

Ettersom vi driver virksomhet over hele 
verden, har Watts plikt til å etterleve import- 
og eksportlovene som gjelder for produktene 
våre, uansett hvor de produseres og sendes. 
Mange land har innført restriksjoner på 
eksport og handel med visse andre land, 
entiteter, personer og aktiviteter. Det finnes 
mange former for handelsrestriksjoner, blant 
annet forbud mot: 

• Eksport til et forbudsland

•  Reise til eller fra et land som er ilagt 
sanksjoner

•  Finansielle transaksjoner og handel 
som involverer et land som er ilagt 
sanksjoner, eller visse personer og 
entiteter

•  Deltakelse, direkte eller indirekte, i 
boikotter som er pålagt av visse land

«Eksport» innebærer ikke bare overføring av 
en fysisk gjenstand – det kan også dreie seg 
om overføring av informasjon som er pålagt 
restriksjoner, til en statsborger i et annet land 
gjennom:

• Samtaler per e-post eller telefon

• Personlige samtaler

• Besøk hos’ Watts anlegg

•  Utveksling av tekniske dokumenter 
også innenfor selskapets virksomhet 
(men på tvers av landegrenser)

Listen over forbudsland og reglene om 
handelsrestriksjoner er kompliserte og 
kan endres. Hvis du jobber med salg eller 
levering av produkter, teknologi eller tjenester 
på tvers av landegrenser, skal du derfor 
sørge for å holde deg oppdatert på hvilke 
regler som gjelder, og rådføre deg med 
selskapets eksperter på handelsreglene hvis 
du noen gang er i tvil.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Følg alle relevante internasjonale regler 

for handelskontroll og selskapets egne 
prinsipper og prosedyrer som gjelder 
import og eksport av varer, teknologi, 
programvare og tjenester.

•	  Påse at import- og 
eksportdeklarasjoner er korrekte og 
fullstendige.

•	  Sjekk om det er behov for 
spesialgodkjenning eller -lisens. Varer 
som kan anvendes til forsvarsformål, er 
underlagt særskilte eksportkontroller.

•	  Kontroller forretningstransaksjoner og 
relasjoner til kunder, leverandører og 
andre tredjeparter mot alle aktuelle 
lister over forbudsparter, land som 
er ilagt sanksjoner, og forbudte 
sluttbrukere.

•	 	Lær	deg	å	identifisere	oppfordringer	til	
boikott, og rapporter de du eventuelt 
mottar, til juridisk avdeling.

Hva hvis?

SP:  Jeg ønsker å sende visse 
produkter til en kunde i et 
land som står oppført på 
listen over land som er ilagt 
eksportrestriksjoner. Er det greit 
at jeg sender dem til et annet 
Watts-eid selskap i et land som 
restriksjonene ikke gjelder for, slik 
at dette selskapet kan videreselge 
produktene til kunden?

SV:  Nei. Du kan ikke omgå 
forskriftene ved å gå veien 
gjennom et tilknyttet selskap.  
Det er dessuten ulovlig.

LES prinsippene våre
Ta kontakt med avdelingen for 
etterlevelse av globale handelsregler 
for å få mer informasjon
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KONTRAKTER MED STATLIGE MYNDIGHETER

Vi skal inngå avtaler med alle statlige 
myndigheter og etater og deres 
representanter på et etisk forsvarlig måte 
og i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter, også de som gjelder i landene der 
vi driver virksomhet. Brudd på loven eller 
bestemmelsene i statlige kontrakter kan få 
alvorlige rettslige konsekvenser for selskapet, 
derfor må hver og én forstå og følge lovene 
som gjelder.

Hvis du jobber med statlige kontrakter, skal 
du etterleve lovene, reglene og forskriftene 
som gjelder for arbeidsoppgavene dine. 
Husk at disse kravene som oftest er mye 
strengere enn kravene som gjelder for 
kontrakter i næringslivet. 

KRAV TIL KONTRAKTER MED 
STATLIGE MYNDIGHETER I USA
Spesielle regler og krav gjelder når vi inngår 
avtaler med statlige myndigheter i USA. 
Hvis vi ønsker å inngå en kontrakt med 
statlige myndigheter i USA, eller med en 
annen kunde som direkte eller indirekte 
støtter statlige myndigheter i USA som 
sluttbrukerkunde, har vi plikt til å etterleve 
alle gjeldende lover og forskrifter fullt ut.

Vi har ikke anledning til å delta i ulovlige 
eller upassende aktiviteter, for eksempel 
handlinger som kan gi Watts en urettferdig 
konkurransefordel. Du skal også ta kontakt 
med juridisk avdeling hvis du lurer på 
noe før du deltar i aktiviteter som gjelder 
kontraktinngåelse med statlige myndigheter  
i USA. Inngå kontrakter med statlige  
myndigheter i USA – tillegg til Watts’  
retningslinjer for god forretningsskikk  
inneholder detaljert informasjon om hvilke  
plikter selskapet har, og hvilke plikter de 
ansatte har.

STATLIG GRANSKING
Vi skal snarest mulig svare på eventuelle 
forespørsler vi får som et ledd i en statlig 
gransking. Forespørsler fra statlige 
myndigheter skal umiddelbart videresendes 
til juridisk avdeling for å sikre fullt samarbeid. 
Oppgi alltid fullstendige og riktige 
opplysninger, og vær klar over at vi forbyr 
represalier mot en person som varsler om 
utillatelig oppførsel eller sikkerhetsproblemer 
i god tro.

Hvordan skal 
jeg OPPTRE?
•	  Gjør deg kjent med og følg reglene 

som gjelder for jobben din og landet 
du jobber i. Vær spesielt oppmerksom 
på eventuelle unike rettslige krav og 
restriksjoner som gjelder.

•	  Rådfør deg med juridisk avdeling 
før du gir gaver, representasjon, 
reiser, måltider, overnatting eller 
underholdning til en statsansatt.

•	  Underrett juridisk avdeling umiddelbart 
om en eventuell statlig gransking eller 
informasjonsforespørsel.

•	  Oppgi fullstendig og riktig informasjon 
til statlige myndigheter i rett tid.

Hva hvis?

SP:  Jeg skal arrangere en tilstelning 
der statsansatte skal delta, og 
jeg ønsker å servere lunsj til alle 
som kommer. Jeg vil ikke begå 
regelbrudd. Hva skal jeg gjøre?

SV:  Be juridisk avdeling om 
veiledning. Reglene som  
gjelder for å gi gaver og 
representasjon – for eksempel 
måltider – til statsansatte, kan 
være kompliserte. Hvis du er 
usikker på hva du skal gjøre i en 
bestemt situasjon, skal du alltid 
be om veiledning før du  
går videre.

LES prinsippene våre
Inngå kontrakter med statlige 
myndigheter i USA – tillegg til Watts’ 
retningslinjer for god forretningsskikk
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AKSJONÆRER
Vi skaper aksjonærverdi ved å levere suverene økonomiske 
resultater med en solid forretningsstrategi som holder over 
tid. På veien mot dette målet etterlever vi våre verdier ved å 
være ærlige når vi måler og rapporterer økonomiske resultater, 
beskytter selskapets eiendom og ressurser og handler med 
selskapets verdipapirer.

I denne delen:

•		 Interessekonflikter

• Innsidehandel

•	 Riktig	finansrapportering

• Beskytte eiendom

• Dokumentstyring
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INTERESSEKONFLIKTER

De ansatte tar beslutninger på vegne av 
Watts hver eneste dag. I dette ligger en 
plikt til alltid å handle slik at det gagner 
selskapet. En «interessekonflikt» oppstår når 
en persons personlige, sosiale, økonomiske 
eller politiske aktiviteter kan tenkes å svekke 
vedkommendes lojalitet og nøytralitet 
overfor selskapet. 

Interessekonflikter kan også oppstå hvis 
du, eller noen i din nærmeste familie, kan 
– eller tilsynelatende kan – få fordeler av en 
forretningsavtale med selskapet. Faktiske 
konflikter må unngås, men selv et inntrykk 
av at det foreligger en interessekonflikt er 
skadelig.

Hvis du er involvert i en aktivitet som kan 
oppfattes som i konflikt med selskapets 
interesser, skal du melde fra til lederen 
din, personalavdelingen eller juridisk 
avdeling for en gjennomgang. Selv om 
det skulle foreligge en konflikt, er det flere 
omstendigheter som kan gi grunnlag for 
unntak. Men det er viktig at selskapet er klar 
over den, slik at problemer unngås senere.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Unngå, hvis mulig, situasjoner som 

kan gi inntrykk av at det foreligger en 
interessekonflikt.

•	  Informer om alle situasjoner som 
kan tenkes å medføre en faktisk eller 
potensiell	interessekonflikt.

Selv et inntrykk av 
at det foreligger en 

interessekonflikt kan 
være skadelig.

Si noe hvis du ser:
•	  At en ansatt utnytter muligheter 

vedkommende har oppdaget 
gjennom bruk av selskapets eiendom, 
informasjon eller stilling.

•	  At selskapets eiendom, informasjon 
eller stilling brukes til å oppnå personlig 
vinning.

•	  Konkurranse med selskapet, direkte eller 
indirekte, uten selskapets samtykke.

Hva hvis?

SP:  Vi skal inngå en kontrakt med 
et lokalt firma, som skal levere 
vedlikeholdstjenester til bygg. 
Vi bruker mye tid på å finne det 
rette firmaet. Broren min driver 
et vedlikeholdsfirma, og jeg 
vet at han kommer til å gjøre 
en god jobb. Kan vi ikke bare 
spare masse tid og krefter på å 
engasjere firmaet hans direkte?

SV:  Nei. Dette er en klassisk 
«interessekonflikt», og vi må 
være forsiktige med å gi inntrykk 
av at det foregår noe utillatelig. 
Broren din kan gjerne inviteres 
til å sende inn anbud på jobben, 
men vi må likevel følge reglene 
for korrekt leverandørvalg. I dette 
tilfellet skal du unngå å delta i 
beslutningstakingen på grunn av 
inhabilitet.

Hva hvis?

SP:  Jeg jobber i teknisk avdeling 
og har ansvar for å designe 
oppvarmingssystemer. Én av 
leverandørene våre har tilbudt 
meg konsulentoppdrag for å 
hjelpe dem med å konstruere 
deler som vil passe bedre til 
produktene våre. Er det greit om 
jeg gjør dette utenom arbeidstid?

SV:  Dette vil neppe være tillatt, 
fordi det kan se ut som om 
du får betalt for å skape en 
urettferdig konkurransefordel for 
leverandøren. Hvis det foreligger 
forretningsmessige grunner 
til et nærmere samarbeid med 
leverandører av deler, skal du 
diskutere med ledelsesteamet 
om et slikt samarbeid skal 
gjøres til en del av den normale 
designprosessen og tilbys på 
samme måte til alle potensielle 
leverandører. Det kan også tenkes 
at selskapet ønsker å bruke denne 
muligheten selv. LES prinsippene våre

Ta kontakt med juridisk avdeling  
for å få mer informasjon

ÅPENHET
Vær oppriktig og del 
informasjon åpent
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INNSIDEHANDEL

Vi mener at investorer overalt fortjener like 
spilleregler og lik tilgang til informasjon ved 
kjøp og salg av verdipapirer. Verdipapirlovene 
beskytter investorer ved å gjøre det ulovlig 
for personer med «innsideinformasjon» 
å kjøpe eller selge verdipapirer (aksjer, 
obligasjoner, opsjoner osv.).

Med «innsideinformasjon» 
menes informasjon:
•	  som ikke er tilgjengelig for 
offentligheten,	og

•	 som er «vesentlig»

«Vesentlig» informasjon betyr informasjon 
som en fornuftig investor ville anse som 
viktig i beslutningen om å kjøpe eller 
selge et verdipapir. Hvis du besitter 
innsideinformasjon, kan den ikke brukes 
til å ta en beslutning om å kjøpe eller 
selge verdipapirer. Du kan heller ikke 
tipse personer utenfor selskapet om 
innsideinformasjon som ikke er offentlig 
kjent – dette omfatter også diskusjoner i 
sosiale medier. Innsideinformasjon kan også 
være informasjon du har fått om et annet 
selskap, konfidensielt og under utøvelsen av 
jobben din – for eksempel av en kunde eller 
leverandør.

Ved å etterleve forskriftene om verdipapirer, 
holder vi løftet vi har gitt til aksjonærene om 
at vi skal opptre med integritet for å bevare 
verdiene de forventer av oss.

Du skal aldri kjøpe 
eller selge

(eller tipse andre 
slik at de kan 

kjøpe eller selge) 
på grunnlag av 

innsideinformasjon. 

Hva hvis?

SP:  En kunde fortalte nettopp at 
selskapet hennes muligens 
kommer til å bli kjøpt opp av en 
stor, internasjonal produsent 
snart, men hun var ikke sikker. 
Ettersom hun ikke kunne bekrefte 
informasjonen – og det ikke 
kan garanteres at selskapets 
aksjeverdi kommer til å stige selv 
om det blir kjøpt opp – er det greit 
å kjøpe aksjer i kundens selskap?

SV:  Nei. Dette er vesentlig 
informasjon om kunden, som 
du fikk vite gjennom jobben – 
informasjon som ikke er gjort 
offentlig tilgjengelig, og som, hvis 
den var tilgjengelig, kan tenkes 
å påvirke selskapets aksjeverdi. 
Kjøp eller salg på grunnlag av 
informasjonen – eller å opplyse 
andre om hva du har hørt, slik at 
de kan kjøpe eller selge ut fra den 
– kan være ulovlig.

LES prinsippene våre
Prinsipper om innsidehandel
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RIKTIG FINANSRAPPORTERING

Selskapets rapportering om finans og annet 
til offentligheten, skal være fullstendig, riktig 
og uten villedende uttalelser. Hver eneste 
dag genererer ansatte informasjon som blir 
en del av selskapets finansdokumenter, 
derfor må alle påse at denne informasjonen 
er pålitelig. 

Alle data og all informasjon som leveres 
eller sendes inn, blir en del av selskapets 
dokumentasjon og må derfor være 
sannferdig(e), riktig(e) og fullstendig(e). Dette 
omfatter ting som:

• Tid og utgifter

• Ordrebekreftelser til leverandører

• Fakturaer

• Lønnsregnskap

• Lagerbeholdningslister

Etterlev internkontroller og gjeldende 
krav til regnskapsførsel når disse dataene 
dokumenteres. Sørg også for å oppbevare 
dokumentasjon (for eksempel kvitteringer, 
bankutskrifter og effektuerte kontrakter) som 
tydelig underbygger dataene som er ført i 
selskapets regnskapsbøker.

Husk at ingen styremedlemmer, ledere eller 
ansatte med viten og vilje skal dokumentere 
eller registrere selskapets transaksjoner på 
en villedende eller ulovlig måte. Du skal heller 
ikke forfalske eller føre en villedende post for 
selskapets transaksjoner.

Hva hvis?

SP:  Det er den siste uken 
i den kvartalsmessige 
rapporteringsperioden. Sjefen 
vil at vi skal nå kvartalsmålene 
og ber meg derfor registrere et 
ubekreftet salg nå, selv om det 
ikke blir endelig avgjort før i neste 
uke. Dette vil neppe skade noen – 
skal jeg gjøre som han ber om?

SV:  Absolutt ikke. Kostnader og 
omsetning skal føres i riktig 
tidsperiode. Salget er ikke offisielt 
fullført før det er bekreftet, derfor 
er det villedende å føre det i en 
tidligere tidsperiode. Du skal 
absolutt varsle økonomisjefen 
eller juridisk avdeling hvis du får 
vite om en slik situasjon.

LES prinsippene våre
Prinsipper og prosedyrer  
for regnskapsførsel
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BESKYTTE EIENDOM

Tap, tyveri og feilaktig bruk av selskapets 
eiendom påvirker selskapets virksomhet 
og lønnsomhet direkte. Enten du er ansatt, 
leder eller styremedlem, forventes det at du 
beskytter selskapets eiendom som er tiltrodd 
deg, og at du unngår feilaktig bruk av eiendom 
som tilhører andre (for eksempel konkurrenter, 
kunder eller leverandører). Begrepet 
«eiendom» omfatter ting som:

•  Fysisk eiendom, lagerbeholdning og 
dokumentasjon

•  Finansobjekter, for eksempel kontanter 
og det som tilsvarer kontanter, 
bankkontoer og kundefordringer

•  Elektronisk eiendom, datanettverk og 
datasystemer

•  Tiden du får betalt for å jobbe

•  Åndsrettigheter (opphavsrett, varemerker 
og forretningshemmeligheter)

•  Konfidensiell og rettighetsbeskyttet 
informasjon

I utgangspunktet skal du ikke bruke 
selskapets eiendom til personlige formål. 
Det er likevel forståelig at det kan oppstå 
situasjoner der personlig bruk – i sjeldne 
tilfeller og begrenset omfang – er akseptabelt. 
Hvis en slik situasjon oppstår, skal du utvise 
god dømmekraft og sunn fornuft og diskutere 
saken med lederen din, hvis det foreligger tvil 
om hvorvidt bruken er akseptabel.

Beskytt selskapets 
eiendom som er  

tiltrodd deg.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Beskytt tilgangen til selskapets anlegg, 

og oppfyll kravene som gjelder adgang, 
utgang og navneskilt.

•	  Bruk eiendom du har tilgang til, på en 
ansvarsfull måte, og beskytt den mot 
tyveri, sløseri og misbruk.

•	  Følg sikkerhetsregler som skal beskytte 
ansatte, anlegg, informasjon og 
teknologi.

•	  Før tilsyn med utgiftsrapporter, 
leverandørbetalinger, banksaldoer, 
journaloppføringer, lønnskostnader og 
budsjettavvik med tanke på uvanlige 
aktiviteter.

•	 	Identifiser	og	beskytt	åndsrettigheter	
mot uautorisert videreformidling eller 
bruk.

•	  Respekter gyldige patenter, 
opphavsrettsbeskyttede materialer, 
rettighetsbeskyttet informasjon og 
andre åndsrettigheter som tilhører 
andre.

•	  Respekter avtaler du har inngått 
med	andre	om	konfidensialitet	og	
taushetsplikt.

Si noe hvis du ser:
•	  Uautorisert tilgang til anlegg eller 

sikrede steder.

•	  Tyveri eller misbruk av, eller sløseri 
med, selskapets eiendom.

•	  Uautorisert bruk eller videreformidling 
av	konfidensiell	informasjon	
som beskyttes av lov om patent, 
opphavsrett eller varemerker.

•	  Oppretting av ulisensierte kopier av 
programvare til privat bruk eller bruk  
på jobb.

•	  Bruk av selskapets datamaskiner eller 
nettverk	til	å	sende	e-post	eller	skaffe	
tilgang til nettsteder som er upassende 
for arbeidsplassen.

•	 	Bruk	av	konfidensiell	eller	
rettighetsbeskyttet informasjon som 
tilhører en forhenværende arbeidsgiver. 

•	  Deling av åndsrettigheter som tilhører én 
leverandør, med en annen leverandør.

Hva hvis?

SP:  Vi har nettopp ansatt en person 
fra en konkurrent, som skal 
jobbe i teknisk avdeling. Han tok 
med seg en del designer han 
laget mens han arbeidet hos sin 
forhenværende arbeidsgiver, 
som han mener kan brukes til å 
forbedre våre produkter. Han sa 
det var han som laget designene. 
Er det derfor greit å bruke dem 
siden han jobber for oss nå?

SV:  Neppe. Selv om han kan ha 
utviklet designene, tilhører de 
sannsynligvis den forhenværende 
arbeidsgiveren, som betalte ham 
for å lage dem. Du må rådføre 
deg med juridisk avdeling og vil 
sannsynligvis få beskjed om å 
levere tilbake materialet til den 
rettmessige eieren.
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DOKUMENTSTYRING

Selskapets dokumenter er av avgjørende 
betydning for driften. De hjelper oss med 
å dokumentere resultater og ta strategiske 
forretningsbeslutninger, derfor er det viktig 
at de er korrekte. Vi stoler på at du hjelper 
til med å føre selskapets dokumentasjon i 
samsvar med prinsippene som gjelder for 
oppretting, lagring, opprettholdelse, innhenting 
og destruering. 

Husk at det finnes mange typer 
dokumentasjon, for eksempel:

• Papirdokumenter

• Elektroniske dokumenter

• Bilder

• Tegninger

• Videoer

• Fotografier

Følg prinsippene for dokumentstyring nøye, 
spesielt kravene om å ta vare på dokumenter i 
situasjoner der det foreligger, eller kan oppstå, 
rettstvister.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Ta vare på eller kast dokumenter 

i samsvar med prinsippene for 
dokumentstyring.

•	  Lagre dokumenter i trygt og sikkert 
miljø. Anvend alltid restriktive 
tilgangsrettigheter og kryptering når det 
gjelder informasjon som er personlig 
identifiserbar,	for	eksempel	fornavn	og	
etternavn eller første bokstav i fornavn 
og etternavn i kombinasjon med noen 
av de følgende dataelementene i 
tilknytning til en person:

 —  Personnummer eller nasjonalt 
identifikasjonsnummer

 —  Førerkortnummer eller nummer på 
offentlig	utstedt	identifikasjonskort

 — 	Nummer	til	en	finansiell	konto	eller	
kreditt- eller bankkortnummer, 
med eller uten krav om 
sikkerhetskode, tilgangskode, 
personlig	identifikasjonsnummer	
eller passord, som kan gi tilgang til 
personens	finansielle	konto(er)

•	  Ved kasting av dokumenter i samsvar 
med våre prinsipper, skal du påse 
at dokumenter som inneholder 
konfidensiell	eller	personlig	
identifiserbar	informasjon,	blir	
fullstendig makulert eller destruert.

•	  Hvis du mottar en stevning om å ta vare 
på dokumenter i forbindelse med en 
foreliggende eller potensiell rettstvist, 
skal du tolke begrepet «dokumenter» i 
vid forstand ved å ta vare på alle typer 
dokumenter (e-post, papirkopier osv.) 
som kan være relevante for stevningen.

LES prinsippene våre
Prinsipper for dokumentoppbevaring  
og destruering
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LOKALSAMFUNN
OG STORSAMFUNNET
Vi skal være en ansvarsfull næringslivsaktør og en god nabo. 
All samhandling med statlige myndigheter, lovgivere, media 
og lokalsamfunn skal være tuftet på ærlighet og god tro. 
Vi støtter loven og skal gjøre vår del ved å følge de samme 
høye standardene for etisk forsvarlig opptreden over hele 
verden og samarbeide med lokale organisasjoner for å styrke 
lokalsamfunnene der vi bor og arbeider.

I denne delen:

• Bærekraftighet

• Lokalsamfunn og politisk engasjement

• Riktig kommunikasjon og avgivelse av informasjon
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BÆREKRAFTIGHET

En del av vårt samfunnsoppdrag som selskap 
er å arbeide for å øke energieffektiviteten 
og redusere avfall i lokalsamfunnene der 
vi arbeider. Vi skal etterleve alle rettslige 
krav og i tillegg adoptere bærekraftige 
forretningsmetoder for å beskytte 
naturressursene og skape et rent og sunt miljø 
for generasjonene som kommer etter oss.

Rapporten om bærekraftighet skisserer 
innsatsen vi gjør for å løse problemer 
i tilknytning til sikkerhet og regulering, 
energieffektivitet og vannkonservering.

Vi skal adoptere 
bærekraftige 

forretningsmetoder.

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Påse at produktene og virksomheten 

etterlever lokale statlige krav og 
selskapets standarder – den strengeste 
standarden skal anvendes.

•	  Håndter, transporter og kast 
råmaterialer, produkter og avfall på en 
trygg og miljøvennlig måte.

•	  Forsøk å redusere unødig 
reising, forsendelse, transport og 
pakkemateriell.

•	  Forsøk å redusere omkostninger 
og spare skatt ved å bruke 
energieffektivt/-e	utstyr,	apparater	og	
inventar.

•	  Forsøk å resirkulere industri- og 
kontoravfall.

•	  Forsøk å redusere støy, luft eller visuelle 
plager som kan påvirke naboer.

•	  Meld straks fra til ledelsen om 
problemer eller elementer som kan 
medføre risiko for miljøet.

KONTINUERLIG FORBEDRING 
OG NYSKAPNING
Hold fokus på kunden og forbedre 
oss hver dag

Si noe hvis du ser:
•	  Brudd på tillatelser som gjelder luft, 

vann, jord eller miljø. 

•	  Feilaktig oppbevaring, håndtering 
eller kasting av kjemikalier eller farlige 
stoffer.	

•	  Forfalskning av informasjon 
i miljødokumentasjon eller 
dokumentasjon til myndigheter.

Hva hvis?

SP:  Jeg har grunn til å tro at farlige 
stoffer blir kastet på en måte som 
kan være miljøskadelig. Hva skal 
jeg gjøre med det?

SV:  Si umiddelbart fra til lederen din. 
Da kan vi vurdere situasjonen og 
fastslå om det foreligger fare, og 
i så fall finne ut hvordan vi kan 
stanse det.

LES prinsippene våre
Rapport om bærekraftighet
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LOKALSAMFUNN 
OG POLITISK 
ENGASJEMENT

RIKTIG KOMMUNIKASJON OG AVGIVELSE 
AV INFORMASJON

Vi oppfordrer deg, og de andre ansatte, 
til å bruke ferdighetene og fritiden din(e) 
i lokalsamfunnet, og vi støtter dem som 
som ønsker å gi lovlige politiske bidrag 
som private borgere. Du har derimot ikke 
anledning til å gi bidrag til politiske partier 
eller foreninger, herunder allmennyttige 
organisasjoner, på selskapets vegne uten 
godkjenning på forhånd. Samme regel 
gjelder for selskapets ressurser eller navn – 
de skal ikke brukes når du engasjerer deg 
i politiske eller veldedige aktiviteter uten at 
du først har lest selskapets prinsipper for 
samfunnsrelasjoner.

Kunder, leverandører, statlige etater og lokalsamfunn stoler på at kommunikasjon fra oss er ærlig 
og riktig. Ved å være åpen om resultater (enten de er gode eller dårlige) skaper vi kredibilitet 
og tillit hos dem vi trenger for å lykkes. Vi skal også samarbeide med myndigheter og statlige 
etater under granskinger og etterkomme gyldige forespørsler om dokumenter og informasjon i 
rettsprosesser. Derfor forventer selskapet at hver og én kommuniserer på en ærlig og oppriktig 
måte, uten å oppgi villedende eller feilaktig informasjon.

Hva hvis?

SP:  Jeg skal delta i en 
pengeinnsamling for en kandidat 
til et offentlig verv på hjemstedet 
mitt. Er det greit at jeg nevner 
stillingen min hos Watts så lenge 
jeg ikke bruker selskapets midler 
eller ressurser?

SV:  Nei. Du skal ikke bruke navnet 
vårt i tilknytning til personlige 
politiske aktiviteter.

LES prinsippene våre
Kommunikasjonsprinsipper

LES prinsippene våre
Prinsipper for samfunnsrelasjoner

Hvordan skal
jeg OPPTRE?
•	  Henvis forespørsler fra analytikere, 

investorer, medier eller lignende til den 
rette	personen,	som	er	identifisert	i	
selskapets kommunikasjonsprinsipper.

•	 	Unngå	å	komme	med	offentlige	
kommentarer på selskapets vegne uten 
autorisasjon.

•	  Oppgi sannferdig informasjon overfor 
statlige tilsynsmyndigheter og 
granskingseksperter eller ved avgivelse 
av vitneforklaring.

•	 	Hvis	du	velger	å	identifisere	deg	som	
ansatt hos Watts i sosiale medier, skal 
du utvise god dømmekraft og påse at 
aktiviteter og uttalelser er i tråd med 
standardene i disse retningslinjene og i 
kommunikasjonsprinsippene.

Si noe hvis du ser:
•	  Forsøk på å villede en 

granskingsekspert eller annen 
statsansatt eller ansatt i 
tilsynsmyndighet.

•	  Utillatelige forsøk på å hindre 
statsansatte i å innhente informasjon, 
data, vitneavgivelser eller 
dokumentasjon.

•	  Kommentarer til utenforstående om 
selskapets økonomiske stilling, eller 
fremlegging	av	finansielle	prognoser	
uten uttrykkelig autorisasjon fra CFO 
eller en annen autorisert leder.
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