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FORMÅL 

Watts Water Technologies, Inc. og dets datterselskaber (samlet betegnet "Watts" eller 

"virksomheden") har påtaget sig kun at anvende etiske forretningsmetoder i forbindelse med 

virksomhedens forretningsaktiviteter. Formålet med disse regler er at sikre, at virksomheden 

overholder gældende lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse og korruption overalt i verden. 

Disse love om bekæmpelse af bestikkelse og korruption omfatter US Foreign Corrupt Practices 

Act (FCPA), UK Bribery Act (UKBA) samt lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse i ethvert 

land, hvor virksomheden driver eller har til hensigt at drive forretning 

ANSVAR 

Reglerne gælder i hele verden for alle virksomhedens ansatte, ledende funktionærer og chefer 

samt enhver tredjepart, der handler på virksomhedens vegne. 

ANVENDELSESOMRÅDE 

Alle virksomhedens ansatte skal være fortrolige med og til enhver tid overholde de krav, der 

gælder ifølge reglerne. En ansats undladelse af at overholde reglerne vil medføre disciplinær 

forfølgning af den pågældende, herunder eventuelt afsked. 

REGLER 

Watts udviser ingen tolerance over for bestikkelse og korruption og kræver, at alle 

virksomhedens ansatte, ledende funktionærer og chefer samt enhver tredjepart, der handler på 

virksomhedens vegne, fuldt ud overholder gældende love og regler om bekæmpelse af 

bestikkelse og korruption. Disse love om omfatter US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 

UK Bribery Act (UKBA) samt lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse i ethvert land, hvor 

virksomheden driver eller har til hensigt at drive forretning. uanset lokal praksis, sædvane eller 

lokale konkurrenceforhold. 

Bestikkelser, kickback og andre former for betalinger, der har karakter af korruption 

Det er forbudt for virksomhedens ansatte direkte eller indirekte at tilbyde, give til, anmode om 

eller modtage uretmæssige betalinger, gaver eller incitamenter af nogen art fra nogen person eller 

organisation. 

Følgende begreber er væsentlige for forståelsen af anvendelsesområdet for dette forbud: 

 Korruption – at opnå eller forsøge at opnå en personlig fordel eller forretningsmæssig 

fordel med uretmæssige eller ulovlige midler. Korruption omfatter aktiviteter som 

bestikkelse, afpresning og kickback. 
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 Bestikkelse – Tilbud om at give eller modtage noget af værdi med det formål uberettiget 

at opnå indflydelse på en persons handlinger eller beslutninger med henblik på at opnå en 

forretningsmæssig eller anden uretmæssig fordel. Noget af værdi omfatter materielle eller 

immaterielle fordele som kontante penge, gæstfrihed, velgørenhedsbidrag eller andre 

gaver eller erkendtligheder. 

 Afpresning – At opnå penge eller andre værdier ved misbrug af ens stilling eller 

myndighed. 

 Kickback – To parter enes om, at en del af salgssummen eller fortjenesten uretmæssigt 

skal gives til, fradrages overfor eller føres tilbage til køberen som modydelse for at indgå 

aftalen. 

 Direkte eller indirekte – Hvis det er forbudt at give nogen betaling eller gave eller noget 

tilbud eller tilsagn direkte, er det også forbudt at gøre det indirekte. Du må ikke instruere 

om, godkende eller tillade en tredjepart at foretage en forbudt betaling på dine vegne, og 

du må ikke foretage en betaling til en tredjepart, hvis du ved eller eller har grund til at 

antage, at den sandsynligvis gives uretmæssigt. 

Faciliteringsbetalinger: 

Vores virksomhed forbyder faciliteringsbetalinger eller "smørelse", da disse er bestikkelser og 

ulovlige. Faciliteringsbetalinger eller "smørelse" er små betalinger, der gives for at sikre eller 

fremskynde rutinemæssige handlinger, sædvanligvis foretaget af offentligt ansatte. Eksempler på 

rutinemæssige handlinger er udstedelse af tilladelser, licenser eller andre officielle dokumenter; 

opnåelse af visa og arbejdsordrer, ydelse af tjenester som f.eks. politibeskyttelse, modtagelse af 

post eller planlæggelse af inspektioner eller fremskyndelse eller frigivelse af varer, der 

tilbageholdes i tolden. Dette forbud gælder for medarbejdere og tredjeparter, der handler på 

virksomhedens vegne. Hvis du er usikker på, om en betaling betragtes som en 

faciliteringsbetaling, skal du kun betale, hvis embedsmanden eller tredjeparten kan give en 

formel kvittering for skriftlig bekræftelse af dens lovlighed. 

Hvis du foretager en betaling, fordi du frygter for din egen eller en anden ansats helbred, 

sikkerhed eller velfærd, er der tale om betaling på grund af afpresning. Du skal foretage 

betalingen og underrette din chef og juridisk afdeling, så snart du er i stand til det. Sådanne 

betalinger skal der redegøres detaljeret for i virksomhedens bøger og optegnelser. 

Forretningsgaver, gæstfrihed og rejseudgifter: 

Det er tilladt at give forretningsgaver af mindre værdi, at udvise gæstfrihed eller at stille rejse- og 

indkvartering til rådighed, så længe dette er i overensstemmelse med de regler, der gælder i vores 

virksomhed, i den pågældende modtagers organisation, ifølge lovgivningerne om gaver samt 

gældende beløbsgrænser. 

Yderligere retningslinjer for disse udgifter findes i Watts' Retningslinjer for repræsentation. 
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Tredjeparter 

Disse regler forbyder uberettigede tilsagn, løfter eller betalinger foretaget gennem tredjeparter, 

der handler på virksomhedens vegne. Tredjeparter defineres bredt som omfattende enhver person 

eller enhed, som virksomheden driver forretning med og omfatter bl.a. agenter, konsulenter, 

distributører, forhandlere, leverandører og entreprenører. 

Alle betalinger til tredjeparter, der er involveret i forretningstransaktioner, skal være berettigede, 

lovlige og rimelige efter deres karakter og værdi i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der 

leveres af tredjeparterne. Virksomhedens ansatte har pligt til omhyggeligt at udvælge enhver 

tredjepart, der handler på virksomhedens vegne, og at gennemføre den due diligence, som er 

krævet ifølge virksomhedens procedureregler. Derudover bør kontrakter med tredjemand i videst 

muligt omfang omfatte bestemmelser, der begrænser risikoen for mulige, ulovlige betalinger. 

Journalføring 

Manglende føring af relevante bøger og finansielle oversigter er i strid med mange landes love, 

herunder den amerikanske FCPA, selv hvor der ikke finder bestikkelse sted. Enhver ansat i 

virksomheden skal overholde vores interne kontroller, reglerne om regnskabsaflæggelse og 

procedurerne vedrørende dokumentopbevaring med henblik på at sikre, at virksomheden kan 

påvise, at den overholder lovbestemmelserne om bekæmpelse af bestikkelse. 

Sanktioner, bøder og andre reaktioner 

Manglende overholdelse af lovgivningerne om bekæmpelse af bestikkelse kan føre til straffe- og 

civilretlige sanktioner for virksomheden samt for virksomhedens ansatte personligt. Blot 

tilsyneladende misligheder kan medføre alvorlig skade på virksomhedens omdømme. 

Virksomheden kan udelukkes fra at gøre forretninger med forbundsregeringen, hvis den er 

fundet skyldig i misligheder. 

 

Rapportering af overtrædelser 
 

Hvis du har kendskab til nogen aktivitet, der er eller kan være i strid med disse regler, skal du 

straks rapportere den pågældende aktivitet til juridisk afdeling eller via hotline (1-877-792-8878 

eller www.watts.ethicspoint.com). 

 


