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1. Oversigt over politikken

Applus+ er:
1. Forpligtet til at gøre forretning på lovlig, etisk og professionel vis over hele verden.
2. Forpligtet til at sørge for, at medarbejdere hos Applus+, partnere i joint ventures og tredjeparter
forstår denne Politik og gør forretning på vegne af Applus+ på en lovlig, etisk og professionel
vis.
3. Forpligtet til at bekæmpe bestikkelse (herunder kommerciel bestikkelse), returkommissioner,
upassende eller ulovlige betalinger, gaver eller bidrag og enhver anden upassende metode til
opnåelse af favorabel behandling fra offentligt ansatte, kunder, direktører, funktionærer eller
medarbejdere hos andre virksomheder eller enhver anden person.
4. Forpligtet til at overholde antikorruptionslovgivningen i de lande, hvor virksomheden driver
forretning.
5. Forpligtet til at tage overtrædelser af denne Politik alvorligt.
6. Forpligtet til at opretholde effektiv implementering til fremme af denne Politik.
Alle medarbejdere hos Applus+, partnere i joint ventures, der handler på vegne af Applus+, og
tredjeparter, er forpligtet til at overholde denne Politik, og det er dem forbudt at tilbyde, love,
fremsætte, udbede sig eller modtage – direkte eller indirekte – nogen uberettiget fordel eller gode
(bestikkelser, returkommissioner eller andre illegitime betalinger), der på nogen måde er relateret til
Applus+' forretning, som medfører en overtrædelse af modtagerens forpligtelser. Koncernens Chief
Compliance Officer (den øverste ansvarlige for overholdelse) udpeger de medarbejdere hos Applus+,
som skal modtage instruktion i denne Politik.
Applus+ vil ikke tolerere overtrædelser af denne Politik. Overtrædelser af denne Politik skal anmeldes
til Chief Compliance Officer eller til Divisionsansvarlig for overholdelse (den ansvarlige for overholdelse
i afdeling) hos Applus+.

https://portal.applus.com

Side 2 af 3

Global antikorruptionspolitik
Sidste opdatering: 12. november 2021

Applus+ har en ikke-gengældelsespolitik: Medarbejdere hos Applus+ vil ikke blive udsat for
gengældelse for anmeldelser, der indgives i god tro, om mistanke om overtrædelser af eller brud på
denne Politik, eller for samarbejde i medfør af denne Politik.
Chief Compliance Officer er ejer af denne Politik og har det endelige ansvar for implementering og
overholdelse af denne Politik. Chief Compliance Officer (den øverste ansvarlige for overholdelse) er
ansvarlig for at fremme kendskabet til denne Politik i Applus+. Kontakt Chief Compliance Officer eller
Divisionsansvarlig for overholdelse hos Applus+, hvis du har spørgsmål vedrørende denne Politik.
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