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Dispens
Av den osannolika händelse att någon styrelseledamot eller tjänsteman i CRH beviljas dispens från någon
bestämmelse i denna kod så är det för koncernens bästa, ett sådant beslut kan endast fattas av styrelsen eller deras
revisionskommitté. Eventuella frågor eller funderingar om dispens för andra grupper bör ställas till chefen för
Compliance & Ethics.

Brev från Albert Manifold
vår VD
Våra kärnvärden – integritet, ärlighet och respekt för lagen – har
medverkat till vår framgång som koncern. De har styrt vår inställning
till verksamheten alltsedan grundandet av CRH och en uppslutning
kring dessa värderingar har alltid varit ett grundläggande krav för varje
anställd inom CRH. När vi nu ger oss in på ett nytt och spännande kapitel
i vår utveckling, är jag fast besluten att se till att vi bibehåller högsta
standard av affärsetik i allt vi gör, med alla våra intressenter, oavsett var
vi är verksamma.
Denna uppdaterade CRHs Uppförandekod är en vägledning för att hjälpa
var och en av oss att leva upp till dessa värderingar. Den fungerar som en
praktisk referens för att se till att vi följer lagen, tar etiskt riktiga beslut
och framförallt att vi följer vår riktlinje ”Det finns aldrig anledning
till att göra affärer om de görs på felaktiga grunder”. Ta Dig tid att
läsa igenom koden noggrant för att förstå vad vi förväntas leva upp till,
i våra många åtaganden till varandra, våra kunder, leverantörer och
affärspartners, vår koncern och för miljön och samhället vi verkar i.
Eftersom inget dokument kan täcka varje tänkbar situation, så beskriver
Koden också de olika resurser som finns tillgängliga om Du behöver
ytterligare vägledning eller om du vill rapportera en sak som bekymrar
Dig. Du kan vara säker på att rapporter som lämnats med ärligt uppsåt
kommer att undersökas grundligt och att inga repressalier tolereras
mot någon som lämnat en sådan rapport.

CRH har en stolt historia och en ljus framtid. I vår strävan efter att
förverkliga den fulla potentialen i vår verksamhet ska vi arbeta
tillsammans som ett företag med en vision, som bygger på arvet från de
som kom före oss och en förebild för de som kommer att följa. Tack för
Ditt personliga engagemang för vårt gemensamma mål – att se till att
CRH fortsätter att leda med integritet
Med vänlig hälsning,
Albert Manifold
VD
CRH plc

Februari 2014
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Uttalande om våra grundläggande värderingar
Våra grundläggande värderingar

Integrit
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CRH har åtagit sig att göra affärer på ett hållbart, ansvarsfullt och etiskt sätt med våra
kunder, leverantörer, samarbetspartners, stat och kommun, likaså med både aktieägare
och medarbetare, bygga varaktiga relationer baserat på förtroende som stöds av våra
grundläggande värderingar integritet, ärlighet och respekt för lagen.
Integritet
Vi har höga krav och tillämpar dem konsekvent i vår dagliga verksamhet.
Ärlighet
Framförallt kompromissar vi aldrig med sanningen.
Respekt för lagen
Vi följer bokstavligen, och andemeningen i, alla tillämpliga lagar, regler och policys.

Vägledande Affärsprinciper
Inom CRH är vi överens om att “det finns aldrig anledning till att göra affärer om de görs
på felaktiga grunder”. Detta sammanfattar vår kultur och ligger till grund för de vägledande
affärsprinciper som styr vårt beteende inom de huvudområden som omfattas av denna kod
enligt följande:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.

Vi värnar om att säkerställa hälsa och säkerhet för våra medarbetare och våra gäster på
alla våra arbetsplatser

Vi respekterar mänskliga och fackliga rättigheter och ger lika, meritbaserade,
möjligheter för alla medarbetare, värdesätter deras mångfald och belönar dem rättvist
Vi är rättvisa och ärliga mot våra kunder, leverantörer och affärspartners, vi samarbetar
endast med dem som delar vårt engagemang för etiska affärsmetoder
Vi är särskilt medvetna om vårt ansvar när det gäller konkurrenslagstiftningen och
konkurrerar med kraft, rättvist och alltid inom lagens gränser

Vi tolererar inte någon form av muta eller korruption och är fast beslutna att ha de
högsta kraven på affärsetik i alla våra mellanhavanden överallt
Vi använder koncernens tillgångar på ett korrekt sätt och för avsett ändamål

Vi respekterar konfidentiell information och är professionella i all vår kommunikation

Vi undviker intressekonflikter, är uppmärksamma på och rapporterar genast
misstänkta fall av bedrägerier, erbjuder och accepterar endast lämpliga affärsgåvor och
representation
Vi anammar hållbarhet som en grundläggande förutsättning för vår framtida tillväxt,
vi strävar ständigt efter att möta de högsta kraven för miljöfrågor för att förbättra
tillvaron i det samhälle där vi verkar
Slutligen, om vi ser eller hör något olagligt, oetiskt eller riskabelt – så “Säg ifrån”!

“Om vi ser eller 		
hör något olagligt,
oetiskt eller riskabelt
– ”Säg ifrån!””
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Inledning
Vad är Uppförandekoden och varför har vi en Kod?
Vår Uppförandekod och policys (tillsammans vår ”Kod”) fungerar som en vägledning för att
hjälpa oss:

Leva upp till våra värderingar. Genom att göra affärer på rätt sätt, kan vi bibehålla det
förtroende som vi har byggt upp med andra som har ett intresse av vår koncerns framgång,
från våra CRH anställda och aktieägare till de företag som vi samarbetar med och det samhälle
där vi lever.
Följa lagen. Riktlinjerna i vår Kod hjälper oss att utföra vårt arbete i enlighet med relevanta
lagar och regler som gäller i de länder där vi verkar. Där det finns skillnader mellan Koden och
lokala regler, som en följd av sedvänja eller normer, bör vi tillämpa det som sätter den högsta
standarden.

Ta etiska beslut, speciellt där rätt sak att göra inte är självklart. Även om det inte finns någon
ersättning för sunt förnuft och gott omdöme så hjälper koden oss att förstå regler och policys
som vi kanske inte är så välbekanta med. Därför erbjuder vi ett omfattande utbildningsprogram
för att säkerställa att vi alla förstår vår Kod och vi kräver att varje anställd intygar att så är
fallet.

Kort sagt det hjälper oss att alltid följa vår gyllene regel: “det finns aldrig anledning till att
göra affärer om de görs på felaktiga grunder.”
Vem är Koden till för?
Alla som arbetar för, eller på uppdrag av, ett CRH-företag har en skyldighet att läsa, förstå och
följa denna Kod. (CRH-företag definieras med samtliga företag där CRH direkt eller indirekt
äger mer är 50 % av det egna kapitalet eller har kontroll över ledningen). Detta betyder att:
•
•

Alla anställda, inklusive de som arbetar deltid eller har visstids- eller andra tillfälliga
anställningsavtal
Alla i ledande befattningar, ledningen och externa styrelseledamöter

är ansvariga för att upprätthålla de principer och värderingar som uttrycks i detta dokument.

Eftersom CRH växer till stor del genom förvärv, är det särskilt viktigt för oss alla att veta att
samma regler gäller för alla i den utökade CRH organisationen. Förvärvade företag är skyldiga
att införa denna Kod och förmedla CRHs värderingar så snart som möjligt. I fråga om ett jointventure eller ett intresseföretag, rekommenderar vi starkt antagandet av vår Kod eller liknande
regler och rutiner som är minst lika rigorösa som våra. Våra Compliance & Ethics samordnare,
Förvärv och Due-diligence programmet hjälper oss att endast förvärva eller samarbeta med
företag som har åtagit sig att ha de högsta kraven på affärsintegritet.
Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Vidare förväntar vi oss att våra leverantörer följer liknande principer, som beskrivs i vår
särskilda ”Uppförandekod för leverantörer”. Likaså affärspartners som agerar för vår räkning
förväntas på samma sätt dela vårt engagemang för högsta möjliga etiska standard.

I detta dokument hänvisas till detaljerade policydokument och riktlinjer. En fullständig
förteckning över dessa återfinns på sidan 40. Kopior kan erhållas från Din chef, någon medlem
ur Compliance & Ethics teamet eller kan laddas ner från vårt intranät

Inledning
Vilket är vårt ansvar?
Vi förväntas alla att:
•

Använda vårt sunda förnuft och goda omdöme i våra affärsbeslut och mellanhavanden

•

Fråga när Du är osäker på hur Du ska handla

•
•

Följa Koden och alla relevanta, tillämpliga lagar
Säga ifrån när saker och ting inte står rätt till

Guide till ett etiskt beslutsfattande
CRH försöker göra det så enkelt som möjligt att följa reglerna. När Du står inför ett svårt
affärsbeslut, se relevant avsnitt i denna Kod för vägledning fråga Dig själv också följande frågor:
1.

Är det lagligt, etiskt och rättvist?

3.

Är det rätt sak att göra för mitt företag och för koncernen?

2.
4.

Säg ifrån!

Är det förenligt med CRHs grundläggande värderingar?

Skulle jag vara lycklig över att offentligt bli ansvarig för det?

Om Du fortfarande inte är säker på att svaret på alla dessa frågor är ”ja” eller om något är
oklart i innebörden och betydelsen av något i Koden, tveka inte att fråga Din chef, en medlem i
Compliance & Ethics teamet eller någon av de andra resurser som är tillgängliga för Dig och som
listas på nästa sida.
Varför är det viktigt att ställa frågor och rapportera problem?
Vi är alla medvetna om de förödande konsekvenser som olagligt, oetisk eller farligt beteende
kan ha på ett företag och dess anställda. Vi vill fortsätta att värna om vårt utomordentligt goda
renommé och anseende och behöver Ditt fortsatta stöd. Eftersom vår Kod inte kan ta upp
alla situationer som kan uppstå i vår dagliga verksamhet, är det upp till var och en av oss att
upprätthålla de högt ställda kraven på integritet och att anmäla ärenden som är oförenliga med
god affärsetik.

Vilken sorts problem ska jag rapportera?
Du bör med gott uppsåt rapportera alla potentiellt olagliga, oetiska eller farliga handlingar eller
vad som helst som verkar strida mot de principer som anges i vår Kod. “Gott uppsåt eller God
tro” betyder att Du ger all information Du har om situationen, att det är sant efter Din bästa
kunskap. Det spelar ingen roll om Du är osäker på om frågan är ett brott mot vår Kod eller om
det senare visar sig att Du hade fel. Du ska alltid känna Dig välkommen att ställa frågor om
sådant som verkar olämpligt eller rapportera något som inte är rätt – det är både Din rättighet
och skyldighet.
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Inledning
Vem ska jag kontakta?
Det finns ett antal resurser Du kan vända Dig till när Du är osäker på det rätta tillvägagångssättet
eller vill rapportera något som berör Dig:
•

Din närmaste chef

•

Bolagets jurist eller Din CCC (Country Compliance Coordinatior)

•
•
•

VD, personalchef eller ekonomichef

Chefen för internrevisionen eller Chefen för Compliance & Ethics
Divisionens finansdirektör

När det är svårt eller opraktiskt att tala med någon av ovanstående så har vi en konfidentiell
hot-line som Du kan ringa och rapportera på, konfidentiellt och på Ditt eget språk. Du kan
kontakta hot-line 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan med hjälp av gratisnummer eller online(kontaktuppgifter finns på Din arbetsplats eller på CRHs hemsida). Där lokala lagar tillåter
det, kan Du rapportera anonymt, men tänk på att det kan göra det svårare för CRH att ordentligt
undersöka Din rapport. Slutligen, observera att hot-line inte ska användas för rutinmässiga
personalfrågor, de hanteras bättre av Din personalavdelning.

Rapportera med gott uppsåt utan repressalier
CRH är fast besluten att skapa en atmosfär där de anställda har befogenheter att säga ifrån när
de känner genuine oro over något utan att drabbas av repressalier. Du kan alltid rapportera
med gott uppsåt misstänkta brott, brott mot lagen eller vår Kod, utan rädsla för vedergällning
eller någon negativ inverkan på Din anställning som följd. Vedergällning eller repressalier
tolereras inte. När en rapport görs överlämnas denna till CRHs Compliance & Ethics team för
utredning. Varje fråga eller påstående kommer att hanteras diskret och professionellt och på ett
konfidentiellt sätt, i den mån det är möjligt och tillåtet enligt lokal lagstiftning.
Vad händer när det är ett brott?
Brott mot vår Kod eller lagen kan innebära allvarliga konsekvenser för de berörda personerna
och för CRH. De som ägnar sig åt olagliga eller oetiska aktiviteter och de som direkt tolererar,
godkänner eller underlättar ett sådant beteende, agerar oberoende och mot koncernens bästa,
disciplinära åtgärder kommer att vidtas inklusive uppsägning av anställningen, även möjliga
rättsliga påföljder. Kom ihåg att ett sådant beteende placerar oss alla i riskzonen för ett skadat
rykte och negativ påverkan på våra intressenter. Vi kan också bli föremål för, som individer och
som koncern, böter och/eller civil- eller straffrättsligt ansvar.
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Inledning
Fler förväntningar på chefer och styrelse

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Samtidigt som vår Kod gäller lika för alla, om Du är en CRH chef eller styrelseledamot har Du
ytterligare förpliktelser till koncernen och Ditt team och måste sträva efter att:
•
•
•

•
•
•
•

Läsa och följa ”Code of Business Conduct Operating Guidelines” som har tagits fram för
att hjälpa Dig att uppfylla kraven i denna Kod
Föregå med gott exempel, håll etiken främst i alla Dina affärskontakter

Ange och förmedla tydliga förväntningar för att främja förståelse för vår koncerns
förväntningar och hur man kan följa vår Kod och relevanta lokala lagar. Det kan krävas
att man utvecklar policys eller riktlinjer, förutom denna Kod, lokalt för att säkerställa full
efterlevnad

Se till att Ditt team får den utbildning de behöver för att förstå sina skyldigheter och
ansvar

Främja en öppen kultur, uppmuntra Dina medarbetare att säga ifrån när saker inte är
rätt, var alltid lyhörd för problem, frågor eller kommentarer
Ta itu med olämpligt uppförande och uppmuntra etiska aspekter
Inkorporera compliance & ethics initiativ i Din verksamhet

Vår koncern har också satt ihop ”Leading with Integrity Handbook” för att hjälpa Dig att skapa
ett positivt och gynnsamt arbetsklimat. Använd denna resurs, anpassa materialet så det passar
Din egen ledarstil och använd den som en guide.
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Våra åtaganden mot varandra
Arbetsmiljö
Säkra arbetsförhållanden
Vårt främsta ansvar är att skydda hälsa och säkerhet för de människor som kommer för att arbeta
eller besöka våra många platser. Vi har en mycket utmanande målsättning för noll dödsfall och
noll olyckor när vi implementerar planen för eliminering av dödsolyckor. Vår Health & Safety
Policy kräver att vi:
Följer

Insistera
Se till

Kräv

som ett minimum, all tillämplig lagstiftning inom Health&Safety och
ständigt förbättra hanteringen inom Health&Safety med syfte att hela
tiden möta eller överträffa industrins bästa praxis
på att alla anställda och entreprenörer respektera koncernens riktlinjer
för Health&Safety
att våra företag ger en sund och säker arbetsplats för alla anställda och
entreprenörer samt har vederbörlig omsorg om kunder och besökare på
våra platser
att alla anställda och entreprenörer arbetar på ett säkert sätt

Droger och alkohol
Vår säkerhet beror också på att hålla våra arbetsplatser fria från påverkan av något ämne som
skulle kunna försämra vår säkerhet eller arbetsinsats. Missbruk av mediciner, andra substanser
eller alkohol och användning av illegal droger på arbetsplatsen är förbjudet Detta innefattar
inköp, försäljning eller distribution av sådana produkter, eller att vara under dess inverkan. När
receptbelagda eller receptfria läkemedel kan påverka Din förmåga att utföra Ditt arbete på ett
säkert sätt vänligen meddela Din chef.

F
S
F
S
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Säkerhetsstandarden för vår arbetsplats ligger långt över vad som krävs i det land där jag arbetar och
våra konkurrenter följer bara de lokala föreskrifterna. Borde inte vi göra samma sak?

Nej. Vi måste hålla oss till CRHs säkerhetspolicy och bästa praxis. Vi åtar oss att ge våra anställda en säker
och trygg miljö överallt där vi verkar, även om det innebär att vi överstiger lokala krav.

Jag misstänker att en kollega ibland kommer berusad till jobbet och även dricker på jobbet. Jag är orolig
för min kollegas hälsa och säkerhet. Vad kan jag göra?

Du bör rådgöra med Din säkerhetsansvarige eller Din chef, som kommer att ta de rätta åtgärderna
för att involvera rätt personal att ta itu med situationen. Alternativt kan Du kontakta andra källor som
nämns i denna Kod, inklusive hot-line, om Du skulle vara mer bekväm med det.

“Vi värnar om att
säkerställa hälsa och
säkerhet för våra
medarbetare och våra
gäster på alla våra
arbetsplatser”
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Våra åtaganden mot varandra
Rättvisa anställningsförhållanden
Rättvisa arbetsförhållanden
Vi är fast beslutna att följa de mänskliga rättigheterna, stödja FNs deklaration för mänskliga
rättigheter och ILOs grundläggande rättigheter i den mån de gäller för våra företag. Vår
inställning återfinns i vår Sociala Policy och återspeglas i våra kontakter med anställda,
leverantörer, kunder samt i våra beslut om investeringar. Det kräver att vi:
Följer

Hantera
Stödja
Förbjuda
Tillämpa

Se till

som ett minimum, med tillämplig lagstiftning och ständig förbättring
av vårt samhällsansvar, hela tiden sikta på att möta eller överträffa
branschens bästa praxis

våra verksamheter på ett rättvist och balanserat sätt, uppfylla vårt
samhällsansvar som direkt eller indirekt arbetsgivare
föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar

tvångsarbete och barnarbete

principen om lika möjligheter, värdera mångfald oavsett ålder, kön,
funktionshinder, religion, etniskt ursprung eller sexuell läggning, och
insistera på att meriter är den ultimata grunden för rekrytering och urval

att vi handskas ansvarsfullt med våra leverantörer och kunder i enlighet
med denna Kod och lämplig affärspraxis

Lika möjligheter och ingen diskriminering
Hårt arbete, förmåga och integritet är de principer som avgör en persons möjligheter till
avancemang inom vår koncern. Vår sysselsättningspolitik syftar till att främja enskilda initiativ
och samarbete, som ger oss alla att en möjlighet att utvecklas till vår fulla potential. Beslut för
rekrytering, urval och befordran fattas på individuella meriter och i linje med principerna om
lika möjligheter och ingen diskriminering. Så väl som att rekrytera rättvist och ge meritbaserade
utvecklingsmöjligheter, belönar vi våra medarbetare rättvist, baserad på ”betalning efter
prestation” filosofi.

12

“Vi respekterar
mänskliga och fackliga
rättigheter och ger
lika, meritbaserade
möjligheter för
alla medarbetare,
värdesätter deras
mångfald och belönar
dem rättvist”

Att förebygga mobbning och trakasserier
Det är viktigt att behandla våra anställda med respekt och värdighet. Mobbning och trakasserier
är direkt olämpligt på arbetsplatsen och kan ta många former, som:
•

Verbala eller skriftliga kommentarer eller “skämt” relaterade till ras, religion, etnicitet,
ålder eller kön

•

Hotfulla gester eller våldsyttringar

•
•

F
S

Fysiska eller sexuella närmanden
Hot om våld

De kan komma från medarbetare, chefer, leverantörer, underleverantörer eller kunder. Vi har
alla ett ansvar att se till att det finns en ömsesidig respekt på arbetsplatsen. Mobbning eller
trakasserier kan aldrig tolererasUnder en presentation på avdelningen ställde jag en fråga. Jag kände att det svar jag fick var kränkande och
sexistiskt och jag kände mig förödmjukad. Flera personer i rummet började skratta. Är detta tillåtet?
Vi uppmuntrar en öppen kommunikation, olika åsikter i frågor och en hälsosam debatt när beslut ska tas. Men
när vi är oense måste debatten hållas på ett professionellt och respektfullt sätt. Det finns aldrig en ursäkt för
sexistiskt beteende eller kommentarer. Tala med den personen som utsatte Dig för detta eller kontakta Din chef
eller personalavdelning. Du kan också kontakt någon av dem som anges på sidan 6.
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Våra åtaganden mot våra kunder, 				
leverantörer och affärspartners
Behandla andra rättvis
Våra kunder, leverantörer och affärspartners är viktiga intressenter och bidrar på så många
olika sätt till vår koncerns framgång. I gengäld strävar vi efter att vara ärliga och aldrig ägna oss
åt otillbörliga affärsmetoder. Vi är övertygade om att relationer som bygger på förtroende och
integritet kommer att vara hållbara och till nytta för alla parter.

Våra kunder
Framgången för våra företags strategier är beroende av stöd från våra kunder. Det är därför
viktigt att vi utvecklar och bibehåller en ömsesidigt positiv och gynnsam affärsrelation som
bygger på rättvisa, ärlighet och tillit. Vi åtar oss att leverera alla våra varor och tjänster i enlighet
med alla tillämpliga lagkrav som finns beträffande hälsa, säkerhet och krav på produkten. På
samma sätt bör vår marknadsföring och reklam vara saklig och presenterad på ett sätt som
är rättvis och rimlig. Det innebär att aldrig göra felaktiga utlåtanden om våra produkter eller
tjänster eller de som erbjuds av våra konkurrenter.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Våra leverantörer
Våra leverantörer är avgörande för resultatet för vår verksamhet. Vi förväntar oss att de
ska vara kvalitativa, innovativa och effektiva – förse CRH med varor till ett rimligt pris, men
aldrig genom att överträda lagar, regler eller sund praxis. I vår ”Etiska Upphandlingskod” och
”Uppförandekod för leverantörer” anges våra krav och tillhörande rutiner som hjälper till att
säkerställa att vi bara arbetar med leverantörer som delar vårt orubbliga engagemang för etiskt
handlande och uppfyller våra krav i fråga om mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet och miljö.
Våra Upphandlingsteam har tillsyn över dessa riskbaserade processer för våra huvudsakliga,
direkta och indirekta, leverantörer och hjälper även företagens ledningsgrupper för att
säkerställa att lokala leverantörsrelationer hanteras på ett lämpligt sätt.
Våra affärspartners
“Affärspartners” kan omfatta försäljningsagenter, konsulter, mellanhänder, distributörer och
joint-ventures. Våra affärspartners bidrar till vår affärsprocess när vi behöver deras kompetens
inom ett visst ämnesområde, marknad eller geografiskt läge. Vi genomför en noggrann duediligence av alla affärspartners som arbetar för vår räkning för att hjälpa till att säkerställa,
förbereda eller förhandla anbud på nya avtal eller förlängning av befintliga kontrakt. Vi
dokumenterar noggrant alla avtalsenliga åtaganden för att säkerställa att de återspeglar
etisk standard. Dessa rutiner anges i vår “Policy mot mutor och korruption” och skyddar CRH
mot varje sammanslutning med ett oetiskt beteende så som att göra korrupta betalningar.
Ersättningar till dessa affärspartners ska, som till alla andra, stå i proportion till de tjänster som
tillhandahålls, vara korrekt registrerade och godkända samt betalas med banköverföring (ej
kontanter) i enlighet med överenskomna avtal.

“Vi är rättvisa och
ärliga mot våra
kunder, leverantörer
och affärspartners,
vi samarbetar endast
med dem som delar
vårt engagemang för
etiska affärsmetoder”
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Våra åtaganden mot våra kunder, 				
leverantörer och affärspartners
Konkurrera rättvist
Vi tror att en rättvis konkurrens ligger i allas intresse, resultatet blir mer dynamiska markander
med större urval, mer valuta för pengarna och ökad innovation – markander där CRH kan fortsätta
att konkurrera och utmärka sig. Vi har därför förbundit oss att följa konkurrens- och anti-trust
lagar överallt där vi är verksamma. Vår kod mot ”Konkurrens och Kartellbildning” beskriver hur
vi gör detta i praktiken. Närmare bestämt kan vi inte delta i någon form av kommunikation med
en konkurrent, som har till följd eller försök att:
•

Fastställa, stabilisera eller styra priser, kreditvillkor eller rabatter

•

Bojkotta vissa kunder eller leverantörer

•
•

Dela upp kontrakt, marknader, kunder eller geografiska områden

Avstå från eller begränsa tillverkning eller försäljning av någon produkt eller tjänst

Några bra “göra” och “inte göra” när det handlar om våra kunder och konkurrenter är följande:
Kunder

Att göra...

Inte göra...

Gör kraftfull reklam för dina produkter
och tjänster

Försöka begränsa kunder från att importera
eller exportera varor utanför deras område

Rekommendera ett försäljningspris
(insistera inte)

Insistera på ett försäljningspris

Kräva av kunden att sälja produkten under
ett visst varumärke

Hindra kunder från att lagerhålla alternativa
produkter

Konkurrenter

Att göra...

Inte göra...

Konkurrera

Prissamverkan, direkt eller indirekt

Diskutera allmänna breda branschfrågor, om
det är lämpligt, säkerställ att ingen känslig
information rörande kund eller företag
offentliggörs

Dela upp kunder och marknader

Leta fram så mycket information Du kan
om Dina konkurrenter i offentliga register,
upplysningsföretag mm (notera alltid källan)

Samverka kring andra försäljningsvillkor
Diskutera priser över huvudtaget (kreditvillkor,
rabatter, marginaler)
Kontrollera eller begränsa produktionen
Diskutera anbudsförfaranden eller kundernas
offerter
Komma överens med en konkurrent att inte
leverera till vissa kunder
Nå en ”överenskommelse” om något av
ovanstående
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“Vi är särskilt
medvetna om vårt
ansvar när det gäller
konkurrenslagstiftningen
och konkurrerar kraftfullt,
rättvist och alltid inom
lagens gränser”
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Våra åtaganden mot våra kunder, 				
leverantörer och affärspartners
Det är också mycket viktigt att Du bekantar Dig med våra rutiner när det gäller ”Gryningsräder”
så Du vet hur man ska uppträda på lämpligaste sätt i den händelse Konkurrensmyndigheten
eller annan brottsbekämpande myndighet startar en utredning.

Överträdelse av koden mot ”Konkurrens och Kartellbildning” utgör en allvarlig risk för
civilrättsliga, straffrättsliga, ekonomiska och andra sanktioner mot koncernen. Således är det
viktigt att vi till fullo förstår vårt ansvar på detta område. Beroende på Din roll, kan det krävas av
Dig att Du genomgår ytterligare utbildning i konkurrensrätt för att säkerställa att Du förstår hur
man ska tillämpa våra policys och rutiner i praktiken, utöver utbildning i vår Uppförande kod.

F
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Jag träffade en konkurrent på en mässa som förslog att vi, var och en, kunde sälja mer effektivt om vi delade
upp försäljningsområdet. Hon säljer i norra delen av landet och jag koncentrerar mig på södra delen. Vad
ska jag göra?
Säg nej! Berätta för konkurrenten att dela upp marknader är olagligt och att det strider mot CRHs policy.
Rapportera sedan samtalet till Din chef, Din CCC och Dina interna bolagsjurister.

En konkurrent ringde mig och bad mig att inte lägga anbud på ett kontrakt med en av våra större kunder som han
hade hört att hans företag var garanterat att vinna. För övrigt så kommer han att se till att vi kommer att få affärer för de
produkter de inte tillverkar. Åtminstone så får vi några affärer på detta sättet, bör jag samtycka?
Nej. Förslaget är kokurrensbegränsande och olagligt. Rådgör med Din chef, Din CCC eller Din interna jurist innan
Du tydligt svarar att vi aldrig kommer att bli en del av ett sådan arrangemang.

Kan jag låtsas vara en kund för att få prisuppgifter från våra konkurrenter?

Nej. Att få information om en konkurrent genom att förvränga Din identitet eller förleda en anställd hos konkurrenten
eller tredje man för att avslöja konfidentiell information är olämpligt. Att samla information om våra konkurrenter kan
vara en legitim verksamhet men måste göras lagligt och etiskt.

“Vi tolererar inte någon form
av muta eller korruption och är
fast beslutna att ha de högsta
kraven på affärsetik i alla våra
mellanhavanden överallt”
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Våra åtaganden mot våra kunder, 				
leverantörer och affärspartners
Vägra muta och korruption
Mutor och smörjningsbetalningar
En muta är en ekonomisk eller annan fördel som ges eller tas emot i avsikt att påverka beteendet
hos en person eller företag. Denna avsikt eller syfte är mycket kritiskt eftersom vissa legitima
affärstransaktioner kan utgöra mutor om de genomförts för att påverka beteendet. Mutor kan
omfatta:
•

Pengar

•

Politiska donationer

•

Gästfrihet, inklusive reskostnader*

•

Smörjningsbetalningar

•
•

Gåvor*

Affärs- eller 				
anställningsmöjligheter

•
•

Välgörenhet och andra bidrag
Andra förmåner eller fördelar

*Se även sidan 34

På CRH, tolererar vi inga former av mutor och strikt förbjuder alla medarbetare från att erbjuda,
betala, be om eller acceptera mutor. Det finns stränga lagar mot mutor på många platser där vi är
verksamma, inklusive internationell lagstiftning, till exempel US Foreign Corrupt Practices Act
och UK Bribery Act. Vi kommer alltid att följa dessa lagar, utan hänsyn till lokal sedvänja eller
affärsmetoder. Vår standard anges i vår ”Policy mot Mutor och Korruption”.

Smörjningsbetalningar är också uttryckligen förbjudet. Dessa är små inofficiella betalningar
till en person, oftast en statlig tjänsteman, för att säkra eller påskynda en rutinmässig åtgärd.
Exempel på detta är att behandling av ett tillstånd, licens eller visum, schemaläggning av
en inspektion, släppa varor som hålls i tullen eller påskynda tjänster. Att betala en avgift för
användning av en erkänd, legitim och snabb tjänst som är öppen för alla och inte betalas till en
fysisk person ska inte anses vara en smörjningsbetalning. En betalning kan också göras när en
individs liv och säkerhet star på spel. Alla sådana betalningar måste godkännas i förväg, eller om
detta inte är praktiskt, rapporteras efteråt till Din chef och Din CCC.

Såsom med konkurrenslagstiftningen så utgör en överträdelse mot denna policyen allvarlig risk
både anseendemässigt och rättsligt. Det är viktigt att vi till fullo förstår vårt ansvar på detta
område. Beroende på Din roll, kan det krävas av Dig att Du genomgår ytterligare utbildning
i muta, korruption och bedrägeri för att säkerställa att Du förstår hur man kan tillämpa våra
policys och regler i praktiken.
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En representant för en potentiell leverantör har berättat för mig att om vi ger kontraktet till dem så kommer
jag att vara berättigad till en kontant utbetalning under deras ”företagskundsbelöningssystem”. Hur ska
jag svar?
Representanten har precis försökt muta Dig. Förklara att Du inte kan delta i ett sådant system, avsluta mötet
snabbt, tillbaka på kontoret rapporterar Du detta till Din chef, Din CCC och Din interna jurist.

Kommunen är kund till CRH. Kommundirektören ska var värd för sin dotters bröllop hemma i sitt eget hus.
Han berättar för Dig om händelsen och alla förbättringar som måste göras före bröllopet. Han säger ”Jag
behöver asfaltsläggare, gräsmatta och betong dessutom skulle min uppfart behöva en ny beläggning.” Han
fortsätter ”Jag vet att CRH levererar allt det där. Om Du kan ge mig en bra rabatt så ska jag se till att mer av
kommunens pengar tillfaller Ditt företag nästa år”. Vad ska Du svara?
Du ska tala om för honom att CRH förbjuder att göra affärer på det sättet., men att Du kommer att se om
eventuella rabatter finns tillgängliga i linje med prissättningen till andra kunder.
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Våra åtaganden mot våra kunder, 				
leverantörer och affärspartners
Pengatvätt
Pengatvätt är en process där individer eller företag använder seriösa företag för att rena medel
som förvärvats genom olaglig verksamhet. CRH varken tolererar, underlättar för eller stödjer
penningtvätt. Vi måste alla se upp för oegentligheter i hur betalningar görs, speciellt stora
kontantbetalningar och ovanliga transaktioner. Därutöver har vi ett ansvar att genomföra duediligence på våra leverantörer, mellanhänder och affärspartners och att rapportera misstänkt
beteende.

Att göra affärer med regeringar och myndighetspersoner
När man arbetar med regeringar och myndigheter får Du inte sätt koncernen i riskzonen genom
att arbeta utanför de normer som vi strävar efter att upprätthålla eftersom särskilda regler
gäller för detta samarbete. Därför har vi ett extra ansvar att alltid:
•
•
•
•

Känna till och följa alla krav i avtalet

Följa gränser för gåvor och gästvänlighet, vilka kan vara mer strikta för myndighetspersoner
än för den privata sektorn
Säkerställa att alla rapporter, intyg och utlåtanden till den offentliga sektorn är aktuella,
sanningsenliga, korrekta och fullständiga
Koppla alla avsättningar och kostnader till rätt kategori och tillämpligt avtal

I vissa situationer kan Du bli kontaktad av en tjänsteman eller bli ombedd att lämna ut
information för koncernens räkning i samband med en statlig utredning eller undersökning..
Eftersom det är viktigt att garantera att Du har all information som Du behöver och att den
informationen är korrekt och lämplig för ändamålet, tala med Din chef innan Du ger ut sådan
information.
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Våra åtaganden mot koncernen
Skydda koncernens tillgångar och information
Koncernens tillgångar och resurser inkluderar, men är inte begränsade till:
•

Materiella tillgångar

•

Fonder (kassa, bank och 			
investeringar)

•

•

Lager och råmaterial, 			
pågående arbete
Tid 				

•

Immateriella egendomar

•

Konfidentiell information		

•
•
•

Bokföring och andra räkenskaper
Datorer och programvaror
E-mail och internet

Vi har alla ett ansvar att se till att dessa tillgångar och resurser endast används på ett korrekt
sätt och för avsett ändamål. Du kan, tillfälligtvis och på ett lämpligt sätt, få använda koncernens
tillgångar så länge det inte stör Ditt eller andras arbete. Ytterligare riktlinjer i denna fråga
anges nedan.

Immateriella egendomar
Du kan få tillgång till CRHs immateriella egendomar (IE) genom Ditt arbete. IE inkluderar
immateriella tillgångar såsom upphovsrätt, varumärken, patent, mönsterrätt och logotyper. I
den utsträckning som lagen tillåter tillhör rättigheterna för IE CRH, om de skapats på arbetstid,
för bolagets räkning eller inom ramen för våra arbetsuppgifter. Vi måste skydda dessa tillgångar
och hävda våra IE-rättigheter om så skulle behövas.
Det är också viktigt att vi respekterar andra företags konfidentiella information och immateriella
egendomar. Skulle vi få behörig tillgång till kundens eller leverantörens IE, måste vi skydda
den som om det vore vår egen. På samma sätt ska vi inte använda olagligt erhållna, felaktigt
licensierade eller olicensierade programvaror, eftersom det kan utsätta oss, både som individer
och som koncern, för rättsliga påföljder.

Konfidentiell information och Insider handel
Vi måste också skydda CRHs konfidentiella information, som i allmänhet innehåller information
som inte är tillgängliga för allmänheten och kan inkludera:
•

Försäljningsinformation eller marknadsföringsplaner

•

Policys och rutiner

•
•

Företagshemligheter, information som ger vår koncern en konkurrensfördel, till 			
exempel kundlistor, upplysningar eller produktspecifikationer
Finansiell information

Vi kan tänka oss dela sådan information endast för legitima affärsändamål om man är behörig
att göra det. Var extra noga med att skydda informationen genom att säkra Din dator, dokument
eller annat känsligt material. Dessutom, undvik att diskutera sådana informationer. Var medveten
om att okända människor skulle kunna komma över information, undvik att diskutera sådana
informationer på platser där andra kan höra Dig exempelvis restauranger, hotell, flygplatser,
konferenslokaler, taxi eller flygplan.
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Våra åtaganden mot koncernen
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Som en del i vårt anställningsförhållande till koncernen, lämnar vi också ut konfidentiell
information om oss själva till koncernen, till exempel vår arbetslivserfarenhet, personlig
kontaktinformation, civilstånd osv. Om Ditt arbete innebär att hantera sådan information
måste Du vara mycket försiktig och skydda den. Dela aldrig sådan information med en kollega
eller någon annan om det inte finns en anledning att göra det, i enlighet med tillämplig lag.
Skyldigheter beträffande konfidentiell information forsätter även efter det att Din anställning
har upphört.

Jag har just blivit anställd från ett annat företag. Jag har en låda med konfidentiellt material från min tidigare
arbetsgivare som skulle vara till stor hjälp för att utveckla marknadsplaner i mitt nya jobb. Får jag ta det
med mig?
Nej, Du ska inte ta med material som kan innehålla konfidentiell information till företaget från en tidigare
anställning. På samma sätt som det skulle vara fel av någon att ta vår konfidentiella information så bör inte vi
heller använda konfidentiell information om andra.

Observera att vi också är ansvariga för att skydda insiderinformation om vår koncern, våra
kunder och leverantörer samt andra börsnoterade företag med vilka vi samarbetar. Inside
information kan vara information som inte är tillgänglig för allmänheten och är väsentlig och som
en potentiell investerare skulle anse viktig. Vanliga exempel på insiderinformation innefattar
förändringar i ledningen, större affärsplaner och ekonomiska resultat som inte har släppts. Även
kunskaper om händelser eller åtgärder som inte säkert ska hända – såsom förhandlingar om ett
större avtal, ett förvärv eller avyttring av ett dotterbolag – kan anses som insiderinformation.
Att köpa eller sälja värdepapper i ett företag och samtidigt vara medveten om insiderinformation
om det företaget kallas insiderhandel och är olagligt. På samma sätt får vi aldrig ge ut
insiderinformation till andra så att de kan köpa och sälja aktier i det bolaget, det är också
olagligt. Som vägledning i detta komplexa område finns “Shares and Security Dealing Policy”
som innehåller mer detaljerad information. Om Du har några frågor kan CRHs sekretariat hjälpa
Dig.

Extern kommunikation
Kommunikationen med omvärlden spelar en mycket viktig roll i koncernens rykte och
ekonomiska värdering. Följaktligen kommer samtliga meddelanden till media som rör vårt
finansiella resultat, förvärv, strategiska planer eller andra frågor som skulle kunna ha påverkan
på koncernens rykte att hanteras av koncernens kommunikations team. Om Du stöter på något
i media eller på internet som skulle kunna ha en negative inverkan på koncernens rykte, var
vänlig ta upp frågan med Din chef omedelbart så att lämplig personal i koncernen informeras.
Enskilda företag i koncernen kan hantera den lokala marknaden och media på lämpligt sätt när
det gäller allmänna företagsfrågor som kan uppstå.

F
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Jag hörde att koncernen är på väg att förvärva ett annat bolag. Förvärvet kommer sannolikt att öka koncernens
aktiekurs. Kan jag nämna denna informationen för min man och min son?

Nej, sådana upplysningar är mot koncernens policy. Dessutom, om Du, Din man eller Din son handlar med CRH
aktier eller aktier i det förvärvade bolaget baserade på den informationen, och om den är väsentlig, kan Du bryta
mot insiderlagen.

“Vi respekterar
konfidentiell
information och är
professionella i all 		
vår kommunikation”
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Våra åtaganden mot koncernen
IT & Data säkerhet och digitala medier
Den effektiva driften och säkerheten I våra IT-system och därtill relaterade uppgifter är
avgörande för en friktionsfri drift av våra företag. I vår IT-policy anges de riktlinjer som vi måste
följa och sammanfattas nedan.

Lämplig användning av tekniken
Vi är alla ansvariga för att använda de tekniska resurserna på ett korrekt och lämpligt sätt
inklusive e-post, tillgången till internet, mobila enheter, datorer och licensierade programvaror.
Våra IT system tillhör alltid koncernen. Därmed har vi rätt till personlig integritet i den
omfattning som följer av lagen, men inte längre än så när du använder företagets system. Det ska
aldrig användas på ett sätt som skulle kunna vara olagligt, kränkande, störande eller skadligt för
andra människor, till exempel att skapa, lagra, komma åt, visa och överföra:
•

Sexuellt stötande innehåll i meddelanden eller bilder

•

Annat diskriminerande eller olämpligt material

•

Material som kan vara stötande på grund av ras, etnicitet eller religiös övertygelse

Vi måste vara särskilt försiktiga vid utformningen av e-post, ha i minnet att elektroniska
meddelanden är permanenta, kan förändras och vidarebefordras utan vårt medgivande och kan
i slutänden påverka anseendet av koncernen. Vi måste också ägna särskild uppmärksamhet åt
instruktioner för back-up, anti-virus, kryptering, koder och systemsupport.

Dataskydd, lagring och sekretess
Som koncern samlar vi in en stor mängd data, både information om våra leverantörer och
tredje man såväl som före detta anställda och nuvarande anställda. Vi måste lagra, använda
och överföra denna information på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning och
koncernens riktlinjer. Handlingar som är föremål för rättsliga förfaranden eller utredningar får
inte ändras eller förstöras. Där det enligt lag krävs, måste vart och ett av våra koncernbolag ha
anmält till rätt dataskyddsmyndighet. Alla kända eller misstänkta dataintrång bör rapporteras
till Din chef, som också kan hjälpa Dig om Du har ytterligare frågor.
För att säkerställa att vår koncerns informationsteknik är säkert och affärsfokuserat, förbehåller
sig CRH rätten att övervaka eventuella meddelanden som sänds eller lagras i systemet, inklusive
raderad information. Kommunikation och annan data som skapas på CRHs system – som varje
annan form av affärskorrespondens – är inte privat kommunikation. Naturligtvis kommer
eventuell övervakning att följa lokala lagar.

Redovisning och andra affärshandlingar
Att upprätthålla korrekta och tillförlitliga handlingar i skriftlig eller elektronisk form är
avgörande för beslutsfattandet i vår koncern. Bland andra viktiga användningsområden,
ger dessa handlingar oss möjlighet att möta vår externa rapportering och rättsliga krav som
ett börsnoterat bolag. Våra redovisningsfunktioner måste därför alltid hålla högsta möjliga
standard, så att våra register upprättshålls i enlighet med tillämpliga lagar, tillämpliga
redovisningsstandarder och koncernens riktlinjer.
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“Vi använder
koncernens tillgångar
på ett korrekt sätt och
för avsett ändamål.”
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Våra åtaganden mot koncernen
Digitala (eller sociala) medier
Digitala medier är verktyg och kanaler för socialt umgänge, med hjälp av mycket
lättillgängliga kommunikationstekniker. De innefattar exempelvis:
•

Sociala nätverk

• Diskussionsforum online

•

Anslagstavlor

• Video- och fotodelningssajter

•
•
•

Bloggar och microbloggar
“Wiki” sidor

Sociala bokmärken och märken

• Snabbmeddelanden
• RSS feeds

• Andra framväxande kommunikationsverktyg

Vi uppskattar att dessa verktyg hjälper oss att kommunicera mer effektivt med våra intressenter.
Men vi inser också att dessa framväxande kanaler innebär vissa risker och, när det används
på ett olämpligt sätt, kan ha oavsiktliga och potentiellt skadliga konsekvenser. Riktlinjerna
i detta avsnitt bör hjälpa Dig att veta när och hur man bäst använder dessa verktyg i ett
affärssammanhang. Vid bedömningen av om och vad man ska lägga upp, minns vår grundregel:
Anta att allt Du kommunicerar på nätet är offentligt, för evigt. Så tänk till innan Du lägger upp
något och är Du osäker – gör det inte!

Att göra...

Att inte göra...

Använd endast digitala medier under
arbetstid där de kompletterar eller stöder Din
roll. Identifiera tydligt vem Du är. Kom ihåg att
väldigt få personer är officiella talesmän för
koncernen

Uttala Dig i företagets namn, om Du inte fått
särskilt tillstånd av Din chef

Respektera upphovsrätten och ange källor till
informationen eller foton om det är lämpligt

Ge tillträde till eller distribuera material som
är förbjudet enligt lag eller innehåller stötande
språk eller innehåll

Om Du publicerar information om företaget
eller Din roll, använd en ansvarsfriskrivning,
till exempel ”De åsikter som uttrycks
på denna webbplats är mina egna
och återspeglar inte åsikterna hos min
arbetsgivare”
Var särskilt noga med att inte göra intrång
i konkurrens eller anti-trust lagar i några
kommentarer om konkurrenter eller deras
produkter, priser, etc.
Kom ihåg att vara hänsynsfull, känslig och
professionell i din kommunikation, i linje med
de högsta normerna för uppförande som
förväntas av Dig
Säkerställ att materialet är korrekt,
fullständigt och rättvist angivet, begår Du ett
misstag så erkänn Ditt fel och rätta till det så
fort Du blir medveten om det
Be Din chef om vägledning om Du är osäker
på hur och när man använder digitala medier
för affärsändamål

28

Avslöja konfidentiell, patentskyddad eller
känslig information

Diskutera kunder, partners, leverantörer eller
kollegor utan deras medgivande
Tillhandahålla anställningsrelaterade
referenser till nuvarande/före detta anställda
på nätet
Publicera falska eller felaktiga påståenden
om vårt företag
Svara på något olämplig inlägg eller
kommentar om företaget. Meddela istället
Din chef så fort som möjligt

Our Commitment to Our Group

F
S
F
S

Kan jag diskutera företagsfrågor på min personliga social nätverks sida?

Du kan avslöja att Du är anställd I bolaget. Men som med all offentlig kommunikation, lämna aldrig ut konfidentiell,
patentskyddad eller känslig information som rör företagets verksamhet. Detta innefattar personliga webplatser och
alla andra former av digitala medier.

Får jag ansluta arbetskamrater till mitt sociala nätverk?

Ja – det är Ditt val vem Du ansluter till på nätet., men Du ska inte göra det på arbetstid.
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Våra åtaganden mot koncernen
Intressekonflikter

En “Intressekonflikt” uppstår när Du har en personlig relation eller ett ekonomiskt eller annat
intresse som skulle kunna strida mot Din skyldighet att enbart agera för det bästa för CRH, eller
när Du använder Din position inom CRH för personlig vinning. Vi måste vara uppmärksamma
på situationer som kan skapa en intressekonflikt, vare sig faktisk eller potentiell. Några vanliga
exempel är:
•
•

•
•
•

•
•

En närstående såsom en medlem av Ditt hushåll, närmaste familj, nära personlig vän
eller partner är en leverantör, kund eller konkurrent till koncernen, eller anställd i sådant
bolag.

Du eller en nära anhörig har ett betydande ekonomiskt, eller annat intresse i ett företag
eller person som konkurrerar med, gör affärer med eller försöker göra affärer med
CRH. (Observera att det inte är ett problem om de ekonomiska intressena är i form
av värdepapper som är börsnoterade och utgör mindre än 1% av det sammanlagda
aktievärdet).

Du har en direkt eller indirekt rapporteringsskyldighet till en närstående person eller
Du har möjlighet att påverka beslut som gäller arbetet för denna person såsom lön,
befordran eller utvärdering av resultat.

Du har en romantisk relation med en CRH leverantör, kund eller entreprenör (eller
anställd i sådant bolag) när Du också har indirekt eller direkt beslutande makt eller
inflytande i affärsförhållandet till CRH.
Du har personlig fördel av någon affär eller investeringsmöjlighet som presenteras för
CRH. Detta innefattar där Du direkt eller indirekt äger ett intresse eller utvecklar ett
intresse för egendom, arrenden, patent eller andra rättigheter där CRH har, eller skulle
kunna ha, ett intresse.

Du har en extra anställning eller annan verksamhet med ett företag eller individ som
konkurrerar med CRH, eller gör affärer med CRH, eller som påverkar Din förmåga att
göra Ditt arbete för koncernen.

Du fungerar som styrelseledamot eller tjänsteman i ett annat företag, eller som
förtroendevald. Detta inkluderar inte positioner i branschorganisationer som Du
accepterar på uppmaning av CRH eller positioner hos icke vinstdrivande, välgörenhetseller religiösa organisationer som inte stör Ditt arbete.

Om Du befinner Dig i någon av dessa situationer eller känner till andra som kan ha en potentiell
intressekonflikt måste Du omedelbart rapportera detta till Din chef. Nyanställda ska upplysa om
detta när de anställs i koncernen. På så sätt kan situationen granskas och utvärderas ordentligt
och en lämplig lösning bestämmas. Du förväntas vidta de korrigerande åtgärder som begärs av
Dig.
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“Vi undviker intressekonflikter, är uppmärksamma
på och rapporterar omgående misstänkta fall av
bedrägerier, erbjuder och accepterar endast 		
lämpliga affärsgåvor och representation”

F
S

Min bror äger ett företag och vill leverera sina produkter till koncernen. Får jag hänvisa honom till vår
inköpschef?

Ja. Du kan hänvisa Din bror till inköpschefen. Dock bör Din chef och inköpschefen känna till förhållandet. Normal
affärsförfaranden för att välja leverantör måste följas för att se till att Din bror inte särbehandlas.

Personal lån
Lån, favörer och andra ersättningar kan också vara partiska, eller verka partiska, till förmån för givaren.
Därför ger vi inte lån till anställda eller närstående personer, utom i undantagsfall och under förutsättning
att fastställda riktlinjer finns.
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Våra åtaganden mot koncernen
Bedrägeri

Bedrägeri är ett medvetet svek som kan leda till olagliga vinster, nytta, skada eller förlust för
CRH eller annan part. Kort sagt varje handling som avsiktligt döljer eller förvränger fakta i syfte
att vilseleda andra anses bedrägligt. Exempel på detta är:
•

Påskyndad vinstavräkning på kontrakt

•

Manipulation av inventering för att dölja lagerförluster

•
•
•
•
•
•
•

Förfalskning av lönedatabaser

Ogrundade räkningar eller olämpligt användande av företagets kredit- eller bensinkort
Stöld av kontanter, intäkter vid försäljning eller överskott vid inventering

Kringgående av företagets säkerhetssystem för att underlätta stöld från tredje part
Maskopi med leverantör genom att förfalska bankdetaljer för banköverföringar
Manipulation av balansräkningen för att rapportera högre rörelseresultat
Inlämning av falska uppgifter till statliga myndigheter

Vi måste vara uppmärksamma på varningstecken som kan tyda på att bedrägeri kan äga rum,
till exempel:
•

Ovanligt beteende hos den anställde, till exempel avstå från semester eller befordran

•

En plötslig oförklarlig förändring av livsstil eller en livsstil som är mer välbeställd än vad
som kan förväntas från hans/hennes anställning

•
•
•
•
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F
S

Viktiga dokument som avtal, kontrakt eller vouchers saknas

Nära relationer med leverantör eller entreprenör, de insisterar exempelvis på att enbart
göra affärer med en viss person, eller en oförklarlig preferens för en viss leverantör, trots
högre priser

Chefer som går förbi underordnade, underordade som går förbi chefer och ledningen
åsidosätter ofta den interna kontrollen
Brist på ledningens övervakning och otillräcklig övervakning för att garantera at
kontrollerna fungerar som det var avsett

Som ett minimikrav, ska alla CRH företag anta vår Policy för bedrägeribekämpning, vilket kräver
av ledningen att upprätthålla lämpliga kontroller för att säkerställa att risken för bedrägerier
är korrekt, övervakas och minskar. Brott mot denna policy innebär risk för allvarliga rättsliga,
ekonomiska eller andra sanktioner för både individen och koncernen. Av den anledningen,
om Du vet eller misstänker att bedrägerier förekommer, rapportera detta omedelbart genom
lämplig kanal. Alla rapporter kommer att undersökas snabbt och professionellt, och som alltid,
inga repressalier kommer att vidtas mot den som rapporterar.
Jag beställde en programvara och min chef har bett mig att kontera kostanden mot en annan kostnadskategori
eftersom vår budget för programvaror har överskridits. Vad ska jag göra?

Påminn Din chef om att ingen medvetet får göra en felaktig bokning i bokföringen i vår koncern. Om Din chef
insisterar bör Du ta frågan ytterligare ett steg upp i koncernen.
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Våra åtaganden mot koncernen
Gåvor och representation
Vi inser att genom att ge och ta emot gåvor och gästfrihet kan vi på ett legitimt sätt skapa en
långvarig goodwill i våra affärsrelationer. Men om gåvor/gästfrihet är oproportionerliga eller
olämpliga kan de mörka vårt omdöme, så var alltid försiktig. Närmare bestämt så måste gåvor
och gästfrihet vara lämpliga, ges med ärligt uppsåt och ska inte erbjudas eller accepteras om
det kan påverka ett affärsbeslut eller en affärstransaction, även vid misstanke om påverkan.
Särskild försiktighet bör iakttas med gåvor eller gästfrihet till myndighetspersoner. Gifts &
Hospitality Guidelines finns tillgängliga för att ge råd om vad som är eller inte är acceptabelt
med vanliga frågor för att visa hur dessa regler ska tillämpas i praktiken. I tabellen nedan ges
exempel på lämpliga och olämpliga gåvor/gästfrihet.

Lämpliga:

Olämpliga:

Blygsamma, mindre eller obetydliga föremål
(till exempel reklamartiklar)

Olagliga eller oetiska gåvor

Tillfälligt och sällan
Sedvanliga
Ges öppet

Gåvor i form av kontanter, värdekuponger,
presentkort eller aktier
Varje föremål som skulle kunna verka stötande
eller orsaka pinsamheter

I linje med mottagarens gåvopolicy policy

Produkter eller incitament som kan uppfattas
som mutor

Rimliga rese- och boendekostnader för legitima
affärsresor

Givet som svar eller förväntan på ett positivt
affärsbeslut

Gästfrihet för kunder eller leverantörer som
en del av företagets möten och evenemang
(i lämpliga situationer)

Extravagant eller alltför kostsam
Givet till följd av en uttrycklig begäran

Enskilda koncernbolag kan också ha föreskrivit gränser för värdet av gästfrihet och gåvor som
kan ges eller tas emot. Frågor beträffande huruvida gåvor är i linje med koncernens eller det
enskilda företagets policy ska ställas till VD.

F
S
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Vi är mycket nära att underteckna en stor affär med en viktig kund. Jag tror att vi skulle kunna få honom att
skriva under affären om han fick chansen att koppla av tillsammans med sin familj på ett femstjärnigt hotell
under helgen. Vi betalar gärna eftersom den här affären innebär att vi överträffar prognoserna och förbättrar
koncernens lönsamhet. Kan vi göra detta?
Denna typen av gästfrihet är direkt olämplig eftersom det med rätta kan anses ha ordnats speciellt för att säkra
en affärsmässig fördel. Du kan ordna en arbetslunch istället för att diskutera slutliga villkor mm.

F
S
F
S

En leverantör berättar för mig at han skulle vilja bjuda in mig till en fotbollsmatch för att tacka mig för ett bra
verksamhetsår. Kan jag gå?
Om biljetten har ett rimligt värde och att en sådan gåva är i linje med normal affärspraxis och ditt företags riktlinjer
kan Du gå, under förutsättning att detta inte kan ses som att det äventyrar Din affärsrelation med leverantören.

En kund som jag har haft ett nära samarbete med nyligen gav mig ett presentkort och en plakett för
enastående service. Kan jag behålla dem?
Tacka kunden och behåll plaketten, det är däremot mot koncernens policy att acceptera likvida medel såsom
presentkort eller liknande från kunder.
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Våra åtaganden mot miljön och samhället
En hållbar miljö

Hållbarhet kommer att fortsätta ligga till grund för vår framgång som koncern. Vi fortsätter
att fokusera på att uppnå de högsta kraven på förvaltning och kontroll av miljön och på ett
proaktivt sätt ta itu med de utmaningar som klimatförändringarna utgör. Vi har ett omfattande
program för att förbättra energieffektiviteten, öka användningen av alternativa bränslen,
uppnå minskningar av utsläpp i luften, optimera vattenanvändningen, minska avfallet och öka
återvinningen. Vårt engagemang för miljön finns i vår ”Miljöpolicy” som kräver att vi:
Följer

Ser till
Antar
Optimera
Uppmuntra
Utveckla

F
S

Som ett minimum, med hjälp av all tillgänglig lagstiftning och ständig
förbättring av vårt miljöarbete, siktar vi hela tiden på att möta eller
överträffa branschens bästa praxis

Att våra anställda och entreprenörer tar sitt miljöansvar

Proaktivt de utmaningar som möjligheter som klimatförändringarna
innebär
vår användning av energi och andra resurser

miljövänliga produkt- och processinnovationer och nya affärsmöjligheter

positiva relationer och sträva efter att vara goda grannar i varje samhälle
där vi verkar

Jag tyckte jag såg en medarbetare ändra i ett register för miljöövervakning, som skulle kunna dölja eventuella
miljööverträdelser. Vad ska jag göra?

Meddela omedelbart Din chef eller Miljöansvarig, om Du vill kan Du kontakta hot-line.

Politiska donationer
Politiska bidrag omfattar alla donationer som görs kontant eller i naturaförmåner för att
stödja en politisk sak, parti, kandidat eller fråga. De omfattar bidrag till eller via politiska
partier, organisationer eller individer som deltar i den politiska processen. Naturaförmåner
kan omfatta gåvor så som användning av företagets egendomar eller tjänster, reklam eller
marknadsföringsaktiviteter för ett politiskt parti, köp av biljetter till insamlingsevenemang eller
användning av en anställds tid för att hjälpa till med politiska kampanjer.
Lagarna som reglerar politiska bidrag varierar beroende på plats och omständigheter. I vissa fall
är bidragen förbjudna, medan det i andra sammanhang är tillåtet men måste redovisas offentligt.
På CRH är en sak säker – politiska bidrag får inte ges som ett sätt att uppnå en otillbörlig fördel i
en affärstransaktion. (Se avsnittet “Vägra muta och korruption” på sidan 20 för att förstå varför
det är viktigt för CRH).
När en politisk donation bedöms vara laglig och lämplig, och inte är ett sätt för illojal affärsnytta,
och stödjer den demokratiska processen, ska VD ge ett skriftligt godkännande till bidraget. Alla
sådana donationer måste dokumenteras, kvitteras och registreras.
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“Vi anammar
hållbarhet som en
grundläggande
förutsättning för vår
framtida tillväxt, vi
strävar ständigt efter
att möta de högsta
kraven för miljöfrågor
för att förbättra
tillvaron i det samhälle
där vi verkar”
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Våra åtaganden mot miljön och samhället
Välgörenhet och samhällsaktiviteter
Som ansvarsfulla medborgare, deltar vi fullt ut i de samhällen där vi är verksamma. Vi stödjer
välgörenhetsorganisationer och lokala projekt genom donationer och annat stöd, vi uppmuntrar
aktivt våra medarbetares deltagande i detta. Vi har en tydlig och klar inriktning och fokus för
Donation Guidelines
våra aktiviteter och förstår värdet av dessa samarbeten. Vi sätter lämpliga mål och följer upp
effekten av våra aktiviteter, säkerställer en god förvaltning och kommunicerar öppet om våra
aktiviteter.
På koncernnivå, definierar vi prioriterade områden för fokus som är i linje med våra
verksamhetsmål och identifierar social behov. Seder och bruk varierar mycket mellan olika
länder och regioner, därför är det lämpligt, i vår decentraliserade affärsmodell, att varje företag
sätter sina egna regler för välgörenhetsdonationer. Dessa bör återspegla lokal förhållanden och
ligga i linje med koncernens mål och riktlinjer för donationer som kräver att: donations:
•
•
•
•
•
•
•

F
S
38

Det ska ske till seriösa välgörenhetsorganisationer eller av PR-skäl och aldrig när det
är eller kan vara en potentiell intressekonflikt eller möjlighet till att donationen kan
komma att ses som en muta
Det ska ges till en legitim och trovärdig organisation

Det aldrig betalas ut till en namngiven privat persons konto och generellt aldrig
erläggas kontant (dvs. i fråga om finansiella donationer)
Den görs direkt och inte via tredje part (t. ex kund eller leverantör)

Det ska aldrig vara bundet till en affärsuppgörelse eller statliga åtgärder eller att ge
sken åt att vara ett sådant
Det är godkänt av företagets VD

Det ska dokumenteras, kvitteras och registreras i företagets bokföring (inklusive värdet
av naturaförmån och anställds frivilliga arbete)

Vår kund firade sitt 50-års jubileum I år. Istället för gåvor rekommenderade han oss att ge pengar, pengar
som han sedan skulle ge till en lokal välgörenhetsorganisation. Jag antar att detta är i linje med vår policy?

Nej, alla donationer ska göras direkt och inte via en tredje person. Du kan be Din kund lämna uppgifter om
organisationen och förklara att Ditt företag kommer att ge ett bidrag dit om man finner det lämpligt.
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Våra policys och riktlinjer
Kopior av dessa dokument kan erhållas från Din chef, någon medlem i Compliance & Ethics teamet eller kan laddas
ner från koncernens intranät.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Donation Guidelines
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