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SYFTE 

Watts Water Technologies, Inc., och dess dotterbolag (gemensamt kallade ”Watts” eller 
”Företaget”) har åtagit sig att endast använda etiska affärsmetoder när man utför sin verksamhet. 
Syftet med denna policy är att säkerställa att Företaget efterlever alla tillämpliga lagar och regler 
som finns mot mutor och korruption, över hela världen. Dessa lagar och regler mot mutor och 
korruption inkluderar USAs Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Förenade kungarikets 
Bribery Act (UKBA), samt andra lagar och regler mot mutor och korruption, som gäller i alla de 
länder där företaget bedriver, eller har för avsikt att bedriva, verksamhet. 

ANSVAR 

Denna policy gäller över hela världen för alla Företagets anställda, tjänstemän och direktörer 
samt för varje tredje part som handlar för Företagets räkning. 

OMFÅNG 

Alla Företagets arbetstagare ska känna till och i alla lägen uppfylla kraven i denna policy. Mot en 
arbetstagare som inte efterlever denna policy kommer vi att vidta disciplinära åtgärder, vilka kan 
sträcka sig ända till avsked. 

POLICY 

Watts har en nolltolerans mot mutor och korruption och kräver att alla Företagets anställda, 
tjänstemän och direktörer samt att varje tredje part som handlar för Företagets räkning helt och 
hållet efterlever tillämpliga lagar och regler mot mutor och korruption. Dessa lagar och regler 
inkluderar USAs Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Förenade kungarikets Bribery Act 
(UKBA), samt andra lagar och regler mot mutor och korruption, som gäller i andra länder där 
företaget bedriver, eller har för avsikt att bedriva, verksamhet, oberoende av gängse lokal praxis, 
sedvänjor eller konkurrensförhållanden. 

Mutor, olaglig provision och andra korrupta betalningar 

Det är förbjudet för Företagets arbetstagare att direkt eller indirekt erbjuda, ge, uppmuntra till 
eller ta emot olämpliga betalningar, gåvor eller belöningar av något slag, till eller från någon 
person eller organisation. 

Följande begrepp är avgörande för att kunna förstå detta förbuds omfång: 

• Korruption – Att få eller att försöka få en personlig förmån eller affärsfördel genom 
olämpliga eller illegala metoder. Korruption omfattar aktiviteter som mutor, utpressning 
och olaglig provision. 
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• Mutor – Att erbjuda att ge eller ta emot något av värde, i avsikt att på ett korrupt sätt 
påverka en persons handlingar eller beslut, i syfte att få några affärsfördelar eller andra 
olämpliga fördelar. Något av värde omfattar konkreta eller abstrakta förmåner som 
kontanter, underhållning, bidrag till välgörenhet eller andra gåvor eller fördelar. 

• Utpressning – Att få pengar eller något annat av värde genom att man missbrukar sin 
ställning eller auktoritet. 

• Olaglig provision – Två parter enas om att en del av försäljningen eller vinsten på ett 
felaktigt sätt ska överlämnas, ges i rabatt eller återbetalas till köparen, i utbyte mot att 
affären blir av. 

• Direkt eller indirekt – Om det är förbjudet för dig att göra en betalning, ge en gåva, ett 
erbjudande eller ett löfte direkt, så är det också förbjudet att göra detta indirekt. Du får 
inte instruera, auktorisera eller tillåta en tredje part att göra en förbjuden betalning för din 
räkning och du får inte göra en betalning till en tredje part om du vet, eller har skäl att 
veta, att den sannolikt kommer att göras på ett felaktigt sätt. 

Betalningar i syfte att underlätta: 

Vårt Företag förbjuder betalningar som ska underlätta eller ”smörja” en affär eftersom sådana är 
mutor och därmed är illegala. Betalningar i syfte att underlätta eller ”smörja” är små betalningar 
som ska säkerställa eller skynda på rutinhandlingar, som vanligen utförs av offentliga 
tjänstemän. Exempel på rutinhandlingar är att utfärda tillstånd, licenser eller andra officiella 
dokument; att få visum eller arbetstillstånd; att tillhandahålla tjänster som polisskydd, att få post 
eller schemalagda inspektioner; eller att få varor som kvarhållits av tullen expedierade eller 
frisläppta. Detta förbud gäller för arbetstagare och för tredje part som handlar för Företagets 
räkning. Om du är osäker på om en betalning skulle kunna räknas som en betalning i syfte att 
underlätta, genomför då endast betalningen om den offentliga tjänstemannen eller tredje parten 
kan ge dig ett formellt kvitto eller en skriftlig bekräftelse på att betalningen är laglig. 

Om du genomför en betalning eftersom du är rädd för din egen eller en annan arbetstagares 
hälsa, säkerhet eller välbefinnande så är det fråga om utpressning. Genomför i så fall betalningen 
och meddela sedan din chef samt den juridiska avdelningen så snabbt du kan. Sådana betalningar 
måste kunna redovisas korrekt i Företagets bokföring och register. 

Affärsgåvor, underhållning och reseersättning: 

Det är tillåtet att ge bort nominella affärsgåvor, underhållning eller resor och logi, på villkor att 
dessa uppfyller vårt Företags policy, den avsedda mottagande organisationens policy, lagstiftning 
om gåvor samt begränsningar av värdet, enligt det som gäller vid tillfället. 

Närmare riktlinjer för dessa utgifter finns med i Watts’ Business Courtesies Guidelines (Watts 
riktlinjer för affärsgåvor). 

Tredje part 
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Denna policy förbjuder korrupta erbjudanden, löften eller betalningar som görs av tredje part 
som handlar för Företagets räkning. Tredje part definieras brett till att omfatta alla personer eller 
enheter som Företaget gör affärer med och det omfattar, men begränsas inte till, agenter, 
konsulter, distributörer, återförsäljare, leverantörer och underentreprenörer. 

Alla betalningar till tredje part som deltar i affärstransaktioner måste vara korrekta, lagliga och 
rimliga till sin natur och dess värde ska vara i proportion till värdet på den vara eller tjänst som 
den tredje parten tillhandahåller. Företagets arbetstagare har en skyldighet att noggrant välja ut 
varje tredje part som handlar för Företagets räkning samt att utföra de kontroller som krävs inom 
ramen för Företagets förfaranden. Dessutom ska alla kontrakt med tredje part, så långt det är 
möjligt, omfatta villkor som minskar risken för potentiella olagliga betalningar. 

Registrering 

Underlåtelse att upprätthålla en adekvat bokföring eller att inte registrera alla utgifter och 
intäkter kan vara ett brott mot lagen i flera länder, inklusive ett brott mot FCPA i USA, även om 
det inte har betalats ut några mutor. Samtliga arbetstagare på företaget måste efterleva reglerna 
kring våra interna kontroller, ekonomisk rapportering och förfaranden kring lagring av 
dokument, för att säkerställa att Företaget kan påvisa att man efterlever alla lagar och regler mot 
mutor. 

Böter och andra sanktioner 

Om man inte efterlever lagar och regler mot mutor kan det leda till att både Företaget och 
Företagets arbetstagare åläggs både straff- och civilrättsliga böter. Även om det bara verkar som 
om vi skulle bete oss på ett felaktigt sätt så kan det leda till att Företagets rykte skadas allvarligt. 
Företaget kan förbjudas att göra affärer med USA:s regering om vi bedöms vara skyldiga till ett 
felaktigt beteende. 
 
Rapportering av brott 
 
Företagets arbetstagare ska informera den juridiska avdelningen eller skicka in en rapport via 
Watts Hotline —www.watts.ethicspoint.com— om de blir medvetna om eller misstänker att 
någon har brutit mot denna policy. 
 


