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FORMÅL 

Watts Water Technologies, Inc., og dets datterselskaper (samlet “Watts” eller “Selskapet”) er 
sterkt opptatt av å kun benytte etisk forretningsskikk under forretningsvirksomhet. Formålet med 
disse retningslinjene er å sikre at selskapet overholder gjeldende globale lover og forskrifter mot 
bestikkelser og korrupsjon. Disse lovene og forskriftene mot bestikkelser og korrupsjon 
inkluderer U.S Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), U.K. Bribery Act (UKBA) og lover og 
forskrifter mot bestikkelser i land hvor selskapet bedriver eller tenker å bedrive 
forretningsvirksomhet. 

ANSVAR 

Disse retningslinjene gjelder globalt for alle selskapets ansatte, ledere og styremedlemmer og 
enhver tredjepart som opptrer på vegne av selskapet. 

OMFANG 

Alle selskapets ansatte skal til enhver tid være kjent med og overholde kravene i disse 
retningslinjene. Manglende overholdelse av disse retningslinjene vil kunne føre til at en ansatt 
underlegges disiplinærtiltak opp til og inkludert oppsigelse. 

RETNINGSLINJER 

Watts har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon og krever at alle selskapets ansatte, ledere 
og styremedlemmer og enhver tredjepart som opptrer på vegne av selskapet fullt ut overholder 
gjeldende lover og forskrifter mot bestikkelser og korrupsjon. Disse lovene og forskriftene 
inkluderer U.S Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), U.K. Bribery Act (UKBA) og lover og 
forskrifter mot bestikkelser i andre land hvor selskapet bedriver eller tenker å bedrive 
forretningsvirksomhet, uavhengig av lokal praksis, skikker eller konkurranseforhold. 

Bestikkelser, returkommisjon og andre korrupte betalinger 

Selskapets ansatte har ikke lov til å direkte eller indirekte tilby, gi, be om eller motta upassende 
betalinger, gaver eller noen form for lokkemidler til og fra noen person eller organisasjon. 

Følgende konsepter er avgjørende for å forstå omfanget av dette forbudet: 

• Korrupsjon – Oppnå eller forsøke å oppnå en personlig fordel eller forretningsfordel 
gjennom upassende eller ulovlige midler. Korrupsjon inkluderer aktiviteter som 
bestikkelse, utpressing og returkommisjon. 
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• Bestikkelse – Tilbud om å gi eller motta noe av verdi med hensikt å på en korrupt måte 
påvirke en persons handlinger eller avgjørelser for å oppnå forretningsfordel eller annen 
upassende fordel. Alt av verdi inkluderer materielle eller immaterielle fordeler som 
kontanter, underholdning, veldedige bidrag eller andre gaver eller høfligheter. 

• Utpressing – Få penger eller annet av verdi ved å misbruke sin stilling eller innflytelse. 
• Returkommisjon – To parter avtaler at en andel av salg eller fortjeneste vil bli upassende 

gitt, rabattert eller betalt tilbake til kjøperen til gjengjeld for handelen. 
• Direkte eller indirekte – Hvis du ikke har lov til å betale, gi, tilby eller love direkte har du 

heller ikke lov til å gjøre det indirekte. Du kan ikke instruere, autorisere eller gi en 
tredjepart tillatelse til å gjennomføre en forbudt betaling på dine vegne og du kan ikke 
gjennomføre en betaling til en tredjepart hvis du vet eller har grunn til å vite at det 
sannsynligvis vil være upassende. 

Smøring: 

Vårt selskap forbyr smøring ettersom dette er bestikkelser og dermed ulovlig. Smøring er små 
betalinger for å sikre eller skynde på rutinemessige handlinger, vanligvis til offentlig ansatte. 
Eksempler på rutinemessige handlinger er utstedelse av tillatelser, lisenser eller andre offisielle 
dokumenter; anskaffelse av visa og arbeidstillatelser; yte tjenester som politibeskyttelse, anskaffe 
post eller planlegge inspeksjoner; ekspedere eller frigjøre varer som er til tollklarering. Dette 
forbudet gjelder for ansatte og tredjeparter som opptrer på selskapets vegne. Hvis du er usikker 
på hvorvidt en betaling vil bli ansett som smøring skal du kun gjennomføre betalingen hvis 
funksjonæren eller tredjeparten kan gi en formell skriftlig bekreftelse på dens lovlighet. 

Hvis du gjennomfører en betaling fordi du er bekymret for din egen eller en annens helse, 
sikkerhet eller velferd er dette utpressing. Gjennomfør betalingen og varsle din leder og juridisk 
avdeling så snart du har mulighet. Slike betalinger må bokføres nøyaktig i selskapets bøker og 
registre. 

Forretningsgaver, underholdning og reiseutgifter: 

Det er tillatt å gi nominelle forretningsgaver, underholdning eller reise- og losjiutgifter så lenge 
disse overholder selskapets retningslinjer, retningslinjene til den tiltenkte mottakerens 
organisasjon, lover om gaver og pengegrenser, hvis aktuelt. 

Flere retningslinjer for disse utgiftene finnes i Watts retningslinjer for forretningshøfligheter. 

Tredjeparter 

Disse retningslinjene forbyr korrupte tilbud, løfter eller betalinger utført gjennom tredjeparter 
som opptrer på vegne av selskapet. Tredjeparter i store trekk definert som å inkludere enhver 
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person eller enhet som selskapet gjør forretninger med og inkludert, men ikke begrenset til, 
agenter, konsulenter, distributører, videreforhandlere, leverandører og entreprenører. 

Alle betalinger til tredjeparter som er involvert i forretningstransaksjoner må være korrekte, 
lovlige og akseptable av natur og verdi i forhold til varer eller tjenester som leveres av 
tredjepartene. Selskapets ansatte er forpliktet til å omhyggelig velge enhver tredjepart som 
opptrer på selskapets vegne og til å utvise rimelig hensyn slik det er påkrevd i selskapets 
prosedyrer. I tillegg skal kontrakter med tredjeparter i den grad det er mulig inkludere 
bestemmelser for å redusere risiko for potensielt ulovlige betalinger. 

Protokollføring 

Manglende føring av bøker og økonomiske registre bryter mange lands lover, inkludert U.S. 
FCPA, selv når det ikke skjer bestikkelser. Enhver ansatt i selskapet må overholde våre 
prosedyrer for internkontroller, regnskapsføring og oppbevaring av dokumenter for å sørge for at 
selskapet kan bevise overholdelse av lover og forskrifter mot bestikkelse. 

Straffer, bøter og andre sanksjoner 

Manglende overholdelse av lover mot bestikkelse kan føre til kriminell og sivil straffeforfølgelse 
for selskapet og for selskapets ansatte personlig. Selv det som ser ut som uriktig atferd kan føre 
til alvorlig skade på selskapets omdømme. Selskapet kan bli utestengt fra å gjøre forretninger 
med myndigheten hvis det blir funnet skyldig i uriktig atferd. 
 
Rapportere brudd 
 
Selskapets ansatte skal varsle juridisk avdeling eller sende inn en rapport via Watts Hotline —
www.watts.ethicspoint.com — hvis de oppdager eller mistenker brudd på disse retningslinjene. 
 
 


