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1.Programerklæring 
 
 

Applus+ har forpliktet seg til følgende: 

 

1. Drive forretninger på en lovlig, etisk og faglig forsvarlig måte over hele verden 

 

2. Sørge for at Applus+-fagfolk, fellesforetakspartnere og tredjeparter forstår disse retningslinjene 

og driver forretninger på vegne av Applus+ på en lovlig, etisk og faglig forsvarlig måte.    

 

3. Bekjempe bestikkelser (inklusive smøring), returprovisjoner, urettmessige eller ulovlige 

betalinger, gaver eller bidrag og alle andre urettmessige metoder for å oppnå fordelaktig 

behandling fra offentlige tjenestepersoner, kunder, styremedlemmer, ledere eller ansatte i 

andre selskaper og enhver annen person.   

 

4. Overholde lover mot korrupsjon som kan være aktuelle i landene der selskapet driver 

virksomhet. 

 

5. Ta brudd på disse retningslinjene på alvor 

 

6. Ha effektive systemer på plass for å kunne gjennomføre disse retningslinjene. 

 

Alle Applus+-fagfolk, fellesforetakspartnere som handler på Applus+' vegne og tredjeparter må 

overholde disse retningslinjene og har forbud mot å tilby, love, gi, be om eller akseptere – direkte eller 

indirekte – enhver form for uberettiget ytelse eller fordel som innebærer et brudd på forpliktelsene til 

mottakeren (bestikkelser, returprovisjoner eller andre ulovlige betalinger) som på noen måte kan være 

relatert til Applus+' virksomhet. Chief Compliance Officer vil bestemme hvilke Applus+-fagfolk som skal 

få opplæring i disse retningslinjene.  

 

Applus+ vil ikke tolerere brudd på disse retningslinjene. Brudd på disse retningslinjene må rapporteres 

til Chief Compliance Officer eller leder for den lokale samsvarsavdelingen i Applus+.    

 

Applus+ godtar ingen represalier: Applus+-fagfolk skal ikke utsettes for represalier hvis de i god tro 

rapporterer mistanke om brudd på disse retningslinjene eller bidrar til å overholde disse retningslinjene.   
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Det er Chief Compliance Officer som forvalter disse retningslinjene og har det endelige ansvaret for 

implementering og overholdelse av disse retningslinjene. Chief Compliance Officer er ansvarlig for å 

sørge for at alle i Applus+ er oppmerksomme på disse retningslinjene. Ta kontakt med Chief Compliance 

Officer eller leder for den lokale samsvarsavdelingen i Applus+ hvis du har spørsmål om disse 

retningslinjene.  


