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Antikorrupsjonsretningslinjer 

I. FORMÅL 

Eaton skal ikke tilby eller ta imot bestikkelser eller andre korrupte betalinger i noen form. Våre forpliktelser 
til å drive virksomhet etisk, handle med integritet og følge loven er en sentral del av våre verdier og etiske 
regler. Disse retningslinjene skisserer vårt forbud mot bestikkelser og korrupsjon og våre forventninger 
om å drive forretningspraksis som er i samsvar med vår etikk, våre verdier og gjeldende lover. 

II. OMFANG 
 

Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte, midlertidig ansatte og ledere i Eaton og konsernets 
datterselskaper og tilknyttede selskaper («Eaton»). I tillegg, der det fremgår av en gjeldende kontrakt, 
gjelder disse retningslinjene direkte for Eatons tredjepartsrepresentanter og andre forretningspartnere. 

Nøkkeltermer er definert nedenfor. Disse retningslinjene bør leses i sammenheng med Eatons etiske 
retningslinjer, retningslinjer for gaver og bevertning, retningslinjer for reiser og utgifter, retningslinjer for 
offentlige anliggender, retningslinjer for kontrakt med den amerikanske staten, retningslinjer for 
leverandører og andre relevante Eaton-retningslinjer. 

III. RETNINGSLINJER 
 

A. BESTIKKELSER OG ANDRE KORRUPTE BETALINGER ER FORBUDT  

Eaton og tredjepartsrepresentanter må overholde alle gjeldende antikorrupsjonslover, inkludert US 
Foreign Corrupt Practices Act («FCPA»), UK Bribery Act («UKBA») og lignende lover. Det er forbudt for 
Eaton og tredjepartsrepresentanter å direkte eller indirekte tilby, love, gi, be om eller motta bestikkelser 
eller andre korrupte betalinger til eller fra noen person eller organisasjon, inkludert statlige enheter, 
statstjenestemenn, selskaper og ansatte i selskaper. Disse forbudene gjelder over hele verden, 
uavhengig av lokale skikker, lokal praksis og konkurranseforhold. 

B. TILRETTELEGGINGSBETALINGER 

Eaton forbyr tilretteleggingsbetalinger. Eaton-ansatte må rapportere eventuelle krav eller forespørsler om 
tilretteleggingsbetalinger til sine ledere og Etikk og samsvar-kontoret. 

C. TVANGSBETALINGER  

Tvangsbetalinger bryter ikke disse retningslinjene. Eaton-ansatte må rapportere eventuelle krav eller 
forespørsler om tvangsbetalinger til sine ledere og Etikk og samsvar-kontoret før de foretar 
tvangsbetalinger, eller så snart som mulig etter at betalingen er utført. Tvangsbetalinger må registreres 
nøyaktig i samsvar med kravene til regnskap og dokumentasjon nedenfor.  

D. FORVENTNINGER TIL TREDJEPARTER 

Eaton forbyr bestikkelser og andre korrupte betalinger som er gjort eller mottatt indirekte gjennom 
tredjepartsrepresentanter. Eaton gjennomfører risikovurdering, due diligence for antikorrupsjon og 
kontraktstyringsprogrammer for å redusere risikoen for korrupt praksis fra tredjepartsrepresentanter. 
Disse programmene må følges når du velger, inngår avtale med og administrerer 
tredjepartsrepresentanter.  

E. REGNSKAP OG ARKIV  
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Eaton og tredjepartsrepresentanter må føre rimelig detaljerte regnskap og arkiv som nøyaktig og 
rettferdig gjenspeiler alle transaksjoner til eller fra enhver person eller organisasjon, inkludert statlige 
enheter, statstjenestemenn, firmaer og ansatte i selskaper. Regnskap og arkiv må føres i samsvar med 
Eatons interne regnskapsstandarder og prosesser. 

F. OVERTREDELSER OG RAPPORTERING 

Eaton-ansatte som blir oppmerksomme på potensielle eller faktiske brudd på disse retningslinjene, må 
rapportere slike brudd til sine ledere og Etikk og samsvar-kontoret. Brudd på disse retningslinjene kan 
føre til disiplinærtiltak, til og med oppsigelse. Eaton-ansatte vil ikke bli straffet eller utsatt for represalier for 
noen forsinkelse, tap av virksomhet eller andre konsekvenser av at de nekter å bryte disse 
retningslinjene, eller på annen måte engasjere seg i korrupt praksis, eller for å rapportere om slik praksis. 

G. DEFINISJONER  

«Korrupsjon» er maktmisbruk for personlig vinning.  

«Bestikkelse» eller «korrupt betaling» er enhver betaling, ulovlig provisjon eller noe av verdi som blir 
lovet, tilbudt eller mottatt fra en person eller organisasjon som et overtalelsesmiddel for (a) å urettmessig 
oppnå, beholde eller lede virksomhet; (b) å få upassende eller urettmessig forretningsmessig eller 
personlig fordel; eller (c) å påvirke dømmekraften eller oppførselen til en person eller organisasjon for å 
oppnå ønsket resultat eller handling. Bestikkelse eller korrupt betaling inkluderer alt av verdi gitt til en 
person eller et familiemedlem eller en tilknyttet person til den personen i korrupt hensikt for å påvirke, 
direkte eller indirekte, en handling eller beslutning fra den enkelte. Eksempler på «noe av verdi» 
inkluderer kontanter, kontantekvivalenter som gavekort, gaver, bevertning, reiser, lån, fortrinnsrett, bidrag, 
donasjoner, belønninger, tjenester og tilbud om ansettelse eller praksis, uansett hvor liten verdi de måtte 
ha. 

«Ulovlig provisjon» er en type bestikkelse. Det betyr uetisk eller ulovlig retur av deler av en betaling som 
allerede er utført som en del av en legitim forretningstransaksjon. 

«Tvangsbetaling» er en betaling gjort som svar på en overhengende trussel mot en persons sikkerhet 
eller helse for å beskytte seg selv eller andre. En betaling under andre omstendigheter (for eksempel som 
svar på en trussel om økonomisk skade eller forretningstap) utgjør ikke tvangsbetaling. 

«Tilretteleggingsbetaling» er en betaling (vanligvis et mindre beløp) som er gjort for å sikre eller 
fremskynde en statsansatts utførelse av en rutinemessig, ikke-skjønnsmessig statlig handling. For 
klarhetens skyld inkluderer tilretteleggingsbetalinger ikke legitime innbetalinger av offisielle avgifter betalt 
direkte til en offentlig enhet i samsvar med gjeldende lover, etablerte gebyrplaner eller andre offisielle 
statlige dokumenter. 

«Statsansatt» er en person som har en lovgivende, administrativ eller rettslig stilling av ethvert slag og 
på ethvert nivå, enten ansatt, utnevnt eller valgt, i et statlig departement eller organ, eller i en offentlig 
internasjonal organisasjon, eller som utøver en offentlig eller statlig funksjon for eller på vegne av et 
statlig departement, en etat eller enhet eller en offentlig internasjonal organisasjon. Dette inkluderer 
ledere og ansatte i selskaper som er delvis eller helt eid eller kontrollert av en stat (ofte referert til som 
«statseide» eller «statskontrollerte» virksomheter). Dette inkluderer også politiske partier, representanter 
for politiske partier, kandidater til offentlige verv og medlemmer av kongefamilier. 

«Offentlig internasjonal organisasjon» er en internasjonal organisasjon dannet av regjeringer eller 
stater, utpekt i henhold til US FCPA, UKBA og andre gjeldende antikorrupsjonslover, inkludert 
internasjonale finansinstitusjoner som Verdensbankgruppen, Den internasjonale bank for gjenoppbygging 
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og utvikling (IBRD), Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling (EBRD), Det internasjonale 
pengefondet og Den asiatiske utviklingsbanken og mellomstatlige organisasjoner som De forente 
nasjoner.  

«Tredjepartsrepresentanter» er parter engasjert for å gjøre forretninger for eller på annen måter handle 
på vegne av Eaton. Eksempler på tredjepartsrepresentanter kan omfatte agenter, distributører, 
konsulenter, meglere, entreprenører, leverandører og andre typer tredjeparter som driver forretninger for 
eller på annen måte handler på vegne av Eaton. 
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