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POLICY VID ARBETE MED TREDJE PART 

POLICY ANTAGEN MARS 2015 
REVIDERAD FEBRUARI 2017, MARS 2019 OCH MAJ 2020 

INTRODUKTION  

Denna Policy vid Arbete med Tredje Part (”Policy”) gäller för WSP Global Inc. och dess dotterbolag (gemensamt 
kallade ”Bolaget”) och gäller utan undantag för samtliga anställda i Bolaget. Detta inkluderar verkställande 
direktörer, bolagsstyrelser, bolagsledningen och andra chefer, samt all personal anställd vid Bolaget, dess 
dotterbolag och närstående företag (hädanefter gemensamt kallade ”Anställda”). 

Detta dokument kompletterar Bolagets Uppförandekod (”Koden”). Denna Policy tillhandahåller vägledning i 
hur man etablerar och hanterar relationer med affärspartners (så kallade ”tredje parter”) samt hur man 
hanterar risker för mutor och korruption vid affärer med tredje parter. 

Alla termer i denna Policy har samma innebörd som i Koden.  

ARBETA MED TREDJE PART 

BOLAGETS ÅTAGANDE 

Koden klargör Bolagets åtagande att agera med integritet i alla våra affärsaktiviteter och att följa tillämpliga 
lagar och regler. I Koden klargörs även att vi förväntar oss att våra affärspartners följer etiska principer som 
till fullo motsvarar våra egna.  

Bolaget accepterar inga direkta eller indirekta former av illegalt eller oetiskt agerande eller beteende. 

Detta åtagande görs dels på etiska grunder, dels för att Anställda och Bolaget kan lida renomméskada och 
hållas juridiskt ansvariga om affärspartners är involverade i oetiskt eller illegalt handlande när de agerar för 
Bolagets räkning. 

KATEGORIER AV TREDJE PART 

Bolaget kräver att alla affärspartners som agerar på uppdrag av Bolaget tillämpar etiska principer som 
motsvarar våra egna. Som affärspartner och tredje part inkluderas även joint ventures och bolag i vilka vi 
investerat kapital, målbolag vid transaktion, tjänsteleverantörer, leverantörer, säljare, konsulter, 
underkonsulter, entreprenörer, underentreprenörer och andra aktörer som agerar på uppdrag av Bolaget (så 
som agenter, representanter och sponsorer) samt deras anställda och andra personer som agerar för deras 
räkning. 

Särskilda överväganden kan uppkomma beroende på vem Bolaget genomför affärer med och var denna tredje 
part befinner sig. Bolagets policy för Högriskländer beskriver vad som behöver övervägas, vilken integritet vi 
behöver ha gentemot tredje part när ett projekt utförs i ett land, område eller region med sanktioner, 
korruption eller risk för penningtvätt. 
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PROCESS FÖR INTEGRITETSKONTROLL 

Vår grundläggande princip vid arbete med våra affärspartners är ”förtroende genom kontroll”. 

Korrekta processer för integritetskontroll möjliggör Bolaget att fullfölja sina åtaganden att agera med 
integritet genom att skydda sig mot samröre med företag och individer som inte bedriver sin verksamhet i 
enlighet med etiska principer. Integritetskontroller möjliggör en kontroll av potentiella affärspartners 
historiska och nuvarande etiska standard, vilket minskar risken för att Bolagets anseende skadas och att 
Bolaget bryter mot internationell lagstiftning, internationella sanktioner,korruption, penningtvätt och 
modernt slaveri. samt annan tillämplig nationell och internationell lagstiftning mot korruption.  

De risker som uppkommer i affärsrelationer och kontakter med tredje parter kan hanteras genom att (i) 
utvärdera riskerna förknippade med tredje part; (ii) förpliktiga tredje part att följa Bolagets affärsetiska 
standard; samt (iii) kontrollera tredje parts efterlevnad av Bolagets affärsetiska standarder.  

UTVÄRDERING AV TREDJE PART 

INHÄMTA OCH DOKUMENTERA INFORMATION 

Det är väsentligt att Bolaget har korrekt dokumentation som påvisar genomförda integritetskontroller och de 
överväganden som ligger till grund för Bolagets kommersiella beslut. Samtliga utredningar, riskanalyser, 
frågeformulär, bakgrundskontroller, integritetsutvärderingar samt uppföljningsrapporter som upprättats i 
samband med integritetskontrollen måste dokumenteras på ett adekvat sätt. 

GENOMFÖR EN RISKANALYS 

I fall den potentiella affärsrelationen är ny för Bolaget behöver en riskanalys genomföras för att avgöra 
omfattningen av integritetskontrollen. Omfattningen av integritetskontrollen kan baseras på följande 
riskfaktorer: 

— Landrisk: Detta innefattar risker associerade med landet där projektet kommer genomföras såväl som 
landet där den tredje parten har sitt huvudkontor eller är baserad. Avgörande faktorer är landets 
politiska situation, ekonomiska situation och företagsklimat. 

— Transaktionsrisk: Detta innefattar nivån av kommersiell, finansiell och kontraktuell risk samt risk i 
samband med projektarbete som utförs av tredje part för bolagets räkning 

— Relationsrisk: Detta innefattar risker kopplade till den affärsrelation som uppstår mellan Bolaget och den 
tredje parten samt den tredje partens egna kontakter och rykte.  

GENOMFÖR EN INTEGRITETSKONTROLL 

De risker som identifierats inom ramen för riskanalysen kommer avgöra omfattningen av 
integritetskontrollen. 

Integritetskontroller består vanligtvis av en av följande kontroller: 

— Grundläggande granskning, som kan innefatta att kontakta referenser, informationssökning på internet 
och/eller en granskning av eventuella rykten eller information som anställda känner till. 

— Specialiserad Granskning, som kan innefatta granskning av tillgänglig bolagsinformation och/eller 
sökningar i riskdatabaser i syfte att undersöka om tredje part finns på någon sanktions- eller 
debarmentlista eller hitta eventuell negativ media. 

— Granskning tillhandahållen av Extern tjänsteleverantör och som kan bestå av en granskning av 
sanktions- och debarmentlistor, negativ media samt granskning av publikt tillgänglig information 
ochkällgranskning.  
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AGERA UTIFRÅN RESULTAT 

Baserat på resultaten av riskanalysen och integritetskontrollen beslutar Bolaget antingen att gå vidare med 
affärsrelationen eller inte. 

FÖRPLIKTIGA TREDJE PART 

Efter att utredningen är genomförd och beslut har tagits att inleda samarbete med tredje part, ska den tredje 
parten förpliktas att följa de principer och standarder som framgår av Bolagets Kod och de underliggande 
riktlinjerna. Detta uppnås genom att kommunicera Bolagets Uppförandekod för tredje parter som sammanfattar 
de värderingar som Bolaget förväntar sig att tredje part följer. Bolagets Uppförandekod för tredje parter 
innehåller även vägledande principer för hur tredje part etiskt ska agera i förhållande till Bolaget och när 
tredje part agerar för Bolagets räkning. 

I tillägg till ovan kan även avtalsklausuler inkluderas i kontrakt som formaliserar affärsrelationen mellan 
Bolaget och tredje part. 

KONTROLL AV TREDJE PART 

Bolaget kommer regelbundet genomföra nya utvärderingar och vid behov granska sina affärspartners 
efterlevnad av Bolagets etiska standard, eftersom deras integritet kan komma att ändras med tiden.  

En ny utvärdering av pågående affärsrelationer bör genomföras på en årlig basis för högriskjurisdiktioner och 
minst en gång var tredje år för andra jurisdiktioner. Vidare kommer periodiska certifieringar inhämtas av 
tredje parter, speciellt i förhållande till de affärspartners som är behöriga att representera Bolaget, i syfte att 
verifiera att den tredje parten följer tillämplig lagstiftning mot korruption. 

VAR DU KAN VÄNDA DIG FÖR HJÄLP 

Om du känner osäkerhet kring någon aspekt i denna Polciy ska du kontakta ethics@wsp.com eller 
kommunicera direkt med den regional Etik och Compliance ansvarige. Kontaktinformation finns tillgänglig 
på bolagets intranät.Rapportering av misstänkta överträdelser 

Anställda med information om potentiella överträdelser av denna Policy eller andra oegentligheter utförda av 
Bolaget, dess Anställda eller tredje part med vilken Bolaget bedriver eller planerar att bedriva affärer med, 
måste rapportera eventuella avvikelser i enlighet med instruktionerna i Koden.  

BUSINESS CONDUCT HOTLINE 

Anställda kan använda Bolagets konfidentiella rapporteringssystem som tillhandahålls av en oberoende 
tjänsteleverantör för att rapportera misstänkta överträdelser av denna Policy eller någon av våra övriga 
policys.. Information om Bolagets Business Conduct Hotline, inklusive kostnadsfria telefonnummer som  finns 
tillgängliga i uppförandekoden samt på relevanta sidor på Bolagets hemsida och intranät. 
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