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Antikorruptionspolitik 

I. FORMÅL 

Eaton hverken tilbyder eller accepterer bestikkelse eller anden korrupt betaling i nogen form. Vores 
forpligtelser til at handle etisk, handle med integritet og overholde loven er centrale for vores værdier og 
etiske kodeks. Denne politik beskriver vores forbud mod bestikkelse og korruption og vores forventninger 
om at engagere os i forretningspraksis, der er i overensstemmelse med vores etik, værdier og gældende 
lovgivning. 

II. OMFANG 
 

Denne politik gælder for alle medarbejdere, løst tilknyttede ansatte, funktionærer og direktører i Eaton og 
dets datterselskaber og associerede selskaber ("Eaton"). Hvis det fremgår af en gældende kontrakt, gælder 
denne politik desuden direkte for Eatons tredjepartsrepræsentanter og andre forretningspartnere. 

De vigtigste termer er defineret nedenfor. Denne politik bør læses i forbindelse med Eatons etiske 
kodeks, politik for gaver og repræsentation, politik for rejser og udgifter, politik for offentlige anliggender, 
kontrakt med den amerikanske regeringspolitik, leverandørkodeks og andre relevante Eaton-politikker. 

III. POLITIK 
 

A. BESTIKKELSE OG ANDEN KORRUPT BETALING ER FORBUDT  

Eaton og tredjepartsrepræsentanter skal overholde alle gældende antikorruptionslove, herunder den 
amerikanske Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), U.K. Bribery Act ("UKBA") og lignende love. Det er 
forbudt for Eaton og tredjepartsrepræsentanter direkte eller indirekte at tilbyde, love, give, opfordre til eller 
modtage bestikkelse eller anden korrupt betaling til eller fra nogen person eller organisation, herunder 
offentlige institutioner, embedsmænd, virksomheder og ansatte i virksomheder. Dette forbud gælder 
overalt i verden uanset regionale sædvaner, lokal praksis og konkurrenceforhold. 

B. FORMIDLINGSBETALING 

Eaton forbyder formidlingsbetaling. Eaton-medarbejdere skal indberette eventuelle krav eller 
anmodninger om formidlingsbetaling til deres chefer og kontoret for Etik og kravoverholdelse. 

C. BETALING VED TRUSLER  

Betaling ved trusler overtræder ikke denne politik. Eaton-medarbejdere skal indberette eventuelle krav 
eller anmodninger om betaling ved trusler til deres chefer og kontoret for Etik og kravoverholdelse, før de 
foretager betaling ved trusler, eller så hurtigt som muligt efter betalingen. Betaling ved trusler skal 
registreres korrekt i overensstemmelse med regnskabsbøger og optegnelserne herunder.  

D. FORVENTNINGER TIL FORVALTNING AF TREDJEPARTER 

Eaton forbyder bestikkelse og anden korrupt betaling, der er foretaget eller modtaget indirekte gennem 
tredjepartsrepræsentanter. Eaton har risikovurdering, antikorruption due diligence og 
kontraktstyringsprogrammer for at mindske risikoen for korrupt praksis fra tredjepartsrepræsentanter. 
Disse programmer skal følges ved udvælgelse af, indgåelse af kontrakter med og forvaltning af 
tredjepartsrepræsentanter.  

E. BØGER OG OPTEGNELSER  
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Eaton og tredjepartsrepræsentanter skal opbevare rimeligt detaljerede bøger og optegnelser, der 
nøjagtigt og retfærdigt afspejler alle transaktioner til eller fra enhver person eller organisation, herunder 
offentlige institutioner, embedsmænd, virksomheder og ansatte i virksomheder. Bøger og optegnelser 
skal opbevares i overensstemmelse med Eatons interne regnskabsstandarder og -processer. 

F. OVERTRÆDELSER OG INDBERETNING 

Eaton-medarbejdere, der bliver opmærksomme på potentielle eller faktiske overtrædelser af denne 
politik, skal indberette sådanne overtrædelser til deres chefer og kontoret for Etik og kravoverholdelse. 
Overtrædelser af denne politik kan resultere i disciplinære foranstaltninger op til og inklusive afskedigelse. 
Eaton-medarbejdere vil ikke blive straffet eller udsat for repressalier for forsinkelser, forretningstab eller 
andre virkninger som følge af deres afvisning af at overtræde denne politik eller på anden måde 
engagere sig i korrupt praksis eller for at indberette sådan praksis. 

G. DEFINITION  

"Korruption" er misbrug af magt for personlig vinding.  

"Bestikkelse" eller "korrupt betaling" er enhver betaling, returkommission eller enhver lovet værdi, 
tilbudt til eller modtaget fra en person eller organisation som en tilskyndelse til: (a) uretmæssigt at opnå, 
fastholde eller styre en forretning, (b) opnå uretmæssige eller upassende forretningsmæssige eller 
personlige fordele eller (c) påvirke en persons eller organisations dømmekraft eller adfærd for at opnå et 
ønsket resultat eller en ønsket handling. Bestikkelse eller korrupt betaling omfatter alt, hvad der er af 
værdi, givet til en person, et familiemedlem eller en person med tilknytning til den pågældende person 
med korrupt hensigt om direkte eller indirekte at påvirke en handling eller beslutning af personen. 
Eksempler på "alt af værdi" omfatter kontanter, værdier såsom gavekort, gaver, repræsentation, rejser, 
lån, præferencebehandling, bidrag, donationer, belønninger, tjenester og tilbud om beskæftigelse eller 
praktikpladser, uanset hvor minimal værdien er. 

"Returkommission" er en form for bestikkelse. Det er en uetisk eller ulovlig tilbagebetaling af en 
betaling, der allerede er foretaget i henhold til en lovlig forretningstransaktion. 

"Betaling ved trusler" er en betaling, der foretages som reaktion på en overhængende trussel mod en 
persons sikkerhed eller helbred for at beskytte sig selv eller andre. En betaling under andre 
omstændigheder (for eksempel som reaktion på en trussel om økonomisk skade eller virksomhedstab) 
udgør ikke betaling ved trusler. 

"Formidlingsbetaling" er en betaling (normalt et lille beløb), der foretages for at sikre eller fremskynde 
en embedsmands præstation af en rutinemæssig, ikke-skønsmæssig statslig handling. Af hensyn til 
overskueligheden omfatter formidlingsbetaling ikke legitim betaling af officielle gebyrer, der betales 
direkte til en offentlig institution i overensstemmelse med gældende lovgivning, fastlagte, planlagte 
gebyrer eller andre officielle statslige dokumenter. 

"Embedsmand" er en person, der har en lovgivende, administrativ eller juridisk stilling af enhver art og 
på ethvert niveau, uanset om han er ansat, udpeget eller valgt, i en statslig afdeling eller et statsligt 
kontor eller i en offentlig international organisation, eller som udøver en offentlig eller statslig funktion for 
eller på vegne af en offentlig myndighed, agentur, institution eller en offentlig international organisation. 
Dette omfatter funktionærer og medarbejdere i virksomheder, der helt eller delvist ejes eller kontrolleres 
af en regering (ofte kaldet "statsejede" eller "statskontrollerede" virksomheder). Det omfatter også 
politiske partier, partiembedsmænd, kandidater til embede og medlemmer af kongelige familier. 
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"Offentlig international organisation" er en international organisation, der er oprettet af regeringer eller 
stater, som er udpeget i henhold til den amerikanske FCPA-lov, UKBA og andre gældende 
antikorruptionslove, herunder internationale finansielle institutioner såsom Verdensbanken, den 
Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), Den Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling (EBRD), den Internationale Valutafond og den Asiatiske Udviklingsbank samt mellemstatslige 
organisationer såsom FN.  

"Tredjepartsrepræsentanter" er parter, der er engageret i at drive forretning for eller på anden måde 
handle på vegne af Eaton. Eksempler på tredjepartsrepræsentanter kan være agenter, distributører, 
konsulenter, mæglere, entreprenører, leverandører og andre typer tredjeparter, der driver forretning for 
eller på anden måde handler på vegne af Eaton. 
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