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1. Policyförklaring 
 
 

Applus+: 

 

1. Åtar sig att göra affärer på ett lagligt, etiskt och professionellt sätt över hela världen. 

 

2. Åtar sig att se till att yrkesverksamma hos Applus+, partner i samriskföretag och tredje parter 

förstår denna policy och bedriver verksamhet på uppdrag för Applus+ på ett lagligt, etiskt och 

professionellt sätt.    

 

3. Åtar sig att bekämpa mutor (däribland kommersiella mutor), otillbörliga förmåner, olämpliga 

eller olagliga betalningar, gåvor eller bidrag, och alla andra olämpliga metoder för att söka 

gynnsam särbehandling från offentliga tjänstemän, kunder, direktörer, tjänstemän eller 

anställda i andra företag eller någon annan person.   

 

4. Åtar sig att följa de antikorruptionslagar som gäller i de länder där företaget bedriver 

verksamhet. 

 

5. Åtar sig att ta överträdelser av denna policy på allvar. 

 

6. Åtar sig att upprätthålla ett effektivt genomförande för att främja denna policy. 

 

Alla yrkesverksamma hos Applus+, partner i samriskföretag som agerar för Applus+ och tredje parter 

är skyldiga att följa denna policy och är förbjudna att erbjuda, utlova, göra, begära eller acceptera, 

direkt eller indirekt, någon omotiverade förmån eller fördel (mutor, otillbörliga förmåner eller andra 

olagliga betalningar) på något sätt relaterat till verksamhet som Applus+ bedriver, och som innebär att 

mottagaren inte uppfyller sina skyldigheter. Chief Compliance Officer kommer utse de yrkesverksamma 

hos Applus+ som ska delta i utbildning om denna policy.  

 

Applus+ tolererar inte överträdelser av denna policy.  Överträdelser av denna policy måste rapporteras 

till Chief Compliance Officer eller Division Compliance Officer på Applus+.    
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Applus+ tillämpar en policy med nolltolerans mot vedergällning: Yrkesverksamma hos Applus+ kommer 

inte att utsättas för vedergällning för rapporter om misstänkta överträdelser eller överträdelser av denna 

policy eller för att de samarbetar enligt denna policy.   

 

Chief Compliance Officer är ägare till denna policy och har det yttersta ansvaret för implementering och 

efterlevnad av denna policy. Chief Compliance Officer ansvarar för att sprida kunskap om denna policy 

inom Applus+.  Kontakta Chief Compliance Officer eller Division Compliance Officer på Applus+ om du 

har några frågor om denna policy.  


