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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR VD

På Watts sköter vi våra affärer med högsta möjliga etiska normer och i enlighet med våra värderingar för 
att uppnå vår vision och mission. Vi åstadkommer detta tack vare våra anställda, vars engagemang för 
integritet och kompetens visas upp varje dag.

Vår verksamhet täcker många länder, klimat och kulturer. Vår vision, mission och värderingar 
representerar det gemensamma språk som förenar oss, fokuserar våra insatser och driver oss att 
ständigt bli bättre för våra kunder, våra aktieägare och varandra. Vår Uppförandekod för affärsrelationer 
är vår guide och visar hur våra värderingar ska tillämpas på våra vardagliga handlingar. Vår 
Uppförandekod leder oss genom vanligt förekommande situationer på arbetsplatsen och hjälper oss 
att navigera i det ibland förvirrande affärslandskapet.

Som medarbetare på Watts är det ditt ansvar att läsa Uppförandekoden noggrant. Ställ frågor om 
det är något du inte förstår i Uppförandekoden och säg till om du är medveten om något uppförande 
som bryter mot den. Uppförandekoden är inte någon regelbok. Den är en guide som hjälper dig fatta 
rätt beslut som gynnar företaget, våra kunder och dig själv. Den innehåller även hänvisningar till våra 
policyer och andra resurser som kan hjälpa dig besvara eventuella frågor.

Hur vi arbetar gör skillnad. Genom att följa Uppförandekoden och våra värderingar i dina beslut och 
relationer kan du inspirera andra att göra detsamma, och hjälpa oss att göra det rätta – alltid. Med 
din hjälp kan vi fortsätta producera produkter och tjänster som förbättrar komforten, säkerheten och 
livskvaliteten för människor runt om i världen.

Robert J. Pagano, Jr. 
Verkställande direktör
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VÅR VISION
Att vara världsledande inom innovativa och högkvalitativa produkter, 
system och lösningar för vattentransport, -besparing, -kontroll och 
säker användning av vatten genom fokusering på kunder, innovation 
och kontinuerlig förbättring.

VÅR MISSION
Att förbättra komforten, säkerheten och livskvaliteten för 
människor runt om i världen genom vår expertis inom många olika 
vattenteknologier. Att betraktas som bäst av våra medarbetare, 
kunder och aktieägare.

VÅRA VÄRDERINGAR
Jag uppför mig med …

INTEGRITET OCH RESPEKT
Gör det rätta – alltid

ANSVARSKÄNSLA
Fokusera på resultat; gör det vi säger vi ska göra

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING OCH INNOVATION
Upprätthålla kundfokus; bli bättre varje dag

ÖPPENHET
Visar uppriktighet och delar information öppet

På Watts strävar vi efter att uppnå vår vision 
och bedriva verksamheten i enlighet med våra 
värderingar och vår mission. De representerar det 
gemensamma språk som förenar oss, fokuserar 
våra insatser och driver oss att ständigt bli bättre 
för våra kunder, våra aktieägare och varandra.

Vår verksamhet täcker många länder, affärsklimat 
och kulturer, och vi arbetar varje dag i olika 
arbetsmiljöer som representerar var och en av 
våra anläggningar runt om i världen. Vår vision, 
mission och värderingar hjälper oss överstiga 
skillnaderna mellan olika kulturer, affärsklimat och 
människor. 

Watts har också byggt upp ett gott anseende 
vad gäller ansvarsfullt företagsmedborgarskap. 
Det ryktet förutsätter att du lever upp till våra 
värderingar varje dag i alla interaktioner som 
du har på våra vägnar med kunder, aktieägare, 
leverantörer, intressenter och dina medarbetare. 
Genom att demonstrera våra värderingar och 
göra det rätta – alltid, i alla situationer, skyddar 
och bygger du inte bara upp vårt rykte, utan även 
ditt eget.

VÅR VISION, MISSION OCH VÄRDERINGAR GÖRA DET RÄTTA – ALLTID

Genom att göra 
det rätta – alltid – 

bygger du inte bara 
upp vårt rykte, utan 

även ditt eget.
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HOTLINE SISTA VISADE SIDAN
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INLEDNING
Watts	sköter	sina	affärer	enligt	lagens	text	och	andemening	och	
de	högsta	normerna	för	affärsrelationer	samt	i	enlighet	med	våra	
värderingar. Denna Uppförandekod ger inte bara en beskrivning 
av våra policyer utan utgör även kärnan i en global uppsättning 
standarder för hur vi bedriver verksamheten, vilken stöds av 
Styrelsen och våra verkställande direktörer och är avsedd att 
leda alla medarbetare genom de många interaktionerna du har 
på arbetsplatsen varje dag.

Detta avsnitt beskriver:

• Uppförandekoden: din viktigaste resurs

• Din roll

• Chefens roll

• Resurser för att fatta rätt beslut

• Ingen vedergällning

• Överträdelser och deras konsekvenser

• Tillstånd och undantag
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Denna Uppförandekod beskriver vårt åtagande 
att verka i enlighet med våra värderingar, och 
hjälper dig förstå och leva upp till dessa normer. 
Som medarbetare på Watts förväntas du förstå 
och följa denna Uppförandekod.

Delarna ”Hur bör jag agera,” ”Säg till om 
du ser” och ”Vad händer om” återkommer 
genom hela Uppförandekoden. De hjälper dig 
navigera i det föränderliga landskapet för global 
verksamhet och innehåller exempel på hur 
du kan utföra ditt arbete i enlighet med våra 
värderingar.

Var och en av er har stor inverkan på Watts 
anseende och på det värde vi skapar genom det 
sätt du gör affärer på våra vägnar. Vi uppmanar 
er att ta detta ansvar på allvar, att utbilda er i 
våra normer, och att leva upp till dem varje dag. 

Denna Uppförandekod är en global resurs 
för att hjälpa oss alla:

•  Förstå och tillämpa de viktigaste 
uppförandenormerna som gäller för våra 
jobb.

• Förstå när du ska be om hjälp.

•  Förstå vart vi kan vända oss när vi inte är 
på det klara med hur vi ska agera. 

Uppförandekoden förklarar också viktiga lagar 
och regler som gäller alla som arbetar för Watts, 
oavsett befattning, ställning, anställningstid eller 
plats.

Vi är ett globalt företag och iakttar lagarna 
i alla länder där vi är verksamma. Som 
företrädare för Watts är du ansvarig för att: 

•  Bekanta dig med och följa normerna i 
denna Uppförandekod som gäller för  
ditt jobb.

•  Demonstrera våra värden i dina 
interaktioner med andra på våra vägnar. 

•  Läsa denna Uppförandekod tillsammans 
med våra specifika strategier och 
förfaranden, av vilka går utöver de 
rättsliga minimikraven på de platser där vi 
gör affärer. 

•  Söka råd vid behov, föra misstankar på 
tal och anmäla eventuella överträdelser av 
vår Uppförandekod till företagsledningen, 
så att vi kan förbättra det sätt vi bedriver 
vår verksamhet.

Om du anser att någon del av Uppförandekoden 
kan tolkas på ett sätt som är oförenligt med 
tillämplig lag, förordning eller någon annan 
Watts-policy, vänligen konsultera en lämplig 
företagsresurs, t.ex. den juridiska avdelningen 
eller personalavdelningen. Om du är osäker, 
tillämpa den strängare normen, eller fråga  
efter hjälp.

UPPFÖRANDEKODEN: DIN VIKTIGASTE RESURS
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Om du leder eller handleder andra, besitter 
du i en särskild förtroendeställning. För att 
upprätthålla det förtroendet, ska du alltid:

•  Vara en positiv förebild. Visa vad det 
innebär att agera med integritet i dina 
dagliga beslut och handlingar. Ta ansvar 
för ditt eget uppförande och ditt teams 
uppförande och vara beredd att ta ansvar 
för det uppförandet.

•  Öka medvetenheten. Använd din 
kunskap om verksamheten för att hjälpa 
andra identifiera och bemöta risker som 
sannolikt kan uppstå på jobbet.

CHEFENS ROLL

•  Sätt lämpliga mål. Upprätta tydliga, 
mätbara och utmanande mål – men bara 
om de kan uppnås utan att kompromissa 
med våra värderingar och normer.

•  Var lyhörd. Svara på lämpligt sätt när 
någon tar upp en fråga beträffande 
uppförande på arbetsplatsen. Övervaka 
dina underordnades uppförande och 
om uppförandet ifråga inte uppfyller våra 
normer, vidta åtgärder på ett rättvist, 
lämpligt och konsekvent sätt.

Din uppgift är att:

•  Hålla dig informerad. Förstå och följ 
de regler och normer som som gäller för 
ditt jobb, delta i utbildningssessioner om 
professionellt uppförande; ta dig tid att 
läsa och lära dig om uppdateringar i våra 
normer och arbeta med dina kollegor 
för att se till att alla är förtrogna med de 
senaste kraven.

•  Söka vägledning. Du förväntas inte 
kunna svaren på alla frågor, men du 
förväntas be om hjälp och samråda 
med andra när det råder tvivel om vilken 
åtgärd som är lämplig.

•  Stå på dig. Kompromissa aldrig med 
våra normer (eller din personliga integritet) 
för att uppfylla dina affärsmål. Om det 
uppstår ett tillfälle misstolka reglerna, tänk 
på att du förväntas göra det rätta och har 
ledningens fulla stöd att göra just det.

•  För problemet på tal. Din röst räknas. 
Du förväntas och uppmuntras att ta upp 
om någonting inte verkar stämma, även 
om det bara handlar om en misstanke 
om en potentiell överträdelse eller 
problem. Du ska inte anta att en viss typ 
av uppförande är godtagbart bara för att 
det är utbrett, för att företagsledningen 
redan känner till det eller att någon annan 
ska ta hand om det. Förutom att anmäla 
misstänkta oegentligheter uppmanas du 
även ta upp idéer som hjälper oss att 
bättre hantera och förbättra företagets 
ansvar. 

Du kommer att bli ombedd att bekräfta ditt 
engagemang för normerna som ingår i denna 
Uppförandekod, utom där det inte är tillåtet 
enligt lokal lagstiftning.

DIN ROLL

INTEGRITET OCH RESPEKT
Göra det rätta på rätt sätt – alltid

DIREKTJOURINNEHÅLLSFÖRTECKNING
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UPPFYLLER DET LAGEN OCH 
FÖRETAGETS POLICY?

OCH SIST MEN INTE MINST: ÄR 
DETTA RÄTT SAK ATT GÖRA?

SKULLE JAG KUNNA FÖRKLARA 
MITT BESLUT FÖR MIN FAMILJ 
ELLER ALLMÄNHETEN?

ÄR	MIN	BEDÖMNING	FRI	FRÅN	
INTRESSEKONFLIKTER (DVS JAG 
BLIR	INTE	SKYLDIG	NÅGON	EN	
GENTJÄNST)?

Precis som du har ett ansvar som anställd för att 
göra det rätta, har vi ett ansvar som företag att 
hjälpa dig längs vägen . Det är därför vi ger dig 
de verktyg och det stöd du behöver för att fatta 
bra beslut och ta up eventuella frågor.

LITA PÅ DINA INSTINKTER
Du är bäst lämpad att skilja rätt från fel. Innan 
du fattar ett beslut eller genomför ett direktiv, 
överväg dess inverkan på våra värderingar och 
bolaget genom att ställa dig själv frågan: 

NÄR DU SKA FRÅGA EFTER HJÄLP
Svarade du ”nej” eller ”kanske” på någon av dessa 
frågor? Sök råd eller fråga efter hjälp när det råder 
tvivel om vilken åtgärd som är lämplig.  
Exempelvis, när:

•  Du är osäker på om Watts policyer är 
tillämpliga i en viss situation.

•  Relevanta lagar eller krav är komplexa och 
svårtolkade.

•  Du har begränsad erfarenhet av att hantera 
ämnet ifråga.

•  Det helt enkelt inte känns som rätt beslut.

VART DU BÖR VÄNDA DIG FÖR ATT  
FÅ HJÄLP
Vi förväntar oss och uppmuntrar dig till att ta 
upp frågor med en intern resurs först, i den 
utsträckning det är förenligt med gällande lag, 
så att vi hela tiden kan förbättra våra system och 
arbetsmiljö. Detta inbegriper situationer när du 
vet eller misstänker att någon av följande parter 
har deltagit - eller står i stånd att delta - i olaglig 
eller oetisk verksamhet:

• Medarbetare eller chefer

•  Ombud eller tredje part som handlar på 
uppdrag av företaget

• Distributörer, kunder eller slutanvändare

• Leverantörer eller underleverantörer

• Joint venture-partner

Det finns många interna kommunikationskanaler 
tillgängliga för att säkerställa att dina frågor 
eller tvivel behandlas på lämpligt sätt. Du bör 
förstås välja den kanal som du är mest bekväm 
med, men vanligtvis är det bäst att du vänder 
dig till din närmaste arbetsledare eller chef. 
Du kan också väcka frågor eller tvivel högre 
upp i beslutskedjan (dvs. din arbetsledares 
arbetsledare och så vidare), eller en specialiserad 
resurs eller ämnesexpert på företaget, t.ex. den 
juridiska avdelningen eller personalavdelningen.

RESURSER FÖR ATT FATTA RÄTT BESLUT

Välj den kanal du 
är mest bekväm 

med när du 
söker hjälp.
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WATTS DIREKTJOUR
Om du vill anmäla en misstanke konfidentiellt, kan 
du även använda Watts direktjour:

Direktjouren är tillgänglig på ditt språk, och de lokala 
telefonnumren för varje land där Watts har faciliteter 
finns angivna på webbplatsen för direktjouren. 

Detta kommunikationssätt är särskilt praktiskt 
om du inte vill kommunicera på andra sätt eller 
om andra kommunikationssätt har visat sig 
verkningslösa.

Behöver du anmäla en INCIDENT?

DIREKTJOUR
Kontakta vår 
globala direktjour
•  Helt anonymt
• Alltid konfidentiellt
• Alltid tillgänglig

Säg till!

Watts Water Technologies, Inc.

watts.ethicspoint.com

001-877-792-8878

Direktjouren är tillgänglig 24 timmar per dag, 7 
dagar per vecka för anställda och tredje parter 
som vi gör affärer med (såsom distributörer och 
leverantörer) och sköts av en välrenommerad, 
oberoende tredje part, som är utbildad i att ta 
emot anmälningar om potentiella kränkningar av 
Uppförandekoden.

•  Vi uppmuntrar dig att identifiera dig när 
du använder direktjouren, så att dina 
misstankar och tvivel kan granskas 
fullständigt. Om du uppger ditt namn kan 
vi kontakta dig om vi behöver ytterligare 
information och det hjälper oss att 
övervaka situationen och se till att du inte 
upplever repressalier för att du gör en 
anmälan i god tro. Företaget förbinder sig 
att hålla din identitet hemlig, men det kan 
finnas omständigheter där din identitet 
måste avslöjas enligt lag eller för att det 
är nödvändigt för att kunna utreda och 
åtgärda dina farhågor.

•  När du kontaktar direktjouren har du 
även rätt att förblir anonym, där det är 
tillåtet enligt lag. Om du väljer att vara 
anonym är det viktigt att lämna detaljerad 
information och kontrollera regelbundet 
om det utsedda teamet som utreder 
ärendet har lagt upp en uppdatering eller 
begäran om ytterligare information.

När en fråga tas emot via direktjouren, tar vi den 
på allvar och agerar därefter. Vi kan inte alltid 
dela detaljerna i resultatet av vår utredning eller 
vilka åtgärder som har vidtagits, men vi försöker 
alltid uppge status för utredningen så att du vet 
att problemet behandlas på lämpligt sätt. 

Europeiska unionen: Observera att enligt vissa 
europeiska whistleblowing- och sekretesslagar, 
finns det vissa frågor som kanske inte tas 
upp genom företagets direktjour, utan snarare 
måste tas upp med en lokal resurs. Ytterligare 
restriktioner beträffande anonyma anmälningar 
gäller tvivel som anmäls i vissa länder i 
Europeiska unionen, samt frågor som inte är 
relaterade till ekonomi, bokföring eller revision. I 
dessa fall kan företagets direktjour leda dig till en 
lämplig resurs som kan stå till tjänst.

LÄS våra policyer
Direktjour
Vanliga frågor om direktjouren

Vad händer om?
Fråga:  Jag skulle vilja anmäla en farhåga, 

men det rör sig om möjligt otillbörligt 
uppförande från min chefs sida. 
Jag är orolig för att jag kan förlora 
mitt jobb om jag anmäler det här. 
Eftersom jag inte kan vända mig till 
min chef, vad ska jag göra?

Svar:   Agera och tala ut. Det är ditt ansvar 
att anmäla otillbörligt uppförande. Det 
är ofta bäst att göra anmälan till din 
chef, men i det här fallet, om du inte 
tycker att det är lämpligt, ska du tala 
med en annan medlem av ledningen 
eller kontakta någon av resurserna 
som anges i Uppförandekoden. 
Du kan också anmäla ärendet till 
direktjouren, konfidentiellt och 
anonymt (där lokal lag tillåter 
det). Tänk på att vi inte tolererar 
repressalier av något slag mot en 
person som rapporterar något  
i god tro.

RESURSER FÖR ATT FATTA RÄTT BESLUT (forts.)

Ventilera frågor 
konfidentiellt utan 
rädsla för negativa 

konsekvenser.
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Watts förbjuder repressalier mot en person som 
i god tro anmäler ett problem eller deltar i en 
utredning, även om anklagelsen inte går  
att styrka.

En person som oavsett ställning och ämbete 
befinns ha utövat repressalier mot någon 
som har anmält en misstänkt överträdelse 
av Uppförandekoden i god tro kommer att 
bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive 
eventuell uppsägning. Om du anser att du har 
utsatts för repressalier, kontakta direktjouren, 
men tänk på att vår policy mot repressalier inte 
innebär att du skonas från disciplinär åtgärd om 
du själv deltar i otillbörligt uppförande.

Skulle du känna igen de olika typerna av 
handlingar som kan göra både chefer och 
anställda föremål för disciplinära åtgärder?
Här följer en lista på exempel:

• Bryta mot lagar eller företagets normer

•  Beordra eller uppmuntra andra till att 
bryta mot lagar eller företagets normer

•  Underlåta att anmäla kända eller 
misstänkta överträdelser av lagar eller 
företagets normer

•  Underlåta att övervaka underordnade, 
ombud eller underleverantörer som du är 
ansvarig för

•  Vara samarbetsovillig eller lögnaktig under 
en utredning

•  Utöva vedergällning mot andra som 
för på tal eller anmäler en misstänkt 
överträdelse

•  Avsiktligt eller medvetet göra en 
falsk anklagelse eller anmäla en falsk 
misstanke

•  Annat uppförande som är oförenligt med 
en affärsmiljö med hög integritet och 
engagemang för efterlevnad av lagen

Du förväntas följa alla policyer och normer i 
denna Uppförandekod. I sällsynta fall kan det 
förekomma undantag, men sådana undantag 
kan endast beviljas av bolagets verkställande 
styrgrupp för företagsansvar. Vissa policyer 
och aktiviteter kräver rapportering, tillstånd eller 
godkännande i förväg. Andra affärstransaktioner 
är ganska komplicerade eller har mycket 
specifika rapporterings- och redovisningskrav, 
exempelvis affärer eller arbete med myndigheter. 
I dessa fall ska du se till att rapportera och söka 
lämpliga godkännanden. Eventuellt undantag 
från denna Uppförandekod för verkställande 
befattningshavare eller styrelseledamöter får 
endast beviljas av styrelsen och måste röjas 
omedelbart.

INGEN
VEDERGÄLLNING

ÖVERTRÄDELSER OCH DERAS 
KONSEKVENSER

TILLSTÅND OCH UNDANTAG
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VÅRA MEDARBETARE
Vår framgång är beroende av en mångfald av begåvade individer 
som delar vår vision och våra värderingar. Vi respekterar 
våra kollegors rättigheter och värdighet och är beslutna att 
tillhandahålla en arbetsplats som är fri från diskriminering, 
trakasserier, mobbning, olaglig verksamhet och osäkra 
förhållanden.

Detta avsnitt beskriver:

• Jämlika möjligheter

• Ömsesidig respekt och värdighet

• Rättvis anställningspraxis

• Anställdas hälsa och säkerhet

• Anställdas integritet och sekretess

DIREKTJOURINNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Hur bör jag agera?
•	  Fatta anställningsrelaterade beslut 

baserade på individens förmåga och 
meriter, inte personliga egenskaper som är 
orelaterade till jobbet.

•	  Gör rimliga anpassningsåtgärder för 
personer med funktionshinder eller som 
följer vissa religiösa trosuppfattningar.

•	   Värdesätt mångfald och uppför dig 
välkomnande gentemot personer med 
annorlunda bakgrund.

Säg till om du ser:
•	  Bedömning av individer baserat på 

faktorer som är orelaterade till deras 
förmåga eller arbetsuppgiften ifråga.

•	  Diskriminering mot individer i beslut som 
rör rekrytering, anställning, ersättning, 
utbildning, befordran eller uppsägning.

•	    Vägran att arbeta eller samarbeta med 
vissa individer på grund av deras etniska 
tillhörighet, religion, kön eller andra 
egenskaper som är skyddade genom lag. 

Vad händer om?
Fråga:  Jag råkade höra en medarbetare 

prata om en jobbsökande på ett 
rasistiskt sätt. Finns det något jag 
bör göra eftersom personen han 
talar om inte arbetar här ännu?

Svar:   Ja, det finns det. Detta uppförande 
strider mot våra värderingar 
och våra policyer och kan även 
bryta mot lagen. Det här är 
något vi måste känna till, så 
tala med din chef eller kontakta 
personalavdelningen eller direktjour 
omedelbart.

JÄMLIKA MÖJLIGHETER

Som en arbetsgivare som värnar om jämlika möjligheter, kommer vi att rekrytera, anställa, 
kompensera, utbilda, befordra och säga upp individer i enlighet med alla tillämpliga lagar och 
förordningar, och utan hänsyn till en persons etniska tillhörighet, hudfärg, religion, ålder, kön, 
nationella ursprung, medborgarskap, civilstånd, sexuella läggning, funktionshinder, veteranstatus eller 
annan skyddad status.
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Hur bör jag agera?
•	  Behandla andra på det sätt du själv vill bli 

behandlad.

•	  Bekräfta och respektera personer vars 
perspektiv kan skilja sig från ditt eget.

•	 		Lös	oenigheter	och	konflikter	på	ett	
civiliserat och konstruktivt sätt.

•	  Upprätthåll en professionell arbetsmiljö.

Säg till om du ser:
•	   Oönskade, otillbörliga eller respektlösa 

sexuella närmanden eller trakasserier.

•	  Taktlösa skämt, kränkande kommentarer, 
nedsättande uttalanden eller oanständiga 
illustrationer	eller	fotografier.

•	  Mobbning, hotelser, trakasserier, 
nedvärderande kommentarer eller muntliga 
eller fysiska övergrepp.

LÄS våra policyer
Kontakta din lokala personalavdelning  
för mer information

Vad händer om?
Fråga:  Någon i vårt team är 

hörselskadad. Han är en 
mycket bra medarbetare. Han 
kan tala, men han låter väldigt 
annorlunda än alla andra. Vissa 
människor gör narr av honom 
bakom ryggen. Jag tycker att 
det är pinsamt och dåligt för 
lagmoralen. Vad ska jag göra?

Svar:   Uppförandet du beskriver är 
oacceptabelt. Du har flera 
alternativ. Du kan försöka tala  
med din chef. Eller så 
kan du ta upp frågan med 
personalavdelningen – som har 
kompetens att hantera sådana 
problem – eller Watts direktjour.

ÖMSESIDIG RESPEKT OCH VÄRDIGHET

Ditt samspel med medarbetarna ska grundas på ömsesidig respekt och värdighet. Undvik beteende som 
undergräver förtroende, kvaliteten på arbetsmiljön eller integriteten för beslutsfattande. Watt förbjuder 
beteende som skapar eller bidrar till en hotfull, fientlig eller kränkande arbetsmiljö.

Ditt samspel med 
medarbetare 

ska grundas på 
ömsesidig respekt

och värdighet.
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Hur bör jag agera?
•	  Kontrollera anställdas behörighet 

beträffande	sysselsättning.

•	  Kompensera anställda för regelbunden 
arbetstid och övertid i enlighet med lokal 
lagstiftning.

•	  Upprätthåll arbetsveckor, viloperioder, 
ledig tid och förmåner i enlighet med lokal 
lagstiftning.

RÄTTVIS ANSTÄLLNINGSPRAXIS

Rättvis anställningspraxis innebär inte bara 
att företaget följer gällande arbetskrafts- och 
arbetsmarknadslagar. Den särskiljer också vår 
förmåga att attrahera och behålla den bästa 
kompetensen i vår arbetsstyrka. 

Vi strävar efter att följa alla lagar som rör 
föreningsfrihet, kollektivförhandlingar, invandring, 
löner, arbetstid och förmåner samt lagstiftning 
om förbud mot tvångsarbete och barnarbete. 
Med det som mål erkänner och respekterar 
Watts alla ansedda fördrag om mänskliga 
rättigheter.

POLICY MOT SLAVERI OCH BARNARBETE
Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som 
respekterar mänskliga rättigheter och värdighet, 
och vi stöder internationella ansträngningar att 
främja och skydda de mänskliga rättigheterna, 
inbegripet ett absolut motstånd mot slaveri 
och människohandel. Vår Global policy mot 
människohandel återspeglar vårt åtagande att 
följa all lagstiftning mot slaveri och barnarbete 
enligt lokal lagstiftning, inklusive den brittiska 
Modern Slavery Act, Kaliforniens Transparency in 
Supply Chains Act från 2010 och Internationella 
arbetsorganisationens normer. 

Tänk på att respekt för alla människors lika 
värde börjar med vårt dagliga samspel med 
varandra och med våra leverantörer och kunder. 
Alla misstankar eller bevis på kränkningar av 
mänskliga rättigheter i vår verksamhet eller i 
verksamheten på de organisationer med vilka vi 
bedriver affärsverksamhet ska anmälas.

FÖRSTÅ VÅRA KRAV 
BETRÄFFANDE:
ANSTÄLLNING OCH 
ANSTÄLLNINGSVILLKOR

•  Personer anställs endast om de har 
giltiga handlingar rörande behörighet för 
anställning.

•  Anställdas statligt utfärdade legitimation, 
pass eller arbetstillstånd ska inte vägras.

•  Anställda får fritt förhandla kollektivt utan 
tvång eller störningar.

LÖNER OCH ARBETSTIMMAR

•  Arbetsveckan får inte överstiga vad som 
är maximalt tillåten enligt lag. 

•  Anställda får betalt för alla arbetade 
timmar utan olagliga eller otillbörliga 
avdrag på lön eller förmåner.

•  Alla arbetade timmar bokförs noggrant.

•  Alla lagligt föreskrivna helgdagar, 
viloperioder eller lediga dagar iakttas.

•  Betalningar utfärdas till den person som 
har tjänat in dem (såvida inget annat 
beordras via laglig utmätning eller den 
anställda på annat sätt samtycker till 
något annat).

Vad händer om?
Fråga:  En timanställd på mitt team erbjöd 

sig att hjälpa till genom att arbeta 
lite utöver sin schemalagda tid. 
Hon sade att eftersom det inte 
handlade om särskilt mycket tid, 
skulle hon inte be om övertid. Är 
det tillåtet?

Svar:   Nej, det är det inte. I själva 
verket bryter det mot lagen 
om hon arbetar utan rättmätig 
ersättning. Övertid av detta slag 
ska godkännas i förväg och 
dokumenteras. 

LÄS våra policyer
Global policy mot människohandel
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Hur bör jag agera?
•	  Följ alltid alla tillämpliga lagar, förordningar 

och policyer och uppmuntra andra till att 
göra detsamma.

•	  Avbryt omedelbart allt arbete där det 
föreligger tydliga tecken på risk för den 
anställda.

•	  Du ska endast utföra sådant arbete för 
vilket du är utbildad, kompetent, frisk och 
tillräckligt utvilad och alert.

•	  Meddela omedelbart jourhavande 
handledare vid olycka, skada, sjukdom, 
osäkert förhållande eller hot om våld.

Säg till om du ser:
•	  Riskabla arbetsaktiviteter eller 

-förhållanden.

•	  Innehav, användning eller distribution av 
illegala droger eller andra illegala ämnen 
i företagets lokaler utan tillstånd från 
läkare.

•	  Användning av hot, trakasserier och 
annat våld.

ANSTÄLLDAS HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi värnar om att skydda alla medarbetares hälsa och säkerhet och anser att arbetsskador och sjukdomar 
kan förebyggas. Ingen aktivitet är såpass viktig att den inte kan utföras på ett säkert sätt, så vi kommer 
aldrig att äventyra en persons välbefinnande i något vi gör. Vi anser också att en trygg och säker 
arbetsmiljö innebär att arbetsplatsen är fri från illegala droger och våld.

Ingen aktivitet är 
såpass viktig att den 
inte kan utföras på 

ett säkert sätt.

LÄS våra policyer
Kontakta din lokala personalavdelning  
för mer information

Vad händer om?
Fråga:  Kommer jag att straffas om jag 

avbryter mitt arbete för att jag är 
tveksam beträffande säkerheten?

Svar:   Vi förbinder oss att tillhandahålla 
en säker arbetsplats för alla 
– så avbryt arbetet och prata 
med en arbetsledare om du är 
tveksam. Tänk på att det alltid 
är bättre att ta det säkra före det 
osäkra. Om du inte kan diskutera 
farhågor om säkerheten med dina 
lokala chefer ska du kontakta 
personalavdelningen eller använda 
Watts direktjour.
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Hur bör jag agera?
•	  Anställdas personuppgifter får endast 

samlas in, bearbetas och användas för 
legitima ändamål och i överensstämmelse 
med lokal lagstiftning.

•	  Använd anonyma, partiella eller utbytta 
uppgifter där det är praktiskt (t.ex. med 
hjälp	av	identifieringsnummer	som	
har utfärdats av företaget i stället för 
personnummer).

•	 	Använd	krypterade	filer	och	enheter	för	att	
lagra och skicka privat information för att 
förhindra obehörig åtkomst.

•	  Meddela omgående jourhavande 
administratör angående eventuell 
misstänkt eller olaglig åtkomst, röjande, 
förlust eller annan användning av 
personuppgifter.

ANSTÄLLDAS INTEGRITET OCH SEKRETESS

Vi värnar om integriteten med våra anställdas 
personuppgifter. Detta innebär att vi begränsar 
tillgången till personuppgifter till företagets 
personal som har lämplig behörighet och ett klart 
affärsbehov av denna information. Om du har 
tillgång till personuppgifter ska du följa lämpliga 
normer gällande sekretess för användning av 
dessa uppgifter. Du ska även iaktta eventuella 
rättsliga restriktioner och/eller krav beträffande 
överföring av personuppgifter utanför 
uppgifternas ursprungsland. Lämna aldrig ut 
personlig information om en anställd som har 
begärts av någon som saknar tillstånd.

Alla personuppgifter, information eller elektronisk 
kommunikation som skapas eller lagras på 
företagets datorer eller andra elektroniska media 
såsom handhållna enheter ska inte betraktas 
som privata och kan bevakas, granskas, göras 
tillgängliga och användas av många olika skäl 
när som helst och utan föregående meddelande 
i den utsträckning det är tillåtet enligt lokal 
lagstiftning. Håll detta i åtanke och var försiktig 
när du använder företagets elektroniska media.

Vi värnar om 
integriteten med 
våra anställdas 

personuppgifter. 

LÄS våra policyer
Global informationssäkerhet 
Policyhandbok
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VÅRA KUNDER, 
LEVERANTÖRER OCH 
MARKNADSPLATS
Watts strävar efter att skapa värde åt sina kunder genom att 
erbjuda innovativa, säkra och högkvalitativa produkter. Vi 
marknadsför våra produkter på ett ärligt sätt och konkurrerar 
rättvist. Vi söker även relationer med de som delar vårt 
engagemang	för	etiska	och	hållbara	affärsmetoder	och	utvecklar	
sådana relationer från ett långsiktigt perspektiv baserat på våra 
värderingar.

Detta avsnitt beskriver:

• Konsumentskydd, produktkvalitet och säkerhet

• Antitrust och rättvis konkurrens

• Etiska försäljnings- och marknadsföringsmetoder

• Bekämpning av korruption

• Gåvor och representation

• Arbeta med leverantörer

• Internationella handelsrestriktioner

• Avtal med myndigheter
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KONSUMENTSKYDD, PRODUKTKVALITET 
OCH SÄKERHET

Innovation är kärnan i allt vi gör, kvalitet och säkerhet är det marknaden med rätta förväntar sig av oss. 
Integriteten i våra produkter är beroende av att anställda alltid följer sunda tillverkningsmetoder som 
uppfyller alla rättsliga, reglerande, kvalitetsrelaterade och avtalsrelaterade krav.

Hur bör jag agera?
•	  Tillhandahåll produkter som skapar 

verkligt värde för våra kunder och som är 
lätta att beställa, ta emot och installera.

•	  Följ alla rättsliga, reglerande, 
kvalitetsrelaterade och avtalsrelaterade 
krav som styr hur våra produkter tillverkas.

•	  Utforska sätt att utveckla produkter som 
passar i våra kommersiella strategier och 
erbjud miljövänliga lösningar för våra 
kunder.

Säg till om du ser:
•	  Ersättning av delar eller råmaterial som 

används i våra produkter utan tillstånd.

•	  Underlåtenhet att uppfylla Watts normer 
för kvalitet och säkerhet i syfte att uppfylla 
produktionsmål eller planerade mål.

•	  Förfalskning eller förvrängning av 
resultaten av forsknings-, kvalitets- eller 
säkerhetstester.

ANSVAR
Fokusera på resultat; gör det 
vi säger vi ska göra

Vad händer om?
Fråga:  Min chef har bett mig 

implementera en processändring 
som jag tror kommer att äventyra 
produktkvaliteten. Eftersom det 
är min chef som har gett mig ett 
direktiv, finns det väl inget jag kan 
göra åt saken, eller hur?

Svar:   Jo, det finns det. Vi kompromissar 
aldrig med produktkvalitet eller 
produktsäkerhet, så du måste ta 
upp det. Berätta för din chef om 
dina tvivel. Om du inte vill göra det -  
eller om du redan har kontaktat 
chefen och det inte vidtogs någon 
åtgärd, tala då med en annan 
medlem av ledningen eller kontakta 
Watts direktjour.

LÄS våra policyer
Kontakta den juridiska avdelningen  
för mer information
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VÅRA MEDARBETARE
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HOTLINE SISTA VISADE SIDAN

ANTITRUST OCH RÄTTVIS KONKURRENS

Vårt mål är att överträffa våra konkurrenter - på ett rättvist och öppet sätt. Vi har en världsklassig 
affärsstrategi, produktlinje och personal och behöver inte - och kommer inte - att tillgripa orättvisa eller 
oärliga knep för att vinna på marknaden. Vi efterföljer strikt så kallade ”konkurrenslagar” i olika länder och 
”antitrustlagar” i USA – dvs. lagar som lägger grunden för fria marknader runt om i världen. 

Konkurrenslagar förbjuder generellt konkurrenshämmande avtal och överenskommelser, såsom 
överenskommelser med konkurrenter om att fastställa priser eller dela upp marknader. Genom att verka 
inom gränserna för rättvis konkurrens och antitrustlagstiftning, levererar vi värde till våra kunder och 
leverantörer genom att förkasta beteende som underminerar rättvisa, stabila och öppna marknader.

Hur bör jag agera?
•	  Tävla på grundval av våra produkter och 

tjänsters meriter och gör inga försök att 
hindra eller begränsa konkurrensen.

•	  Håll ett professionellt avstånd från 
konkurrenter och undvik kontakter som 
kan ge intryck av otillbörliga uppgörelser, 
hemliga	affärer	eller	informella	
överenskommelser.

•	  Information om företaget och dess 
kunder och leverantörer ska strängeligen 
hemlighållas och alla eventuella situationer 
där sådan information kan hamna i 
händerna på en konkurrent ska undvikas.

Säg till om du ser:
Överenskommelser eller diskussioner 
med en konkurrent som omfattar:

•	  Priser, prissättningsformler, kostnader  
eller vinster

•	  Anbud, marknadsföringsplaner eller 
försäljningsterritorier

•	 Villkor eller säljförutsättningar

•	  Marknadsandelar, försäljningskapacitet 
eller produktionsvolymer

•	  Fördelning av kunder eller produktlinjer

•	 	Leverantörer,	anskaffning	eller	
distributionsmetoder

Inlämning av falska anbud eller anbud 
för	annat	ändamål	än	att	vinna	affärer.

Överenskommelser eller diskussioner 
med kunder som begränsar pris 
eller andra villkor för hur kunden kan 
återsälja en produkt.

 Insamling av information om 
konkurrenter genom olämpliga, 
vilseledande eller oärliga metoder.

Vi kommer inte att 
tillgripa orättvisa eller 
oärliga sätt att vinna 

på marknaden.
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ANTITRUST OCH RÄTTVIS KONKURRENS (forts.)

Fråga alltid den juridiska
avdelningen innan du:
•	  Ingår avtal med ett företag, exempelvis 

ett	avtal	beträffande	joint	venture,	
marknadsföring, uppköp eller 
produktstandardisering eller liknande 
samarbetsavtal. 

•	  Går med i en branschorganisation eller 
standardiseringsorganisation där det ingår 
eller kan ingå konkurrenter till företaget. 

•	  Gör något av följande med kunder:

 —  Ingår avtal med exklusiva 
överenskommelser (t.ex. avtal som 
kräver	att	en	kund	inte	gör	affärer	med	
företagets konkurrenter).

 —  Kopplar eller slår samman olika 
produkter (t.ex. avtal som kräver att 
en köpare som önskar en produkt 
också köper en andra ”kopplad” 
produkt).

 — 	Ingår	något	arrangemang	beträffande	
ett lägsta pris vid vilket kunden kan 
sälja företagets produkter.

 — Säger upp en kundrelation.

Vad händer om?
Fråga:  Min chef berättade nyligen att 

han visste att vi inte skulle vinna 
ett bud som vi har jobbat på i två 
veckor. När jag frågade hur han 
kunde veta det sade han att det är 
inte vår ”tur” och att det ”tillhör” 
vår konkurrent. Är detta tillåtet?

Svar:   Nej, det är inte tillåtet. Om det 
din chef säger stämmer så kan 
det handla om anbudssamverkan 
– vilket inträffar när potentiella 
leverantörer sammansvärjar 
sig för att välja den vinnande 
anbudsgivaren i förväg. Detta 
bryter mot konkurrensrättslagen 
eftersom det eliminerar 
konkurrensen bland de 
sammansvärjande leverantörerna. 
Den här typen av aktivitet ska 
anmälas omedelbart till den 
juridiska avdelningen eller till Watts 
direktjour.

LÄS våra policyer
Antitrustpolicy
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ETISKA FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSMETODER

Vi förbinder oss att marknadsföra våra tjänster på ett ärligt sätt och utbilda våra kunder i lämplig 
användning av våra produkter. Detta innebär att du måste vara tydlig, exakt och sanningsenlig när 
du gör utfästelser beträffande kvalitet och funktioner på våra produkter eller potentiella faror med 
produkterna. Du ska även undvika att göra falska påståenden beträffande våra konkurrenter.

Hur bör jag agera?
•	  Använd endast underbyggda påståenden 

i reklam, marknadsföring och 
försäljningsmaterial.

•	  Ange bruksanvisningar och varningstexter 
som är tydliga och lätta för användaren att 
förstå.

•	  Se till att produkterna är märkta på 
lämpligt sätt och i enlighet med alla 
rättsliga, regelmässiga och avtalsmässiga 
krav.

•	 	Differentiera	företaget	från	dess	
konkurrenter enbart på grundval av 
faktiska jämförelser.

Säg till om du ser:
•	  Underlåtanden att tydligt redovisa risker 

eller faror som kan vara förknippade med 
våra produkter.

•	  Felaktiga etiketter på produkter, inklusive 
information om ursprungsland och 
produktens prestanda och funktioner.

•	 	Orealistiska	löften	beträffande	produktion,	
tillgänglighet eller leverans av produkter.

LÄS våra policyer
Kontakta den juridiska avdelningen  
för mer information
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BEKÄMPNING AV KORRUPTION

Internationella lagar, t.ex. U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act (amerikansk lag om korrupt 
beteende i utlandet), UK Bribery Act (brittisk 
mutlagstiftning) och kinesisk lagstiftning om 
orättvis konkurrens gör korruption till en mycket 
allvarlig fråga. Korruption är inte bara olagligt 
utan dåligt för verksamheten, eftersom det 
hindrar investering, undergräver ekonomisk 
tillväxt och minskar marknadsmöjligheterna. När 
myndigheter är till salu, förstör det allmänhetens 
förtroende och förnekar människor och företag 
fördelen med öppna marknader och  
fri konkurrens.

Watts strävar efter att undvika tillstymmelse till 
att företaget skulle tänka sig att ge en muta för 
att erhålla en affärsfördel. Därför förbjuder vi:

•  Gåvor (inklusive tjänster, presenter och 
representation) till offentliga tjänstemän 
och andra tjänstemän i syfte att på 
otillbörligt sätt erhålla eller behålla 
verksamhet, påverka tjänsteutövning eller 
annat otillbörligt syfte eller affärsfördel. 

•  Be, insistera eller medvetet låta någon 
annan – ett ombud eller annan tredje part 
– att göra en betalning eller utföra någon 
annan handling på företagets vägnar.

Tänk på att en muta är en muta, så dessa 
regler gäller för både våra relationer med statliga 
tjänstemän och med kunder och leverantörer.

Hur bör jag agera?
•	  Innan du ger en gåva, förser en kund med 

representation eller återbetalar en kunds 
resekostnader, se till att du förstår och 
följer alla tillämpliga rättsliga krav, kundens 
egna regler och företagets riktlinjer 
beträffande	affärsartigheter	(se	även	
”Gåvor och representation”).

•	  Se till att lämplig besiktning utförs med 
avseende på ombud och andra tredje 
parter	som	gör	affärer	på	företagets	vägnar.

Fråga alltid den juridiska
avdelningen om det 
föreligger:
•	 	Bakgrundsinformation	om	befintliga	eller	

potentiella utomstående företrädare, 
kunder eller leverantörer som tyder på:

 —  Anklagelser om otillbörliga 
affärsmetoder

 —  Rykte om att mutor betalas  
eller begärs

 —  Ett familjeförhållande eller annat 
förhållande som otillbörligt kan 
påverka en kunds eller statlig 
tjänstemans beslutsfattande

•	  Eventuella krav på att få en 
provisionsbetalning	före	offentliggörandet	
av ett tilldelningsbeslut.

•	  Eventuellt förslag om att styra verksamhet 
till en viss representant, partner eller 
leverantör på grund av en särskild relation.

•	  Eventuell begäran om att göra en 
betalning i ett land eller till en person 
eller enhet som inte är relaterade till 
transaktionen.

•	  En provision som verkar ovanligt hög.

Vad händer om?
Fråga:  Jag fick veta att jag kan anlita 

en konsult som tar hand om alla 
tillstånd som vi behöver få av en 
utländsk myndighet. Han begärde 
ett förskott på 25 000 US-dollar 
och sade att han skulle använda 
pengarna för att ”få ärendet att 
flyta på.” Eftersom vi inte riktigt 
vet vart pengarna går, är detta 
något vi behöver bry oss om?

Svar:   Ja, absolut. Du måste veta vart 
pengarna tar vägen och för vilket 
ändamål dem används. Vårt företag 
är också skyldigt att vidta åtgärder 
för att säkerställa att pengarna inte 
används som en muta. Fråga din 
chef eller den juridiska avdelningen.

LÄS våra policyer
Policy för bekämpning av korruption
Policy beträffande företagsbesiktning

DIREKTJOURINNEHÅLLSFÖRTECKNING

GÖRA DET RÄTTA – ALLTID41 42



GÅVOR OCH REPRESENTATION

Affärsartigheter – t.ex. gåvor, tjänster och 
representation – utbyts ofta som ett led i 
att skapa bra affärsrelationer. Gåvor och 
representation kan visserligen skapa goodwill, 
men de kan även göra att motiven bakom den 
person som tillhandahåller dem ifrågasätts. Med 
andra ord kan gåvor och representation skapa 
sina egna ”intressekonflikter.”

Som en allmän regel ska du inte erbjuda en 
affärsgåva om detta skulle göra att du framstår 
som partisk eller att du försöker utöva inflytande 
över ett affärsbeslut. Du får heller aldrig be någon 
om affärsgåva eller ta emot en sådan från en 
tredje part om det skulle betraktas som ett försök 
att kompromettera din objektivitet när du ska 
fatta ett affärsmässigt beslut. Till och med minsta 
sken av ett otillbörligt inflytande kan uppfattas 
av våra intressenter, inklusive dina medarbetare, 
som en brist i integriteten. Det är bäst att ta 
det säkra före det osäkra och artigt avböja 
möjligheten när och om den uppstår.

Företaget har specifika riktlinjer beträffande 
affärsartigheter som du alltid bör granska 
innan du accepterar eller ebjuder gåvor eller 
representation till dina kollegor. Vissa kategorier 
av affärsartigheter kräver godkännande från 
företaget i förväg, så det är bäst att läsa 
riktlinjerna eller tala med din lokala ekonomichef 
innan du erbjuder eller accepterar en affärsgåva.

Tänk på att du inte får överskrida företagets 
gränser eller kringgå riktlinjerna beträffande 
affärsartigheter genom att göra personliga 
betalningar eller avböja att begära ersättning för 
belopp som överstiger de gränser som fastställts 
av företagets policy eller riktlinjerna. Dessutom 
är faciliteringsbetalningar – betalningar som görs 
för att påskynda eller säkra utförande av en 
rutinmässig och icke-godtycklig statlig åtgärd - 
absolut förbjudna.

Hur bör jag agera?
•	  Utöva gott omdöme och återhållsamhet 

när	du	ger	och	tar	emot	affärsartigheter.

•	 	Bekanta	dig	med	riktlinjerna	beträffande	
affärsartigheter	innan	du	erbjuder	eller	tar	
emot gåvor och representation, särskilt om 
offentliga	tjänstemän	är	inblandade.	

•	  Tala med din lokala ekonomichef om en 
viss situation är otydlig.

•	  Erhåll godkännande i förväg för alla 
affärsartigheter	som	involverar	en	statlig	
tjänsteman.

•	  Välj lämpliga mötesplatser, såsom 
restauranger, sportevenemang, teater eller 
andra kulturella evenemang.

Vad händer om?
Fråga:  En utländsk gasmyndighet ska 

besöka vår anläggning för att 
inspektera vår produkt och 
godkänna certifiering. Jag vill 
bjuda dem på middag under 
besöket på anläggningen. Vad ska 
jag göra?

Svar:   Eftersom det rör sig om statliga 
tjänstepersoner, ska du rådfråga 
den juridiska avdelningen och 
begära godkännande i förväg innan 
du erbjuder middag.

LÄS våra policyer
Riktlinjer beträffande affärsartigheter

Säg till om du ser:
•	  Begäran eller mottagande av något 

som en motprestation (eller som en del 
av en överenskommelse om att göra 
något	i	gengäld	för	affärsartigheten,	
inklusive facilitering eller ”smörjning” 
för att påskynda en rutinmässig 
myndighetsprocess.

•	  Tillhandahållande och mottagande av 
kontanter (eller motsvarigheter till likvida 
medel såsom presentkort som kan 
omvandlas till kontanter, bankcheckar, 
postanvisningar, värdepapper, överlåtbara 
instrument, lån, aktier eller aktieoptioner).

•	  Deltagande i någon aktivitet som 
skulle få personen som ger gåvan eller 
affärsartigheten	att	bryta	mot	sin	egen	
arbetsgivares standarder eller lokala lagar 
eller bestämmelser.

•	  Deltagande i någon företagsrepresentation 
som är oetisk, sexuellt inriktad eller på 
annat sätt oförenlig med våra värderingar 
och normer.

•	  Felaktigt bokförda gåvor och 
representation på kostnadsrapport 
eller i företagets räkenskaper och 
redovisningshandlingar. Även minsta sken av ett 

otillbörligt inflytande kan 
uppfattas som en brist  

i integriteten.

DIREKTJOURINNEHÅLLSFÖRTECKNING

GÖRA DET RÄTTA – ALLTID43 44



ARBETA MED LEVERANTÖRER

Vi ser våra leverantörer som en värderad partner i företagets framgångar. Våra relationer 
med dem måste präglas av ärlighet och rättvisa. Vi tror på att välja leverantörer baserat på 
konkurrenskraftiga faktorer såsom kvalitet, service, teknik och pris. Vi söker också leverantörer 
som delar vårt engagemang för våra värderingar genom hållbara affärsmetoder.

Vad händer om?
Fråga:  Jag såg just en artikel om att en 

av våra leverantörer möjligtvis är 
inblandad i en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna. Eftersom 
det inte har bevisats och det inte 
berör Watts direkt, behöver jag 
verkligen säga något?

Svar:   Ja, det gör du. Kränkningar av 
mänskliga rättigheter strider 
mot både Uppförandekoden och 
lagen. Även om det inte finns 
något tecken på att vårt företag 
är inblandat, behöver vi ändå vara 
medvetna om situationen. Tala med 
din chef eller meddela den juridiska 
avdelningen omedelbart.

Säg till om du ser:
•	  Erbjudande eller mottagande av otillbörliga 

gåvor, mutor eller andra saker av värde 
under valet av och förhandling om 
leverantör (se även avsnittet Gåvor och 
representation i denna Uppförandekod).

•	 	Hänvisning	av	affärer	till	ett	företag	med	
anknytning till en statlig tjänsteman 
med koppling till Watts (se vår Policy 
för bekämpning av korruption för mer 
detaljerade råd inom detta område).

Våra relationer med 
leverantörer måste 
präglas av ärlighet 

och rättvisa.
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INTERNATIONELLA HANDELSRESTRIKTIONER

Eftersom vi gör affärer runt om i världen har 
Watts en skyldighet att följa de import- och 
exportlagar som gäller för våra produkter, 
oavsett var de är och var de än hamnar. Ett 
antal länder har infört restriktioner på export och 
handel med vissa andra länder, företag, personer 
och aktiviteter. Handelsrestriktioner tar sig 
många former, inklusive förbud mot:

• Export till ett förbjudet land

•  Resor till eller från ett sanktionerat land

•  Finansiella transaktioner och 
mellanhavanden med ett sanktionerat 
land eller utsedda personer och enheter

•  Deltagande, direkt eller indirekt, i bojkotter 
som införts av vissa länder

”Export” syftar inte bara på överföring av en 
fysisk produkt – det kan omfatta överföring av 
skyddad information till en medborgare i ett 
annat land via:

• E-post eller telefonsamtal

• Diskussioner öga mot öga

• Besök på Watts anläggningar

•  Utbyte av tekniska dokument även inom 
ramen för företagets verksamhet (men 
över internationella gränser)

Listan på förbjudna länder och regler beträffande 
handelshinder är komplex och kan komma att 
ändras. Om ditt arbete involverar försäljning 
eller leverans av produkter, tekniker eller tjänster 
över internationella gränser, ska du därför se till 
att du håller dig uppdaterad med reglerna som 
gäller och frågar avdelningen för efterlevnad av 
handelsregler på företaget om du är osäker.

Hur bör jag agera?
•	  Följ alla relevanta internationella 

handelsregler och företagets egna regler 
och förfaranden avseende import och 
export av varor, teknik, programvara och 
tjänster.

•	  Se till import- och exportdeklarationer är 
korrekta och fullständiga.

•	  Kontrollera om särskilda tillstånd eller 
licenser krävs. Varor som kan användas 
för militära tillämpningar kräver särskilda 
exportkontroller.

•	 	Screena	affärer	och	relationer	med	kunder,	
leverantörer och andra tredje parter i 
förhållande till alla tillämpliga listor på 
förbjudna parter, sanktionerade länder och 
förbjudna slutanvändningsområden.

•	 	Lär	dig	att	identifiera	bojkottförfrågningar	
och rapportera alla eventuella förfrågningar 
som du får till den juridiska avdelningen.

Vad händer om?
Fråga:  Jag vill skicka vissa produkter till 

en kund i ett land som står med 
på listan med exportrestriktioner. 
Får jag ordna med en överföring 
till ett annat Watts-ägt företag i 
ett land utan sådana restriktioner, 
som sedan kan sälja dem vidare 
till kunden?

Svar:   Nej. Ett försök att undvika 
bestämmelserna genom att 
använda ett anslutet företag gör 
inte att restriktionen undviks, och 
är dessutom olagligt.

LÄS våra policyer
Kontakta avdelningen för global 
handelsanpassning
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AVTAL MED MYNDIGHETER

Vi måste bedriva all verksamhet med 
myndigheter och statliga organ och deras 
företrädare på ett etiskt sätt och i enlighet med 
tillämpliga lagar och förordningar, inklusive 
bestämmelserna i de länder där vi bedriver 
verksamhet. Eventuella brott mot lagen 
eller villkoren i våra avtal med myndigheter 
kan utsätta företaget för allvarliga juridiska 
konsekvenser, så var och en av oss måste förstå 
och följa de lagar som gäller.

Om ditt arbete involverar avtal med myndigheter 
måste du följa de lagar, regler och förordningar 
som gäller för dessa arbetsuppgifter; tänk på att 
dessa krav i allmänhet är mycket striktare än de 
som gäller för kommersiella avtal. 

KRAV BETRÄFFANDE AVTAL MED 
AMERIKANSKA MYNDIGHETER
Vi måste följa särskilda regler och krav när vi gör 
affärer med amerikanska myndigheter. När vi 
försöker erhålla ett kontrakt med amerikanska 
myndigheter, eller med en annan kund som 
direkt eller indirekt stöder amerikanska 
myndigheter som slutkund, har vi en skyldighet 
att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

Vi får inte utöva någon olaglig eller otillbörlig 
aktivitet, exempelvis någon åtgärd som kan 
ge Watts en orättvis konkurrensfördel. Du ska 
också kontakta den juridiska avdelningen om 
du har frågor eller betänkligheter innan du utför 
aktiviteter relaterade till avtal med amerikansk 
myndighet. Detaljerad information om våra 
skyldigheter som företag och dina skyldigheter 
som anställd återfinns i Avtal med amerikansk 
myndighet – Tillägg till Watts Uppförandekod.

STATLIGA UTREDNINGAR
Vi måste reagera snabbt på alla eventuella 
framställningar som görs som en del av en 
statlig utredning. Vidarebefordra omedelbart 
eventuell framställning från statlig myndighet 
till den juridiska avdelningen för att säkerställa 
fullt samarbete. Lämna alltid kompletta och 
korrekta uppgifter och tänk på att vi förbjuder 
repressalier för rapportering av oegentligheter 
och säkerhetsbetänkligheter i god tro.

Hur bör jag agera?
•	  Känn till och följ reglerna som gäller för 

ditt arbete och det land där du arbetar. 
Var särskilt uppmärksam på eventuella 
unika rättsliga krav och begränsningar.

•	  Konsultera med den juridiska 
avdelningen innan du tillhandahåller 
gåvor, representation eller gästfrihet till 
en statlig tjänsteman.

•	  Meddela omedelbart den juridiska 
avdelningen	beträffande	en	eventuell	
statlig utredning eller begäran om 
information.

•	  Tillhandahåll fullständiga och korrekta 
uppgifter till myndigheterna på ett 
tidsenligt sätt.

Vad händer om?
Fråga:  Jag anordnar ett evenemang där 

statliga tjänstemän kommer att 
medverka och jag vill bjuda alla 
deltagarna på lunch. Jag vill inte 
bryta mot våra regler. Vad ska  
jag göra?

Svar:   Du bör söka råd från den juridiska 
avdelningen. Reglerna som gäller 
affärsartigheter – såsom måltider 
– till statliga tjänstemän kan vara 
komplexa. Om du är osäker på 
vad du ska göra i en viss situation 
ska du alltid fråga om råd innan du 
fortsätter.

LÄS våra policyer
Avtal med amerikansk myndighet –  
Tillägg till Watts Uppförandekod
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VÅRA AKTIEÄGARE
Vi skapar värde åt våra aktieägare genom att leverera överlägsna 
ekonomiska	resultat	med	en	sund	affärsstrategi	som	kan	bestå	
provet på lång sikt. För att uppnå detta mål kommer vi att visa 
våra värderingar genom att vara rättframma vad gäller att mäta 
och rapportera våra ekonomiska resultat, skydda företagets 
tillgångar och resurser och vid värdepappershandel i företaget.

Detta avsnitt beskriver:

•	 Intressekonflikter

• Insiderhandel

• Korrekt redovisning

• Skyddande av tillgångar

• Dokumenthantering
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INTRESSEKONFLIKTER

Som medarbetare fattar vi affärsbeslut på 
Watts vägnar varje dag. När vi fattar sådana 
beslut har vi en skyldighet att agera i företagets 
bästa intresse. En ”intressekonflikt” uppstår när 
någons personliga, sociala, ekonomiska eller 
politiska aktiviteter riskerar att störa deras lojalitet 
och objektivitet i förhållande till företaget. 

Intressekonflikter kan också uppstå om du eller 
någon i din närmaste familj, gynnas eller ger 
sken av att gynnas av en affärsuppgörelse med 
företaget. Faktiska konflikter måste undvikas 
men även om det inte är en faktisk konflikt utan 
bara äger sken av en konflikt så kan det också 
skada företaget.

Om du är engagerad i någon aktivitet som 
kan uppfattas som en konflikt med företagets 
intressen, ska du anmäla det till din chef, 
personalavdelningen eller den juridiska 
avdelningen för granskning. Även om det 
föreligger en konflikt kan det finnas flera 
omständigheter som skulle innebära att konflikten 
upphävs. Men det är viktigt att företaget känner till 
det, för att kunna undvika problem senare.

Hur bör jag agera?
•	  Undvik om möjligt situationer som ger 

sken	av	en	potentiell	intressekonflikt.

•	  Uppmärksamma alla eventuella 
omständigheter som skulle kunna resultera 
i	en	faktisk	eller	potentiell	intressekonflikt.

Även sken av en 
intressekonflikt kan 

skada företaget.

Säg till om du ser:
•	  Utnyttjan av möjligheter som en anställd 

upptäckte genom användning av 
företagets egendom, information  
eller ställning.

•	  Användning av företagets egendom, 
information eller ställning för personlig 
vinning.

•	  Konkurrens med företaget, direkt eller 
indirekt, utan företagets samtycke.

Vad händer om?
Fråga:  Vi behöver ingå avtal med en lokal 

firma om byggnadsunderhåll och 
har lagt mycket tid på att hitta 
rätt firma. Min bror driver ett 
byggnadsunderhållsföretag och 
jag vet att han kan lita på att de 
gör ett bra jobb. Kan vi inte bara 
spara tid och möda genom att 
anlita hans företag direkt?

Svar:  Nej. Det här är en klassisk 
”intressekonflikt” och försiktighet 
ska iakttas för att undvika även sken 
av en oegentlighet. Din bror kan 
inbjudas till att lämna ett anbud, men 
vi måste välja leverantör på tillbörligt 
sätt. Du ska utesluta dig själv från 
beslutsfattandet i detta fall.

Vad händer om?
Fråga:  Jag är ingenjör och 

ansvarig för utformning av 
strålningsuppvärmningssystem. 
En av våra leverantörer har 
erbjudit att anlita mig som konsult 
för att hjälpa dem utforma delar 
som passar våra produkter. Får 
jag göra detta på min egen tid?

Svar:   Det är troligtvis inte tillåtet 
eftersom det kan tolkas som att du 
får betalt i utbyte mot att du skapar 
en otillbörlig fördel för leverantören. 
Om det finns affärsmässiga skäl 
för ett närmare samarbete med en 
underleverantör, ska du diskutera 
med ledningsgruppen om sådant 
samarbete bör ingå i den normala 
designprocessen och erbjudas till 
alla potentiella leverantörer på ett 
likvärdigt sätt. Dessutom är det 
möjligt att företaget önskar utnyttja 
den här möjligheten själv.

LÄS våra policyer
Kontakta den juridiska avdelningen  
för mer information

ÖPPENHET
Visa uppriktighet och  
dela information öppet
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INSIDERHANDEL

Vi anser att investerare förtjänar lika 
konkurrensvillkor och lika tillgång till information 
vid handel med värdepapper. För att skydda 
allmänheten, gör värdepappersrätten det olagligt 
för personer med ”insiderinformation” att köpa 
eller sälja värdepapper (aktier, obligationer, 
optioner osv.).

”Insiderinformation” betyder 
information som är:

•	 Otillgänglig för allmänheten; och

•	 ”Betydande”

”Betydande” information innebär information 
som en investerare skäligen sannolikt skulle 
bedöma som viktig vid beslut om köp eller 
försäljning av ett värdepapper. Har du kännedom 
om insiderinformation, kan den inte användas 
när du beslutar dig för att köpa eller sälja 
värdepapper, och du får heller inte ge någon 
utanför företaget ”tips” om icke-offentlig 
information; detta inbegriper diskussioner på 
sociala medier. Insiderinformation kan också 
vara konfidentiell information som du får genom 
ditt arbete om ett annat företag – exempelvis av 
en kund eller leverantör.

Genom att iaktta värdepappersbestämmelserna, 
håller vi löftet till våra aktieägare att vi kommer 
att agera med integritet för att bevara värdet de 
förväntar sig av oss.

Gör aldrig affärer
(och tipsa inte andra 

så att de kan göra 
affärer) baserat på 
insiderinformation. 

Vad händer om?
Fråga:  En av våra kunder berättade 

nyligen att hennes företag 
möjligtvis ska köpas av en stor 
internationell tillverkare, men 
hon var inte säker. Eftersom hon 
inte kunde bekräfta uppgiften 
– och eftersom det inte finns 
någon garanti för att företagets 
aktiekurs skulle stiga även om de 
blir uppköpta – får jag lov att köpa 
aktier i kundens företag?

Svar:   Nej. Det här är betydande 
information om kunden som 
du fick reda på till följd av ditt 
arbete – information som inte har 
offentliggjorts och som skulle 
kunna påverka företagets aktiekurs 
om den var offentlig. Det kan bryta 
mot lagen om du handlar aktierna 
baserat på den här informationen 
eller talar om för någon vad du har 
hört så att de gör affärer baserat på 
informationen.

LÄS våra policyer
Policy beträffande insideraffärer
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KORREKT REDOVISNING

Finansiella uppgifter och andra upplysningar 
som företaget offentliggör måste vara kompletta, 
exakta och fria från vilseledande uppgifter. Varje 
dag, skapar våra anställda information som 
matas in i företagets räkenskaper, och därför 
har vi alla en roll i att säkerställa att denna 
information är tillförlitlig. 

Varje del av data eller information som lämnas 
blir en del av företagets räkenskaper och måste 
därför vara ärlig, korrekt och fullständig. Det 
inbegriper saker som:

• Tid och utgifter

• Inköpsorder från leverantörer

• Fakturor

• Lönelistor

• Lagerdata

Följ våra interna kontroller och tillämpliga 
bokföringskrav vid registrering av dessa data. 
Se även till att dokumentation (t.ex. kvitton, 
kontoutdrag och avtal) bibehålls som tydligt 
påvisar data som registreras i företagets 
räkenskaper.

Tänk på att ingen chef, tjänsteman eller anställd 
får avsiktligt dokumentera eller registrera en 
företagstransaktion på ett bedrägligt eller 
olagligt sätt. Dessutom får du inte förfalska eller 
bokföra någon vilseledande uppgift för någon 
företagstransaktion.

Vad händer om?
Fråga:  Det är sista veckan i 

kvartalsrapporteringsperioden. 
Min chef vill försäkra sig om att 
vi uppfyller våra mål för kvartalet, 
så han bad mig bokföra en 
obekräftad försäljning nu som 
inte kommer att avslutas förrän 
nästa vecka. Jag antar att det 
inte skulle göra skada – ska jag 
göra vad han säger?

Svar:   Definitivt inte. Kostnader och 
intäkter måste bokföras i rätt 
tidsperiod. Försäljningen har inte 
officiellt gått igenom förrän det 
är bekräftat, och det skulle vara 
missvisande att ta med den i en 
tidigare period. Du ska definitivt 
anmäla detta till företagets 
controller eller den juridiska 
avdelningen om du känner till en 
sådan här situation.

LÄS våra policyer
Bokföringspolicyer och -förfaranden
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SKYDDANDE AV TILLGÅNGAR

Förlust, stöld och missbruk av företagets 
tillgångar har en direkt inverkan på företagets 
verksamhet och dess lönsamhet. Oavsett om 
du är medarbetare, chef eller direktör förväntas 
du skydda företagets tillgångar som anförtrotts 
till dig och undvika att missbruka tillgångar som 
tillhör andra (såsom konkurrenter, kunder eller 
leverantörer). Begreppet ”tillgångar” innefattar 
saker som:

• Fysisk egendom, lager och register

•  Finansiella tillgångar, exempelvis kontanter 
och kontanta motsvarigheter, bankkonton 
och kundfordringar

•  Elektroniska tillgångar, datanät och 
datorsystem

•  Tid under vilken du får betalt för att arbeta

•  Immateriell egendom (copyright, 
varumärken och affärshemligheter)

•  Sekretessbelagd och individspecifik 
information

I allmänhet bör du inte använda företagets 
tillgångar för personliga ändamål. Vi förstår 
emellertid att det kan uppstå situationer där 
tillfällig och begränsad personlig användning är 
acceptabelt. När sådana situationer uppstår ska 
du använda sunt förnuft och diskutera frågan med 
din chef om det föreligger tvivel om lämpligheten 
av sådan användning. Skydda företagets 

tillgångar som 
anförtrotts till dig.

Hur bör jag agera?
•	  Skydda tillgång till företagets anläggningar 

och	följa	kraven	beträffande	inträde,	
utträde och namnbrickor.

•	  Använd tillgångar under din kontroll på 
ett ansvarsfullt sätt och skydda dem från 
stöld, slöseri och missbruk.

•	  Följ säkerhetsriktlinjerna avsedda att 
skydda anställda, lokaler, information och 
tekniktillgångar.

•	  Övervaka kostnadsrapporter, 
leverantörsbetalningar, kontosaldon, 
bokföringsposter,	lönesiffror	och	
budgetavvikelser med avseende på 
ovanliga aktiviteter.

•	 	Identifiera	och	skydda	immateriell	
egendom från otillåtet utlämnande eller 
användning.

•	  Respektera giltiga patent, 
upphovsrättsskyddat material, 
individspecifik	data	och	annan	skyddad	
immateriell egendom som tillhör andra.

•	  Iaktta avtal gällande sekretess och 
tystnadsplikt som ingås med andra.

Säg till om du ser:
•	  Obehörigt tillträde till anläggningar eller 

säkra platser.

•	  Stöld, slöseri eller missbruk av företagets 
tillgångar.

•	  Obehörig användning eller röjande av 
konfidentiell	information	som	skyddas	
med patent, copyright eller varumärke.

•	  Skapande av olicensierade kopior av 
mjukvara	för	personlig	eller	affärsrelaterad	
användning.

•	  Användning av företagets datorer eller 
nätverk för att skicka e-postmeddelanden 
eller få tillgång till webbplatser som är 
olämpliga för arbetsplatsen.

•	 	Användning	av	konfidentiell	eller	
individspecifik	information	som	tillhör	en	
tidigare arbetsgivare. 

•	  Delning av immateriell egendom som 
tillhör en leverantör med en annan 
leverantör.

Vad händer om?
Fråga:  Nyligen anställde vi en person 

från en konkurrent för en 
befattning inom vår teknikgrupp. 
Han tog med sig några designer 
som han skapade på sitt tidigare 
jobb som han tror vi skulle kunna 
använda för att förbättra våra 
egna produkter. Han berättade 
att det var han som tog fram den 
ursprungliga designen, så går det 
bra att använda dem eftersom 
han arbetar åt oss nu?

Svar:   Troligtvis inte. Även om han 
utvecklade designerna, tillhör 
de sannolikt hans tidigare 
arbetsgivare, som betalade 
honom för att framställa dem. Du 
bör rådgöra med den juridiska 
avdelningen om vad du ska 
göra, vilket troligen innebär att 
materialet ska returneras till sin 
rättmätiga ägare.
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DOKUMENTHANTERING

Företagets dokument är avgörande för vår 
verksamhet. De hjälper oss att dokumentera 
våra prestationer och fatta strategiska 
affärsbeslut, så det är väsentligt att de innehåller 
korrekta uppgifter. Vi litar på att du hjälper till 
att bevara företagets dokument i enlighet med 
de policyer som styr dess skapelse, lagring, 
underhåll, hämtning och förstörelse. 

Tänk på att dokument kan ta många olika 
former, t.ex.:

• Papperskopior

• Elektroniska journaler

• Bilder

• Ritningar

• Videor

• Fotografier

Följ noga våra dokumenthanteringspolicyer 
och i synnerhet kraven beträffande 
dokumentbevarande i situationer som involverar 
verkliga eller potentiella rättstvister.

Hur bör jag agera?
•	  Behåll eller släng dokument i enlighet med 

dokumenthanteringspolicyerna.

•	  Förvara dokument i en trygg och 
säker miljö. Använd även restriktiva 
åtkomsträttigheter och kryptering för 
personligt	identifierbar	information,	t.ex.	ett	
förnamn och efternamn eller första initialen 
och sista namn i kombination med någon 
av följande uppgifter som hänför sig till en 
enskild individ:

 —  Personnummer eller 
legitimationsnummer

 —  Körkortsnummer eller statligt utfärdat 
id-kortsnummer

 — 	Ett	finansiellt	kontonummer,	eller	
kredit- eller betalkortsnummer, med 
eller utan erforderlig säkerhetskod, 
åtkomstkod, personnummer eller 
lösenord, som skulle tillåta tillgång till 
personens	finansiella	konton

•	  När du kasserar handlingar i enlighet med 
vår policy, se till att de dokument som 
innehåller	konfidentiell	eller	personligt	
identifierbar	information	är	helt	strimlade	
eller förstörda.

•	  Om du får ett meddelande om att bevara 
uppgifter i samband med faktiska eller 
potentiella rättstvister, ska du tolka 
begreppet ”dokument” brett och bevara 
i stort sett alla former av dokument 
(e-postmeddelanden, papperskopior osv.) 
som kan vara relevanta för meddelandet.

LÄS våra policyer
Policy beträffande dokumentbevarande  
och destruering
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VÅRA SAMHÄLLEN
OCH VÅRT ANSVAR
Vi strävar efter att vara en ansvarsfull medborgare och en bra 
granne. Vårt samspel med statliga organ, tillsynsmyndigheter, 
media och närsamhällen kommer att bygga på ärlighet och god 
tro. Vi stöder rättsstatsprincipen, och kommer att göra vår del 
genom att följa samma höga normer för etiskt uppförande runt 
om i världen och samarbetar med lokala organisationer för att 
förbättra de samhällen där vi lever och arbetar.

Detta avsnitt beskriver:

• Hållbarhet

• Engagemang i samhällsfrågor och politik

• Korrekt kommunikation och utlämnande av information
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HÅLLBARHET

Att arbeta för att öka energieffektiviteten och 
minska avfall i de samhällen där vi är verksamma 
ingår i vår mission som företag. Förutom att 
fullständigt uppfylla alla rättsliga krav, är vi 
fast beslutna att anta en hållbar affärspraxis, 
skydda våra naturresurser och främja en ren och 
hälsosam miljö för kommande generationer.

Vår hållbarhetsrapport beskriver våra 
ansträngningar att ta itu med frågor som rör 
säkerhet och förordningar, energieffektivitet  
och vattenvård.

Vi förbinder oss 
att anta en hållbar 

affärspraxis.

Hur bör jag agera?
•	  Se till att våra produkter och tjänster 

uppfyller både lokala lagkrav och 
företagets normer.

•	  Råvaror, produkter och avfall ska hanteras, 
transporteras	och	bortskaffas	på	ett	
miljömässigt ansvarsfullt sätt.

•	 	Identifiera	möjligheter	till	att	minska	
onödiga resor, frakt, transport och 
emballage.

•	 	Identifiera	kostnads-	eller	skattelindrande	
möjligheter	att	använda	energieffektiv	
utrustning, apparater och armaturer.

•	 	Identifiera	möjligheter	att	återvinna	
industriellt och kontorsavfall.

•	 	Identifiera	möjligheter	att	minimera	buller,	
lukt och visuella störningar som kan 
påverka våra grannar.

•	  Anmäl omedelbart eventuella frågor och 
betänkligheter till ledningen som kan 
utgöra en risk för miljön.

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING 
OCH INNOVATION
Upprätthålla kundfokus;  
bli bättre varje dag

Säg till om du ser:
•	  Överträdelser av luft-, vatten-, mark- eller 

andra miljötillstånd. 

•	  Otillbörlig förvaring, hantering eller 
bortskaffning	av	kemikalier	eller	farliga	
material. 

•	  Förfalskning av data i miljöregister eller 
regleringsansökningar.

Vad händer om?
Fråga:  Jag tror att farliga material 

bortskaffas på ett sätt som kan 
skada miljön. Vad ska jag göra?

Svar:   Tala om det för din chef 
omedelbart. Genom att göra det 
kan vi bedöma situationen och 
avgöra om det föreligger någon 
skada och i så fall vilka steg vi kan 
vidta för att stoppa det.

LÄS våra policyer
Hållbarhetsrapport
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ENGAGEMANG I 
SAMHÄLLSFRÅGOR 
OCH POLITIK

KORREKT KOMMUNIKATION OCH UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Vi uppmuntrar våra anställda att dela sina 
ambitioner och fri tid med era samhällen och 
stödja dem som vill göra lagliga politiska 
bidrag som privatpersoner. Du får emellertid 
inte ge pengar till ett politiskt parti eller 
icke-kommersiella organisationer, inklusive 
välgörenhetsorganisationer, för bolagets räkning 
utan föregående godkännande. Samma regel 
gäller för våra företagsresurser och företagets 
namn – du får inte använda dem när du utför  
politisk eller ideell verksamhet utan att först  
hänvisa till företagets policy beträffande  
samhällsförbindelser.

Kunder, leverantörer, myndigheter och samhällen förlitar sig på våra ärliga och korrekta kommunikationer. 
Att vara öppen i upplysningarna om våra prestationer (både bra och dåliga) bygger trovärdighet och 
förtroende med dem vi litar på för vår framgång. Vi åtar oss även att samarbeta med myndigheter och 
statliga organ i deras utredningar och för att uppfylla giltiga förfrågningar om handlingar och upplysningar 
i rättsliga förfaranden. Det är därför företaget förväntar sig att vi ska kommunicera på ett rättframt och 
ärligt sätt, utan vilseledande eller felaktig information.

Vad händer om?
Fråga:  Jag ska medverka i en fundraiser 

för en politisk kandidate i mitt 
samhälle. Är det tillåtet att nämna 
min befattning på Watts så länge 
jag inte använder företagets 
tillgångar och resurser?

Svar:   Nej. Det är otillbörligt att förknippa 
vårt namn på något sätt som helst 
med dina politiska aktiviteter.

LÄS våra policyer
Kommunikationspolicy

LÄS våra policyer
Policy beträffande samhällsförbindelser

Hur bör jag agera?
•	  Förfrågningar från analytiker, investerare, 

media eller liknande ska ges till lämplig 
person	som	identifieras	i	företagets	
kommunikationspolicy.

•	 	Avstå	från	att	göra	offentliga	uttalanden	
på företagets vägnar utan tillstånd.

•	  Lämna sanningsenliga uppgifter när du 
interagerar med tillsynsorgan och utredare 
eller när du lämnar vittnesmål.

•	 	Om	du	väljer	att	identifiera	dig	själv	som	
en Watts-anställd på sociala mediesajter 
ska du använda gott omdöme och 
säkerställa att dina aktiviteter och 
uttalanden är förenliga med de normer 
som anges i denna Uppförandekod och i 
Kommunikationspolicyn.

Säg till om du ser:
•	  Försök att vilseleda en utredare eller 

annan statlig tjänsteman.

•	  Försök att på otillbörligt sätt förhindra 
insamling av information, data, vittnesmål 
eller dokument av auktoriserade statliga 
tjänstemän.

•	  Kommentarer till utomstående 
om	företagets	finansiella	ställning	
eller framåtblickande ekonomiska 
utlåtanden utan uttryckligt tillstånd från 
ekonomichefen eller annan behörig 
tjänsteman.
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