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FÖRBUD MOT KORRUPTION
OCH HANDEL MED INFLYTANDE
Hos Sonepar är det strängt förbjudet att
utöva någon form av korruption och
handel med inflytande, direkt eller
indirekt.

KORRUPTION
Bestickning – att ge mutor – kan
definieras som en handling som direkt
eller indirekt erbjuder, lovar, godkänner
eller beviljar en otillbörlig fördel (förstås
häri i sin bredast möjliga innebörd) till en
person som har en offentlig eller privat
befattning, för att förmå denne att
medverka i eller avstå från att medverka
i en åtgärd som direkt eller indirekt ligger
inom dennes ansvarsområde.
Korruption omfattar även verksamhet
där en person som har en offentlig eller
privat befattning ber om eller tar emot
en otillbörlig fördel i avsikt att medverka i
eller avstå från att medverka i en åtgärd
som direkt eller indirekt ligger inom
dennes ansvarsområde.
Bestickning är förbjudet, både inom den
offentliga och privata sektorn.
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Bestickning kan beskrivas som:
Aktiv, utifrån bestickarens perspektiv:
det innebär att erbjuda en fördel till
en person, ett privat företag, ett
statligt företag eller en statlig
myndighet, för att köpa ett utförande
eller ett underlåtande av utförande av
en åtgärd som ligger inom
mottagarens ansvarsområde.
 Passiv, från den mutade personens
perspektiv: det innebär att en person,
ett privat företag, ett statligt företag
eller en statlig myndighet, ber om
eller tar emot en fördel för att utföra,
eller underlåta att utföra, en åtgärd
som ligger inom mottagarens
ansvarsområde.


Bestickning kan ske direkt eller indirekt
(dvs. utföras genom tredje parter som
agenter, konsulter, företagsmäklare,
kommersiella mellanhänder osv.).
Bestickning räknas som ett brott så fort
man erbjuder eller ber om en fördel,
oavsett om fördelen faktiskt beviljades
eller togs emot, och oavsett om den
förväntade åtgärden utfördes eller inte.

HANDEL MED INFLYTANDE
Handel med inflytande är ett förbjudet
beteende som ligger nära bestickning.
Syftet är emellertid inte att köpa
utförandet, eller underlåtenheten att
utföra, en given åtgärd, utan snarare att
köpa ett missbruk av verkligt eller
förmodat inflytande för att erhålla
hedersbetygelser, anställning, kontrakt
eller något annat fördelaktigt beslut eller
tillstånd från en offentlig myndighet eller
ämbetsman.
Som i fallet med bestickning, beskrivs
handel med inflytande som:
Aktiv, när den bedrivs av en person
som erbjuder en fördel av något slag
till en annan person som har en
offentlig eller privat befattning, där
den senare har faktiskt eller förmodat
inflytande över offentliga myndigheter
eller tjänstemän, för att få fördelar
eller förmåner av något slag från
nämnda myndigheter eller tjänstemän.
 Passiv, när den bedrivs av en person
som har en offentlig eller privat
befattning, med faktiskt eller
förmodat inflytande, som ber om eller
tar emot en fördel av något slag för
att erhålla fördelar eller förmåner av
något slag för en annan person, som
förmodas erhålla dessa fördelar eller
förmåner från de offentliga
myndigheterna.


De flesta länder har sin egen
antikorruptionslagstiftning. I Frankrike
gäller Sapin II-lagen världen över för
Sonepar och alla dess dotterbolag.
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GÅVOR OCH
UNDERHÅLLNING
Goodwill-gester av eller åt Sonepars
medarbetare måste vara strängt
begränsade och rimliga för att undvika
att medarbetaren får personliga
förmåner av sin position hos Sonepar.
Sådana förmåner inkluderar gåvor och
underhållning (med undantag för små
värden), ej affärsrelaterade resor,
räntefria lån till eller från en affärspartner,
överdrivet stora mängder reklamföremål
eller annan förmån som är eller kan
anses vara överdriven, orimlig eller
olämplig. Lokal företagspraxis avseende
gåvor och underhållning åsidosätter inte
Sonepars antikorruptionsriktlinjer.

UNDERLÄTTANDE
BETALNINGAR
Betalningar, oavsett storlek, till
ämbetsmän för att underlätta
tillhandahållandet av en tjänst till vilken
betalaren redan är berättigad. Sådana
betalningar är förbjudna. Alla betalningar
till ämbetsmän är alltid förbjudna.

MELLANHÄNDER/OMBUD
Sonepar förbjuder att man anlitar
mellanhänder eller ombud (vilka till
exempel kan utgöra en koppling mellan
Sonepar och Sonepars kunder) som
använder sig av korrupta metoder.
Innan sådana mellanhänder och ombud
används måste de kontrolleras för att
bedöma risken för att konfronteras med
korruption.

INTRESSEKONFLIKTER
Alla medarbetare måste verka i
Sonepars bästa och undvika situationer
i vilka deras personliga, eller
familjemedlemmar eller vänners,
intressen kan komma i konflikt mellan
deras åtaganden mot Sonepar.

5

Alla medarbetares situation måste låta
dem fatta rättvisa och rimliga beslut.
Följande är strängt förbjudet:
Att använda sin position eller sitt
inflytande för att erhålla olämpliga
personliga förmåner;
 Använda Sonepars konfidentiella
information för personlig vinning;
 Dra fördel av insiderinformation om
Sonepar för personlig vinning;
 Ha intressen i andra företag som gör
affärer med Sonepar där
medarbetaren har möjligheten att få
fördelaktig behandling.


BOKFÖRINGSKONTROLLFÖRFARANDEN
Med hänsyn till tillämpliga
bokföringsförordningar och -krav måste
Sonepar korrekt och exakt bokföra alla
sina tillgångar och skulder, samt alla
sina affärsverksamheter. Sonepar för sin
bokföring därefter och dess konton
granskas årligen av en fristående
revisionsfirma.
Alla Sonepars medarbetare måste bidra
till att all finansiell information bokförs
riktigt och lägligt för att förhindra och
undvika korruption och handel med
inflytande.
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Sonepars interna revisionsteam hjälper
Sonepars interna kontrollteam att uppnå
dessa mål.
Alla Sonepars medarbetare måste utföra
och registrera alla affärstransaktioner så
att Sonepars ledning kan framställa
korrekta och lägliga redovisningar.

RÄTTVIS KONKURRENS
Sonepar Group bedriver sin verksamhet
på ett öppet och rättvist sätt,
respekterar reglerna för fri konkurrens
och kräver att dess medarbetare följer
alla tillämpliga lagar och förordningar
avseende konkurrens i alla länder där
den är verksam. Syftet med
konkurrenslagstiftning är att främja
rättvis konkurrens till kundens fördel.
Hos Sonepar tar vi vårt ansvar enligt
dessa viktiga lagar på största allvar.

TVINGANDE REGLER
Alla medarbetare måste uppträda ärligt
och rättvist med alla kunder och
leverantörer, och måste följa dessa regler:
Söka vägledning innan åtgärder
vidtas, antingen via samtal, e-post,
textmeddelanden eller andra
kommunikationssätt.
 Alltid konkurrera livskraftigt,
oberoende och rättvist.
 Sätta priser och handelsvillkor på ett
oberoende sätt, med
tillverkningskostnader, beroende
kostnader, anknutna tjänster,
kundförfrågningar och
marknadsvillkor i åtanke.
 Inte ingå avtal, förståelser eller
diskutera med konkurrenter om
prissättning eller fördelning av kunder,
leverantörer, territorier eller kontrakt.
 Undvika onödiga formella eller
informella affärskontakter med
konkurrenter.
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Avstå från att diskutera känsliga
frågor med konkurrenter, såsom
priser, rabatter och fördelning av
kunder, leverantörer eller territorier.
 Avstå från att dela känslig
affärsinformation på branschmässor.
 Avstå från att vidta åtgärder som
förhindrar att konkurrenter ger sig in
på marknader.
 Endast använda allmänt tillgänglig
information om konkurrenter.
 Inte dela priser och villkor som
erbjuds kunder med andra kunder.


MISSBRUK AV DOMINERANDE
STÄLLNING
Företag med en betydande
marknadsandel (över 30-35 %) kan
anses ha en ”dominerande ställning”
gentemot sina konkurrenter, och måste
därmed avstå från att sätta överdrivna
eller diskriminerande priser samt
försäljningsvillkor som kan utesluta
konkurrenter från marknaden.

PÅFÖLJDER
Konkurrensmyndigheter kan förelägga
stora böter och fängelsestraff för brott
mot konkurrenslagstiftning, både för
företag och deras anställda. Sådana
anställda kan bli mål för
disciplinåtgärder.

EXPORT- OCH IMPORTFÖRORDNINGAR
Sonepar har affärsförhållanden med
kommersiella partners världen över och
lyder därmed under olika regler och
förordningar avseende export- och
importkontroller av produkter som den
säljer till sina kunder eller köper från sina
leverantörer.
Produkterna som Sonepar säljer genom
import eller export till eller från deras
ursprungsland kan omfattas av
handelsbegränsningar.
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Begränsningarna kan avse produkttyp,
ursprungsland, bestämmelseland,
slutanvändning eller slutanvändare.
Det är av största vikt att alla Sonepars
medarbetare följer alla export- och
importförordningar, samt alla Sonepars
interna regler som gäller i landet där
denne tillhandahåller tjänster.

Vid frågor, kontakta Mr. Paul Trudel, Group Chief Compliance Officer:
chiefcomplianceofficer@sonepar.com
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