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POLITIK FOR SAMARBEJDE MED TREDJEPARTER 

POLITIK GODKENDT I MARTS 2015, REVIDERET I FEBRUAR 2017, MARTS 2019 OG MAJ 2020 

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

Denne Politik for Samarbejde med Tredjeparter ("Politikken") vedrører WSP Global Inc. og dets datterselskaber 

(samlet "Koncernen") og gælder for alle medarbejdere i Koncernen uden undtagelse. Dette omfatter også vores 

administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmer, direktører, underdirektører, ledere, medarbejdere, uafhængige 

underleverandører og andre personer, der har et ansættelseslignende forhold med Koncernen, dets 

datterselskaber og tilknyttede virksomheder og deres bestyrelser (samlet "Medarbejderne"). 

Denne Politik giver vejledning i at etablere og holde øje med forretningsforbindelser (også benævnt "tredjeparter") 

samt om at håndtere bestikkelse og korruption i forbindelse med forretningsforhold med tredjeparter. 

Dette dokument skal læses sammen med Adfærdskodekset (”Kodekset”) og dets underliggende politikker. Alle 

termerne i denne Politik har samme betydning som dem, der er defineret i Kodekset.  

SAMARBEJDE MED TREDJEPARTER 

KONCERNENS FORPLIGTELSER 

Kodekset fastslår Koncernens forpligtelse til at handle med integritet i alle sine forretningsaktiviteter og til at 

overholde både loven og ånden i gældende love og forordninger. Kodekset gør det også klart, at 

forretningspartnere forventes at respektere etiske principper, der er i fuld overensstemmelse med vores.  

Koncernen tolererer ikke nogen direkte eller indirekte ulovlige eller uetiske handlinger eller adfærd. 

Denne forpligtelse er vedtaget af etiske grunde, og fordi Medarbejdere personligt og Koncernen vil kunne skade 

deres omdømme og blive holdt juridisk ansvarlige, hvis forretningspartnere er indblandet i uetisk eller ulovlig 

adfærd, når de handler på Koncernens vegne. 

TYPER AF TREDJEPARTER 

Koncernen kræver, at alle tredjeparter, som vi driver forretning med, følger etiske principper, som er i 

overensstemmelse med vores. Forretningspartnere omfatter joint venture-partnere eller medindehavere, 

akkvisitionskandidater, tjenesteudbydere, leverandører, forhandlere, konsulenter, underkonsulenter, 

entreprenører, underentreprenører eller enhver anden person, der handler på Koncernens vegne (såsom agenter, 

repræsentanter eller sponsorer) og deres medarbejdere eller andre personer, der handler på deres vegne. 

Der kan kræves særlige overvejelser, afhængigt af typen og den geografiske placering af en tredjepart, som 

Koncernen driver forretning med. Derudover angiver Koncernens Politik for Højrisikolande overvejelser omkring 
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niveauet af den integritetsvurdering, der er påkrævet i forhold til en tredjepart, hvor projektet er knyttet til et 

land, territorium eller region med skrappere sanktioner, korruption eller risiko for hvidvaskning af penge. 

DUE DILIGENCE-PROCEDURE 

Det vigtigste princip, når man handler med forretningspartnere, er "Tillid er godt, kontrol er bedre". 

Med passende due diligence-procedurer kan Koncernen lægge handling bag ordene om at ville optræde med 

integritet ved at beskytte sig mod at indgå samarbejde med virksomheder og enkeltpersoner, der ikke handler i 

overensstemmelse med etiske principper. Sådanne procedurer minimerer også risikoen for skader på Koncernens 

omdømme og for de juridiske konsekvenser, der følger af internationale sanktioner, antikorruptionslovgivning, 

samt lovgivning om anti-hvidvaskning og moderne slaveri, ved at undersøge potentielle forretningspartneres 

tidligere og nuværende etiske status. 

Generelt kan risikostyring i forhold til relationer og forretninger med tredjeparter håndteres ved at (i) vurdere risici 

i forhold til tredjeparter, (ii) binde tredjeparter til at bruge Koncernens forretningsstandarder og (iii) overvåge 

tredjeparters overholdelse af Koncernens forretningsstandarder. 

VURDERE TREDJEPARTER 

INDSAMLING OG DOKUMENTATION AF INFORMATIONER 

Behørig dokumentation er altafgørende og understøtter Koncernens procedurer for due diligence og de 

overvejelser, der ligger til grund for dens forretningsmæssige beslutninger. Således skal alle undersøgelser, 

risikovurderinger, due diligence-spørgeskemaer, baggrundstjek, integritetsvurderinger og løbende 

overvågningsrapporter foretaget i forbindelse med due diligence-processen dokumenteres i passende omfang. 

RISIKOVURDERING 

Hvis den potentielle partner er ny i forhold til Koncernen, skal der gennemføres en risikovurdering for at fastslå 

niveauet for integritetsvurderingen. Niveauet for integritetsvurderingen kan navnlig baseres på en gennemgang af 

følgende risikofaktorer: 

̶ Landerisiko: Dette omfatter de risici, der er forbundet med det land, hvor projektet finder sted, samt det land, 

hvor tredjeparten har hovedkontor eller aktiviteter. Vigtige faktorer er bl.a. landets politiske, økonomiske og 

erhvervsmæssige miljø. 

̶ Forretningsrisiko: Dette omfatter niveauet af forretningsmæssige, finansielle og kontraktmæssige risici samt 

risikoen forbundet med typen af arbejde leveret af tredjepart igennem hele projektet. 

̶ Samarbejdsrisiko: Dette omfatter risici forbundet med typen af samarbejde mellem Koncernen og 

tredjeparten, samt tredjepartens forbindelser og omdømme. 

INTEGRITETSVURDERING 

På basis af resultaterne af risikovurderingen identificeres de samlede risici, og dette vil afgøre niveauet for 

integritetsvurderingen. 
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Integritetsvurderingen består typisk af en af følgende processer: 

̶ Grundlæggende gennemgang, som bl.a. kan indebære, at man gennemgår referencer, foretager en 

internetsøgning og/eller en gennemgang af alle rygter eller oplysninger, som Medarbejderne måtte have 

kendskab til. 

̶ Specialiseret gennemgang, som kan omfatte en kritisk gennemgang af tilgængelige selskabsinformationer 

og/eller en søgning i en risiko- eller compliance-database, især for at verificere om tredjepart er at finde på 

sanktions- eller udelukkelseslister og finde eventuel kritisk medieomtale. 

̶ Ekstern tjenesteudbyders vurdering, der kan bestå af en verificering af sanktions- og udelukkelseslister, 

gennemgang af kritisk medieomtale, søgning i offentlige registrere og kildeundersøgelser. 

HANDLING UD FRA RESULTATERNE 

Baseret på resultaterne af risikovurderingen og integritetsvurderingen kan Koncernen vælge, om man vil indgå det 

foreslåede samarbejde eller ej. 

BINDE TREDJEPARTER 

Når vurderingsprocessen er afsluttet, og beslutningen om at indgå et samarbejde med tredjeparten er truffet, skal 

den nye samarbejdspartner overholde de principper og standarder, der er angivet i Koncernens Kodeks og 

underliggende politikker. Det gøres især ved, at man formidler Koncernens Third Party Code of Conduct, som 

opsummerer Koncernens værdier i forhold til tredjeparter og opstiller et sæt styrende principper for etisk adfærd i 

samarbejdet med Koncernen, og når en tredjepart handler på Koncernens vegne. 

Derudover kan bestemmelser om kontraktlig beskyttelse indarbejdes i de skriftlige aftaler, der formaliserer 

samarbejdet mellem Koncernen og tredjeparten. 

OVERVÅGE TREDJEPARTERS ADFÆRD 

Koncernen vil regelmæssigt revurdere og om nødvendigt foretage en audit af forretningspartneres overholdelse af 

Koncernens standarder, da deres status (med hensyn til integritet) kan ændre sig med tiden. 

En revurdering af aktuelle forretningsforbindelser bør udføres på årlig basis for højrisikolande og mindst en gang 

hvert tredje år for andre lande. Derudover skal der udstedes periodiske godkendelser af tredjeparter, især dem, 

der er bemyndiget til at repræsentere Koncernen, som bekræfter, at antikorruptionslovgivningen overholdes. 

HER KAN MAN FÅ HJÆLP  

Hvis man er i tvivl om noget i denne politik, kan man kontakte ethics@wsp.com eller tage direkte kontakt til den 

regionale Ethics and Compliance Representative. Kontaktoplysninger er tilgængelige på Koncernens intranetside. 

  

mailto:ethics@wsp.com
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INDBERETNING AF MISTANKE OM OVERTRÆDELSE 

Medarbejdere med oplysninger om en potentiel overtrædelse på vegne af Koncernen, Medarbejderne eller en 

tredjepart, som Koncernen driver eller regner med at drive forretning med, skal indberette forholdet i 

overensstemmelse med reglerne i Kodekset. 

BUSINESS CONDUCT HOTLINE 

Medarbejdere kan bruge Koncernens fortrolige indberetningstjeneste leveret af en uafhængig tjenesteudbyder til 

at indberette enhver formodet overtrædelse af ”Kodekset” og underliggende politikker. Oplysninger om 

Koncernens Business Conduct Hotline, herunder gratis telefonnumre, er tilgængelige i Kodekset samt på 

Koncernens sider om dette på internet- og intranetsider. 

 


