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Westerstrand Urfabrik AB

INTRODUKTION
Westerstrand Urfabrik AB utvecklar, designar, tillverkar och säljer modern tid och displayprodukter för
områden som branscher, sjukhus, kontor, skolor, kollektivtrafik, sporthallar och idrottsarenor. Westerstrand
distribuerar sina produkter runt om i världen och är en välbekant partner i det dagliga livet för människor på
alla kontinenter.
Westerstrand stöder grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och
antikorruption.
För att uppfylla såväl EU som svenska lagar är vi skyldiga att vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att alla
finansiella transaktioner eller liknande affärsverksamheter som Westerstrand ingår i inte härrör från någon
olaglig eller brottslig verksamhet.

ALLMÄNT
Westerstrands affärspartners ska vara medvetna om och följa alla tillämpliga lagar och regler på internationell,
regional och nationell nivå. Detta inkluderar internationella konventioner om antikorruptions- och
konkurrensrätt, samt finansiell rapportering och beskattning.
En partner ska inrätta processer för att förhindra korruption, till exempel en anti-korruption policy och
utbildning av personal.

ANTIKORRUPTION OCH AFFÄRSETIK
Westerstrands samarbetspartners ska vara medvetna om att korruption såsom mutor, utpressning, otillbörliga
förmåner till anställda hos kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda inte accepteras.
All interaktion mellan Westerstrand och dess partners ska bygga på en professionell affärsrelation. Ingen
Westerstrandanställd får erbjuda ge en Partner otillbörlig fördel i utbyte mot personlig vinning av något slag.
En Partner ska vara medveten om att Westerstrand inte kommer att acceptera någon förmån avsedd för en
Westerstrandanställd för att underlätta verksamheten med Westerstrand.
Eventuell ersättning från en Partner till Westerstrand för en levererad produkt eller tjänst ska inte härröra från
någon verksamhet som inte följer juridisk eller etisk verksamhet. Eventuella ekonomiska vinster som kan gynna
en Partner genom ett affärsavtal med Westerstrand får i förlängningen inte användas för någon olaglig eller
oetisk verksamhet. Detta inkluderar aktiviteter som bedrivs av den faktiska affärspartnern samt alla verkliga
huvudmän i en sådan enhet. En partner ska veta vem dess verkliga huvudman är.

Jag intygar att Företaget är medveten om och förstår Westerstrands antikorruptionspolitik och vi
förbinder oss att följa den.
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