CODE OF RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

TELIA COMPANY

01

DON’T DO
THIS AT WORK

Code of Responsible Business Conduct

02

INTRODUKTION

CODE OF RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

VI TAGER
ANSVARLIG
FORRETNINGSADFÆRD
ALVORLIGT

HVORFOR HAR VI EN
CODE OF RESPONSIBLE
BUSINESS CONDUCT?

Disse internationale standarder udgør
grundlaget for vores Code of Responsible
Business Conduct og vores politikker og
instruktioner.

Vores Code of Responsible Business Conduct
er en række overordnede retningslinjer baseret
på vores politikker, som sikrer, at vi har en
fælles Telia-måde at drive forretning på.
Kodekset definerer et fælles ”etisk kompas”
på tværs af virksomheden, som opstiller klare
standarder og forventninger til vores adfærd og
giver os alle en forståelse for, hvorfor det er et
fælles ansvar at drive forretning med integritet.

Hvem gælder det for?
Code of Responsible Business Conduct
gælder for os alle – medarbejdere, ledere og
bestyrelsesmedlemmer. Alle leverandører og
konsulenter, der arbejder for os, skal også
følge vores Code of Responsible Business
Conduct. Manglende overholdelse af Code
of Responsible Business Conduct, herunder
vores politikker og instruktioner, vil ikke blive
tolereret og vil få konsekvenser, som kan
omfatte afskedigelse.

Vi tager ansvarlig forretningsadfærd alvorligt.
Så alvorligt, at vi besluttede at præsentere vores
globale kodeks for ansvarlig forretningsadfærd
som en række letlæste historier om, hvad du
skal undgå at gøre på jobbet.
Vores forpligtelse inden for ansvarlig
forretningsadfærd
At være en ansvarlig virksomhed betyder,
at vi lever op til internationale standarder for
menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø
og bekæmpelse af bestikkelse. Vi følger derfor
en række internationale bekendtgørelser,
konventioner og retningslinjer. Det drejer sig
bl.a. om FN’s menneskerettighedserklæring,
konventionerne for Den Internationale
Arbejdsorganisation (ILO), OECD’s retningslinjer
for multinationale virksomheder og FN’s Global
Impact.

Hvis du på nogen måde føler dig personligt
truet eller i fare eller tvinges til at overtræde
vores principper, skal du hurtigst muligt
indberette dette til din leder og til koncernens
afdeling for etik og compliance.

Grib ind med det samme, hvis du bliver
opmærksom på en mulig overtrædelse
af kodekset.

VORES MÅL

Hvad forventes der af mig som leder?
Ud over ovennævnte punkter forventes
det, at du er med til at fremme en kultur af
åbenhed og integritet, så vi får et miljø, hvor
dine medarbejdere trygt kan gøre opmærksom
på bekymringer.

Hvis vi vil udvikle vores virksomhed og stadig
kunne hente inspiration i vores arbejde, skal vi
have relevans for vores kunder. Vores ambition
er at bringe Telia et skridt videre – at blive en
New Generation Telco.

Du skal altid være tydelig i dine beslutninger og
handlinger, og du må aldrig bruge din position
eller virksomhedens aktiver eller indgåede
aftaler til personlig vinding.

BRINGING
THE WORLD
CLOSER
ON THE
CUSTOMER’S
TERMS

Vores mål viser, hvordan vi når derhen:
Bringing the world closer on the customer’s
terms.

Du kan indberette problematiske forhold
i virksomheden eller overtrædelser af vores
politikker. Hvis du er i tvivl om, hvordan du
skal gøre, kan du spørge din leder eller den
lokale repræsentant for etik og compliance.

Brug tid på at tænke over og diskutere de
områder i vores kodeks, som er særligt
relevante for dit team. Lyt til, hvad teamet
siger, og prøv at besvare deres spørgsmål
eller bekymringer. Søg hjælp fra de ressourcer,
du har adgang til, hvis du har brug for det.

DET FORVENTER VI
Hvad forventes der af mig som medarbejder?
Det forventes, at du læser, forstår og følger
vores Code of Responsible Business Conduct,
politikker, instruktioner og retningslinjer samt
relevant lokal lovgivning.

VORES VÆRDIER
Vores fælles værdier – Dare, Care og Simplify
– er retningslinjer for den adfærd, der forventes
af os i det daglige arbejde.
Værdierne kræver af os, at vi skal turde
stå frem og give udtryk for vores meninger
og bekymringer. De kræver af os, at vi har
omtanke for hinanden ved at være støttende,
respektfulde og ærlige. Og de kræver af os, at
vi passer på vores verden gennem en ansvarlig
adfærd, der afspejler vores etiske standarder.

MEDDELELSE FRA VORES CEO

TELIA COMPANY
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VI ER THE NEW
GENERATION TELCO
Det betyder ikke, at vi er en ny virksomhed – det er netop vores historie,
vores arv og vores viden, der er grundlaget for alle de spændende ting,
vi skal til at foretage os.
Vi har været igennem både gode tider og udfordrende tider sammen,
så vi ved, at den måde vi arbejder på, er lige så vigtig som det, vi arbejder
med. Det viser, hvem vi er. Men vi er også klar over, at selvom vi alle har
et ansvar for at udvise en adfærd, der bygger på vores fælles værdier og
formål, så er det ikke altid nemt at vide, hvad der er det rette at gøre.
Vi har udarbejdet denne Code of Responsible Business Conduct
for at hjælpe os alle med at handle på en måde, der kan opbygge en
virksomhed, som vi kan være stolte af: Et Telia Company, der tager ansvar
for at gøre tingene på den rette måde, et Telia Company, der har respekt
for samfundet og miljøet. Et Telia Company, der bidrager til en bedre
verden og samtidig bringer den verden tættere på vores kunder på deres
betingelser.
Johan Dennelind
Formand og CEO
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GAVER OG GÆSTFRIHED
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GAVER OG GÆSTFRIHED
Vi skal sikre, at gaver og gæstfrihed
altid har et tydeligt forretningsformål.
Begge dele skal fremlægges åbent og
registreres nøjagtigt, skal være af en
rimelig værdi og være passende for
den pågældende forretningsrelation.

Tre vigtige ting at huske på
1 	Tilbyd eller modtag aldrig gaver, rejser,
betaling eller gæstfrihed som gengæld
for en fordelagtig beslutning eller
forretningsfordel.

2 	Vi betaler altid selv vores forplejning

og udgifter i forbindelse med forretning
og rejser.

3 	Gaver, du modtager, skal muligvis
registreres.

DON’T ACCEPT
SHINY GIFTS
DEFINITIONER
En gave er når du bliver tilbudt eller modtager
varer eller tjenester, der har en markedsværdi.
En gave bliver til bestikkelse, når der er hensigt
om at påvirke forretningsforbindelser og
-beslutninger.
Forretningsrepræsentation og gæstfrihed,
møder med nuværende eller mulige kunder
og leverandører samt relationer med
interessenter er kun passende, hvis det sker
i overensstemmelse med vores Code of
Responsible Business Conduct og gældende
lovgivning og regler.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Vi betaler al forplejning og alle rejseudgifter for
medarbejdere, der deltager i arrangementer,
som er relevante for vores virksomhed.
Hvis en medarbejder modtager en gave til
en markedsværdi på over 350 kr., skal den
registreres og anbringes i virksomhedens
gavedepot. Alle gaver, der modtages af en
medarbejder, som arbejder med udvælgelse
af leverandører, skal registreres uanset værdi.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores Anti-Bribery
and Corruption Group Policy.
Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre,
er du velkommen til at kontakte virksomhedens
afdeling for etik og compliance eller din lokale
repræsentant for området.

Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Gæstfrihed og gaver kan gøre det svært at
træffe forretningsmæssige beslutninger, så
tænk dig grundigt om, før du tilbyder eller
modtager dem.
Brug din sunde fornuft, og vurder den enkelte
situation, selv om grænserne for gaven ikke
er overskredet. Vær opmærksom på, at der
af og til kan være lavere grænser og lokale
retningslinjer, og at eventuelle gaver muligvis
skal registreres hos virksomhedens gavedepot.

Tilbyd eller modtag ikke gaver, rejser,
betaling eller gæstfrihed som gengæld for en
fordelagtig beslutning eller forretningsfordel.
Og forær ikke gaver væk, med mindre det
drejer sig om gaver af begrænset værdi med
virksomhedens logo, som f.eks. kuglepenne,
til offentlige embedsmænd.
Du kan hjælpe leverandører eller tredjeparter
med at handle korrekt ved aktivt at oplyse dem
om vores politik.

I PRAKSIS
Jeg har modtaget en invitation med
VIP-billetter til en jazz-festival fra et forsik
ringsselskab, som også er sponsor for arran
gementet. Invitationen inkluderer billetter og
forplejning. Er det i orden at tage imod den?
Hvis der er en klar forretningsmæssig
anledning (f.eks. hvis vi er kunde hos selskabet
eller skal mødes med vigtige interessenter),
hvis der er gennemsigtighed i arrangementet
(med en officiel invitation og mange deltagere),
og hvis værdien af arrangementet er fornuftig,
så er det OK at tage af sted. Vi skal dog selv
afholde udgifter til rejse og overnatning.
Det nye år nærmer sig, og jeg vil gerne
forære vores interessenter en gave.
Salgsafdelingen i virksomheden har
foreslået en kurv med søde sager og
et headset med vores logo til en gruppe
virksomhedskunder, herunder nogle fra
den offentlige sektor. Er det OK?
Vi skal sikre os, at vi overholder virksomhedens
politik og den gældende lovgivning, så vi bør
ikke forære kurven til kunder i den offentlige
sektor. Du kan i stedet forære dem en
notesblok og en kuglepen med vores logo til
en værdi af under 70 kroner. Det er også vigtigt
at sikre, at modtagere i den private sektor
vælges objektivt (ikke subjektivt).

GAVER OG GÆSTFRIHED

TELIA COMPANY
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INTERESSEKONFLIKT
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INTERESSEKONFLIKT

TELIA COMPANY

Tre vigtige ting at huske på

DEFINITIONER

1 	Undgå situationer, der kan kompromittere
din beslutningstagning.

2 	Fortæl din leder om mulige

interessekonflikter, der involverer dig
selv eller andre.

3 	Giv ikke personlige forbindelser som
venner eller familie særbehandling.
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En interessekonflikt foreligger, når
økonomiske eller personlige incitamenter
påvirker – eller kan se ud til at påvirke –
en medarbejders faglige præstationer.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Medarbejdere må ikke opnå personlig vinding
fra forretningstransaktioner eller ikke-offentlige
oplysninger, de har fået gennem arbejdet.
Derudover skal beslutninger om indkøb være
retfærdige og transparente.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Sørg altid for, at forholdet til leverandører
og forretningspartnere er professionelt,
og undgå at blive for familiær. Giv ikke
personlige forbindelser som venner eller familie
særbehandling, og undgå situationer, der kan
give anledning til mistanke om det.

DON’T
FAVOR
FAMILY
INTERESSEKONFLIKT
For at give vores kunder den bedst
mulige service skal vi sørge for, at alle
beslutninger kan træffes uafhængigt
af private interesser eller delt loyalitet.
Det gør vi ved aktivt at undgå eller
afværge situationer, som kan skabe
en mulig interessekonflikt med vores
forretningsaktiviteter.

Undgå også at deltage i beslutningsprocesser,
der kan skabe – eller se ud til at skabe – en
interessekonflikt. Hvis du bliver opmærksom
på en potentiel interessekonflikt, skal du
orientere din leder om det hurtigst muligt.
Hvis du overvejer at blive medlem af en
bestyrelse eller arbejde i eller blive konsulent
for en anden virksomhed, en højt profileret
non-profit-organisation eller lignende, skal du
sørge for at få en skriftlig godkendelse først.
Du kan deltage i aktiviteter uden for dit normale
job, men du skal informere din leder, hvis det
på nogen måde kan skabe en interessekonflikt,
reel eller oplevet.
Du kan sikre, at du gør det rette ved at spørge
dig selv, om du fortier en interessekonflikt.
Kunne dine personlige relationer påvirke
forretningsbeslutninger? Har du i din rolle
beslutningsmyndighed over familiemedlemmer
eller nære venner?
Hvis disse spørgsmål kan give anledning til
mulige problemer, skal du drøfte situationen
med din leder eller din lokale repræsentant
for etik og compliance.

I PRAKSIS
Min mand er medejer af et firma, som
Telia overvejer at bruge som leverandør.
Er det passende?
Det er i orden, at familiemedlemmer eller andre
nære relationer er leverandører. Men du skal
skabe afstand til denne interessekonflikt ved
at gøre opmærksom på relationen og ikke
deltage i det praktiske arbejde med indkøbet.
Min nabo er leverandør til Telia og har
inviteret mig på weekendophold i deres
sommerhus. Kan jeg tage af sted?
Det er OK at tage afsted, hvis vi ikke er i gang
med at forhandle med leverandøren, og hvis
du ikke har en rolle, der kunne give indtryk af,
at du giver særbehandling.
Min kusine blev for nylig færdig med sin
uddannelse og er på udkig efter et job.
Vi har nogle ledige stillinger, der kunne
være noget for hende, og hun har spurgt,
om jeg vil hjælpe hende med at blive ansat.
Hvad skal jeg gøre?
Bed din kusine om at gå ind på vores
hjemmeside, hvor hun kan ansøge online.
Du kan også foreslå hende at ringe til den
kontaktperson, der er anført på hjemmesiden,
og følge på ansøgningen med vedkommende.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores Anti-Bribery
and Corruption Group Policy.
Du kan gøre opmærksom på dine bekymringer
eller indberette mulige interessekonflikter
gennem vores sikre webportal, Speak-Up
Line. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre,
er du velkommen til at kontakte koncernens
afdeling for etik og compliance eller din lokale
repræsentant for området.
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DON’T
SPONSOR
THE
WRONG
THING
SPONSORATER OG DONATIONER
Sponsorater og donationer er en rigtig
god måde at udvikle vores virksomhed
på og hjælpe de samfund, hvor vi er
aktive. Vi planlægger og udfører altid
ud fra et etisk synspunkt på en måde,
der understøtter vores forretningsmål
og skaber social værdi.

Tre vigtige ting at huske på
1 	Giv aldrig løfte om et sponsorat
eller en donation uden at følge
godkendelsesprocessen.

2 	Vurder altid sponsoratet ud fra et

perspektiv om omdømme og risiko
for korruption.

3 	Basér beslutninger om sponsorater
på en langsigtet strategi og plan.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores Anti-Bribery
and Corruption Group Policy.
Du kan gøre opmærksom på dine bekymringer
eller indberette mulige overtrædelser gennem
vores sikre webportal, Speak-Up Line.

SPONSORATER OG DONATIONER

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia?
Det er vigtigt at sikre, at enhver form for støtte,
vi tilbyder, er i tråd med vores strategi for
virksomheden og for bæredygtighed. Vurder
altid mulighederne i forhold til omdømme og
risiko for korruption, dokumentér dine valg,
og følg op, der hvor det er nødvendigt.
Sørg for, at der ikke er nogen forbindelse
mellem den pågældende form for støtte
og vores forretningsaftaler, og at den ikke
kan opfattes som politisk støtte, politisk
bidrag eller bestikkelse. Du må aldrig støtte
enkeltpersoner, organisationer, aktiviteter eller
arrangementer, som vi mener kan være uetiske
eller diskriminerende. På samme måde må du
aldrig støtte religiøse eller militære aktiviteter
eller aktiviteter, der kan have en betydelig
negativ indvirkning på miljøet.
Spørg dig selv, om vi åbenlyst og offentligt ville
kunne fortælle om støtten – hvis svaret er nej,
er det ikke rigtigt at gøre det.

TELIA COMPANY

Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Planlæg nøje alle former for sponsorater og
donationer som en del af et årligt program
ved at tænke langsigtet og følge vores strategi
for forretning og bæredygtighed.
Du skal også dokumentere hver fase af
sponsoratet og registrere modtagerens brug
af midlerne i forhold til de foruddefinerede
mål og metrikker.
Vær omhyggelig, når du skal vurdere
modtagerne af støtten, og tænk over risikoen
for korruption – sponsorater og donationer
må aldrig bruges til at påvirke aftaler med
en kunde.

I PRAKSIS
Jeg er ved at forhandle en kontrakt. Den
potentielle kunde siger, at vi får kontrakten,
hvis vi sponsorerer deres arrangement.
Du skal høfligt takke nej til tilbuddet. Vi bruger
aldrig sponsorater og donationer til at påvirke
processen med at få eller fastholde forretning
med en kunde.

En af mine bekendte har spurgt, om vi
vil sponsorere et arrangement, der kunne
være relevant for vores virksomhed.
Du må aldrig give løfte om et sponsorat eller
en donation uden at følge den relevante
proces. Du kan henvise til vores politik og
forklare vedkommende, at vi kun sponsorerer
aktiviteter inden for bestemte områder, så vi
er sikre på, at de har en positiv indvirkning på
vores forretning eller samfundet eller begge.
Min leder har spurgt, om vi vil støtte hans
barns fodboldhold.
Bed altid en kollega inden for markedsføring,
sponsorater og donationer om at vurdere hver
anmodning. Sørg for at følge den korrekte
beslutningsproces, før du foretager nogen
betaling.
Hvad gør jeg, hvis en fremtrædende
politiker beder om økonomisk støtte
til sit parti?
Vi yder aldrig politiske bidrag eller støtte,
der kan tolkes som politisk betaling
eller bestikkelse – henvis personen med
anmodningen til vores politik.
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UPASSENDE BETALINGER

DEFINITIONER
Korruption er misbrug af betroet magt for
egen vindings skyld.
Bestikkelse er tilbud om, levering af,
godkendelse af, anmodning om eller
modtagelse af en økonomisk eller anden
fordel med det formål at påvirke en transaktion
eller beslutning eller opfordre til misbrug af en
persons stilling.
Finansiering af korruption er en betaling til
tredjepart – f.eks. en agent, partner, leverandør
eller konsulent – der bruger den (eller dele af
den) til en korrupt kvalitet.
'Smørepenge' er betalinger, der tilbydes
eller betales til en offentlig embedsmand for
at sikre eller fremskynde en sagsbehandling
eller en nødvendig indgriben fra offentlige
myndigheder.

GØR DET RETTE

CODE OF RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

UPASSENDE BETALINGER
Vores adfærd skal være af højest
mulig transparens og integritet, uanset
hvor vi driver forretning. På den måde
kan vi sikre, at vores handlinger og
beslutninger altid er i kundernes,
virksomhedens og samfundets bedste
interesse.

Hvad betyder det for Telia Company?
Vi fører altid nøjagtige og transparente
regnskaber, da det hjælper med at sikre,
at alle vores betalinger sker af de rette årsager.
Vi tilbyder, accepterer, leverer, godkender,
anmoder om eller modtager aldrig noget af
værdi, der kan have til formål at påvirke eller
belønne en forretningsmæssig beslutning.
Dette omfatter bestikkelse, direkte eller
indirekte, herunder også bestikkelse,
der videreformidles gennem tredjepart.
Det omfatter også smørepenge eller økonomisk
støtte, som kan tilskynde til eller føre til
korruption.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Sørg for, at du aldrig opnår personlig vinding
eller fortjeneste fra en forretningstransaktion.
Dette omfatter situationer, hvor man tilbyder,
leverer, godkender, anmoder om, accepterer
eller modtager bestikkelse.
Vær altid særligt opmærksom, når du arbejder
sammen med tredjeparter som f.eks. partnere,
leverandører, konsulenter, underleverandører,
lobbyister, agenter og bureauer. Hvis du
bliver opmærksom på mulig korruption eller
bestikkelse, skal du hurtigst muligt indberette
det til din leder eller den lokale repræsentant
for etik og compliance.
Hvis du bliver anmodet om at betale
smørepenge, skal du stå fast og kontakte
den ansvarlige leder for at få hjælp til at løse
situationen.
Sørg for, at dine dokumenter er i orden, når du
kontakter offentlige embedsmænd i områder,
hvor smørepenge er kutyme – det giver mindre
mulighed for at anmode om yderligere betalinger.
Vær opmærksom på, at det er afvise at betale
smørepenge kan gøre det sværere for dig
at få den service, du har brug for – overvej
situationen på forhånd, og tag en snak med din
leder, hvis du har spørgsmål eller overvejelser.
Vi er klar over, at en medarbejder i sjældne og
usædvanlige situationer kan blive tvunget til at
overtræde disse regler under trusler om vold
eller personskade.

I PRAKSIS
Jeg har ansvaret for implementeringen af
vores netværk på et marked med meget
komplekse regler. Implementeringen er
allerede blevet forsinket, og jeg er ved at
blive utålmodig – det skader virksomheden,
og vi risikerer ikke at nå vores mål. Jeg har
nu fået tilbudt muligheden for at forære en
donation til et børnehjem, hvilket vil kunne
fremskynde processen.
Forklar den offentlige embedsmand, at du
ikke er ansvarlig for donationer. Du kan også
påpege, at vores virksomhed holder donationer
adskilt fra forretningsaktiviteter.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores Anti-Bribery
and Corruption Group Policy.
Du kan gøre opmærksom på dine bekymringer
eller indberette mulige overtrædelser gennem
vores sikre webportal, Speak-Up Line.
Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre,
er du velkommen til at kontakte virksomhedens
afdeling for etik og compliance eller din lokale
repræsentant for området.

DON’T
DO
BRIBES

Tre vigtige ting at huske på
1 	Ingen må opnå personlig vinding af

vores forretningsmæssige beslutninger.

2 	Vær altid opmærksom, når du har

kontakt med tredjeparter, og betal
aldrig smørepenge.

3 	Sørg altid for at føre nøjagtige og
transparente regnskaber.

OFFENTLIGE EMBEDSMÆND

TELIA COMPANY
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Tre vigtige ting at huske på
1 	Tilbyd aldrig gaver eller

forretningsrepræsentation til offentlige
embedsmænd eller tjenestemænd,
der arbejder med offentlige indkøb.

2 	Sørg for, at drøftelser og aftaler med
offentlige embedsmænd er fuldt ud
dokumenteret.

3 	Tag en kollega med, når du skal mødes
med offentlige embedsmænd.

DEFINITIONER
En politisk udsat person eller en offentlig
embedsmand er:
• En embedsmand, et medlem eller en
medarbejder i en statslig institution eller
afdeling
• En embedsmand, et medlem eller en
medarbejder i et organ under en statslig
institution
• Enhver, der handler i embeds medfør for eller
på vegne af en statslig institution, afdeling
eller international statslig organisation
• En embedsmand i et politisk parti
• En kandidat til et politisk eller offentligt
embede eller en person, der er udpeget til
et sådant embede
• En offentlig embedsmand eller medarbejder
på internationalt, nationalt, statsligt/regionalt
eller lokalt niveau
• En medarbejder i statslige eller statsligt
ejede virksomheder, skoler, hospitaler eller
andre enheder

GØR DET RETTE

DON’T
MEET PUBLIC
OFFICIALS
ALONE
OFFENTLIGE EMBEDSMÆND
Vi følger de højeste etiske standarder,
når vi arbejder med offentlige
embedsmænd og politisk udsatte
personer, da de ofte kontrollerer
beslutninger eller processer, som
kan påvirke vores forretningsmål.

Hvad betyder det for Telia Company?
Vi tilstræber at beskytte medarbejderne
og virksomheden mod potentielle
interessekonflikter og korrupte betalinger.
Dette kan på en række områder påvirke vores
omgang med offentlige embedsmænd eller
tjenestemænd, der er involveret i offentlige
indkøb. Vi byder kun på en almindelig kop
te eller kaffe eller enkle frokostanretninger
i forbindelse med forretningsmøder eller
arrangementer. Vi tilbyder aldrig gaver eller
forretningsrepræsentation og heller ikke
særnumre eller gratis taletid, medmindre
det er en del af en lovlig forretningsaftale.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Det er bedst altid at medbringe en kollega, når
du skal mødes med offentlige embedsmænd
eller politisk udsatte personer. Det mindsker
risikoen for, at der opstår vanskelige situationer,
og hvis der gør, har du en hos dig, der kan støtte
dig og bekræfte din version af begivenhederne.
Derudover bør du altid på forhånd aftale
dagsordenen for et møde og sørge for, at der
tages referat, som du efterfølgende sender til
de relevante personer.
Du må aldrig forære offentlige embedsmænd
gaver med undtagelse af gaver af meget
begrænset værdi med virksomhedens logo
(hvis den lokale lovgivning og modtagerens
adfærdskodeks tillader det).

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores Anti-Bribery
and Corruption Group Policy.
Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, er
du velkommen til at kontakte virksomhedens
afdeling for etik og compliance eller din lokale
repræsentant for området.
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Information er et af vores mest værdifulde
og følsomme aktiver. Vi beskytter
omhyggeligt vores oplysninger og følger
relevante lovmæssige, kontraktmæssige
og forretningsmæssige krav.

DON’T SHARE
SENSITIVE
INFORMATION
Tre vigtige ting at huske på
1 	Vores mål er at sikre

fortroligheden, integriteten
og tilgængeligheden af vores
oplysninger.

2 	Husk at behandle ikke-offentlige
oplysninger med omhu.

3 	Undgå risikabel brug af
internettet.

DEFINITIONER
Ikke-offentlige oplysninger er interne,
fortrolige eller hemmelige oplysninger,
der ikke er beregnet til at blive offentliggjort.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Vi beskytter vores oplysninger ud fra tre
dimensioner: fortrolighed, integritet og
tilgængelighed.
Fortrolighed betyder, at vi beskytter vores
oplysninger, så de ikke falder i de forkerte
hænder. Integritet betyder, at vi sørger
for, at vores oplysninger er nøjagtige og
fyldestgørende. Tilgængelighed betyder,
at vi sikrer, at vores oplysninger er tilgængelige
og kan bruges efter behov.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Brug kun virksomhedsoplysninger til
arbejdsopgaver, aldrig til personlig brug.
Videregiv f.eks. ikke oplysninger på de sociale
medier, medmindre du har tilladelse til det.
Det er også vigtigt at beskytte virksomheds
oplysninger mod utilsigtet eller uautoriseret
videregivelse, misbrug, upassende modifikation
eller ødelæggelse – især ved håndtering af
oplysninger uden for arbejdspladsen.
Sørg altid for at have et ryddeligt skrivebord
uden papir og bærbare lagermedier – lås dem
væk, når du ikke bruger dem, og anvend kun
udstyr, tjenester og software, som er godkendt
af virksomheden. Overhold altid godkendte
vilkår og betingelser for it -udstyr som fastsat
af den lokale lande- eller koncernenhed.
Der kan være tale om politikker for mobile
enheder eller fjernadgang.
Surf sikkert på nettet ved ikke at klikke på
mistænkelige links eller åbne mistænkelige
vedhæftelser filer i e-mails. Undgå piratkopieret
materiale, indhold med ukendte licensvilkår og
hjemmesider med upassende eller skadeligt
indhold.

Flere oplysninger
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du
skal håndtere oplysninger, kan du finde
retningslinjer og anvisninger på intranettet
eller kontakte din leder eller det lokale
sikkerhedsteam.

Hvis du har mistanke om eller bliver
opmærksom på en sikkerhedshændelse,
bedrageri eller trusler, skal du straks indberette
det til din leder eller i indberetningsfunktionen
for sikkerhedshændelser på webportalen
Speak-Up Line.

Personlig sikkerhed
Vi ønsker, at alle skal have en oplevelse af, at
de kan varetage deres arbejde uden frygt eller
trusler.
Når du opholder dig på vores områder, skal
du altid bære dit id-skilt synligt og kun give
adgang til autoriserede personer. Overhold
vilkår og betingelser for brug af områderne,
sådan som det er fastsat af den lokale
virksomheds- eller koncernenhed – de kan
omfatte obligatoriske sikkerhedskurser og
begrænsning af aktiviteter.

I PRAKSIS
Jeg har af og til brug for at ringe og besvare
e-mails uden for min normale arbejdsplads.
Er det et problem?
Når du arbejder med virksomhedsoplysninger,
er du altid ansvarlig for at beskytte dem på den
rette måde. Tænk altid over, hvor du befinder
dig, sørg for, at oplysningerne ikke videregives
til uautoriserede personer – vær ekstra
omhyggelig i offentlige områder.
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal
håndtere oplysninger korrekt, kan du tale om
det med din leder eller sikkerhedsteamet.
Jeg arbejder hjemmefra og vil gerne bruge
min pc, fordi den har en større skærm.
Er det OK?
Der er en sikkerhedsrisiko forbundet med
at bruge personligt udstyr til at arbejde for
virksomheden. Brug kun vores godkendte
udstyr, tjenester og software, når du arbejder
med virksomhedsoplysninger.
Hvem har ansvar for at sikre, at vores
oplysninger er beskyttet?
Vi har alle ansvar for at håndtere vores
oplysninger på en ansvarlig måde. Hvis du
har oprettet et dokument og er ejer af de
pågældende oplysninger, skal du sørge for
at sikre dem med den rette grad af sikkerhed.
En måde at gøre dette på er at markere
dokumentet med det rette fortrolighedsniveau.
Jeg har oprettet et notat efter et møde.
Hvem har tilladelse til at læse det?
Det afhænger af, hvor fortroligt mødet var,
og hvem der har brug for informationen til at
udføre deres arbejde. Ejeren af informationen
bør afgøre, hvem der skal kunne læse notatet
– det vil normalt være alle mødedeltagerne og
folk i de relevante teams.

VIRKSOMHEDENS INFORMATIONSAKTIVER
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DON’T
COMPETE
UNFAIRLY
Tre vigtige ting at huske på
1 	Følg nøje den relevante konkurrenceeller monopollovgivning de steder,
vi har aktiviteter.

2 	Brug aldrig vores position som
markedsleder til at begrænse
konkurrence.

3 	Du kan altid få juridisk bistand,

hvis du har spørgsmål vedrørende
konkurrencelovgivning.

FAIR KONKURRENCE
Fri og fair konkurrence giver de bedste
resultater for forbrugerne, samfundet
og vores forretning. Vi støtter fuldt ud
konkurrence og etiske forhold inden
for den lokale lovgivning i de områder,
hvor vi opererer.

DEFINITIONER

GØR DET RETTE

Konkurrencelovgivningen forbyder alle
aftaler mellem virksomheder, beslutninger
mellem sammenslutninger af virksomheder
samt koordinerede fremgangsmåder, som
har til formål at forhindre, begrænse eller
forvride konkurrence. Selv hvor aftaler ikke
har dette formål, er de ulovlige, hvis de har
konsekvenser som nævnt ovenfor.

Hvad betyder det for Telia?
Som international virksomhed kan vores
aktiviteter være underlagt konkurrencelovgivning
på nationalt eller regionalt niveau.

Med vores dominerende markedsposition
på de enkelte markeder skal vi være særligt
opmærksomme på de virkninger, vores
beslutninger har på kunden, konkurrenter
og tjenesteudbydere. En dominerende
markedsposition er ikke ulovlig, men misbrug
af den er.
Konkurrenceregler gælder for enhver
situation, formel eller uformel, f.eks.
sociale arrangementer, uformelle sociale
sammenkomster samt møder og workshops.

Flere oplysninger
Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med
konkurrencelovgivningen, eller hvis du er
usikker på, hvordan loven gælder i en bestemt
situation, skal du kontakte juridisk afdeling
hurtigst muligt, inden der bliver drøfet aftaler,
prisfastsættelser eller andre foranstaltninger.
Vi tilbyder altid juridisk bistand i forbindelse
med spørgsmål om konkurrencelovgivning.

Selvom lovgivningen vil variere fra sted til
sted, vil den generelt forhindre konkurrenter
i at forsøge at dele markeder, fastsætte priser
eller på anden måde påvirke konkurrencen.
Den vil også forhindre virksomheder med en
dominerende markedsposition i at misbruge
denne position.
Vi deltager ikke i nogen form for aktiviteter eller
praksis, som overtræder relevant lovgivning
om konkurrence eller karteldannelse.
Vi er især omhyggelige med aldrig at
handle på en måde, der går ud over kunder,
konkurrenter eller tjenesteudbydere, eller
som kan opfattes som værende i strid med
konkurrencelovgivningen.
Vi indgår heller ikke nogen form for aftaler
for at forhindre, begrænse eller forvride
konkurrence. Til dette hører også at fastsætte
priser eller andre handelsbetingelser;
begrænse eller kontrollere produktion,
markeder, teknisk udvikling eller investering;
opdele markeder eller forsyningskilder;
forskelsbehandle andre virksomheder eller
underlægge dem en konkurrencemæssig
ulempe og endelig kræve accept fra parter,
der ikke er tilknyttet kontrakten.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Når du eller en af repræsentant for vores
virksomhed kontakter en faktisk eller
mulig konkurrent, skal den relevante
konkurrencelovgivning overholdes nøje.

Du må aldrig drøfte eller aftale priser
(historiske, nuværende eller forventede),
prispolitikker/formler, indtjening eller
andre følsomme områder. Dette omfatter
fastsættelse af en minimumspris eller at give
en forhandler stærke incitamenter – f.eks.
bedre kontraktvilkår – til at fastholde en
minimumspris.
Du må heller ikke drøfte eller aftale
markedsføring, markedsområder, kunder
eller leverandører.
Derudover må du aldrig aftale at afvise at
handle med en leverandør eller kunde eller
drøfte eller forsøge at indføre standarder,
der begrænser udviklingen eller brugen af
teknologier, eller som udelukker rivaliserende
parter, leverandører eller kunder.

I PRAKSIS
Hvordan ved jeg, om vi har en dominerende
position?
Definitionen af at være dominerende afhænger
af geografi og produktmarked – tal med juridisk
afdeling.
En konkurrent har kontaktet mig for at
drøfte den fremtidige markedssituation –
jeg tror også, at vi skal tale om priser.
Hvordan skal jeg forholde mig?
Undlad at deltage i denne slags drøftelser.
Hvis det er muligt, skal du dokumentere din
afvisning af forespørgslen. Hvis du har brug
for hjælp, skal du kontakte juridisk afdeling.
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DON’T DO
INSIDER
TRADING
Tre vigtige ting at huske på
1 	Beskyt fortrolige forretningsoplysninger.
2 	Du skal ikke handle med aktier, hvis du
er i besiddelse af insideroplysninger.

3 	Vildled ikke andre med unøjagtige
oplysninger.

DEFINITIONER
Insideroplysninger er oplysninger, som, hvis
de offentliggøres, kan forventes at have en
betydelig indvirkning på værdien af aktier og
andre værdipapirer.
Insiderhandel er brugen af intern viden til
at handle aktier eller andre værdipapirer,
eller deling af oplysninger med andre,
der kan bruge dem til at handle.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Vi er omhyggelige med at beskytte fortrolige
forretningsoplysninger, især når det kan påvirke
aktieprisen for Telia eller et andet selskab,
hvis disse oplysninger blev offentliggjort.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Insiderhandel er ulovlig i de fleste lande.
Du må aldrig afsløre fortrolige
forretningsoplysninger eller insideroplysninger
over for uautoriserede personer, også selv om
du har fået adgang til oplysningerne ved et
tilfælde. På samme måde må du heller ikke
sprede rygter eller vildlede andre med urigtige
oplysninger.

INSIDERHANDEL
Etisk adfærd bidrager til et effektivt
kapitalmarked. Vi følger altid de
højeste etiske standarder, når det
gælder insideroplysninger.

Køb eller sælg ikke aktier og andre værdipapirer
i et selskab, hvis du er i besiddelse af
insideroplysninger.
Disse regler gælder også, når du ikke længere
er ansat hos Telia.

I PRAKSIS
Jeg har overhørt en anden sige, at vi
planlægger at opkøbe en strategisk
leverandør. Jeg regner med, at leverandørens
aktiepris vil stige, når nyheden annonceres.
Må jeg købe aktier hos leverandøren?
Du må ikke købe aktier eller fortælle andre om
planerne. Handel baseret på insideroplysninger
er ulovlig, uanset om der er tale om Telias eller
en leverandørs aktier.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores Insider
Trading Policy, herunder oplysninger om
indberetningspligt og handelsforbud.
Du kan også stille spørgsmål eller gøre
opmærksom på dine overvejelser om mulige
overtrædelser over for den juridiske afdeling.

INSIDERHANDEL

TELIA COMPANY

17

18

KUNDEFORTROLIGHED

CODE OF RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

KUNDEFORTROLIGHED

TELIA COMPANY

19

KUNDEFORTROLIGHED
Kunderne betror os deres private og
følsomme oplysninger. Det er vigtigt,
at vi kan gøre os fortjent til denne tillid
ved at respektere og beskytte kundernes
fortrolighed. Vi lægger stor vægt på at
bevare fortroligheden af disse oplysninger
og kun bruge dem i nødvendigt omfang
til at udføre vores arbejde.

DON’T VIOLATE
CUSTOMERS’
PRIVACY
Tre vigtige ting at huske på
1 	Hensynet til kundernes personlige
oplysninger vejer tungt i alle vores
aktiviteter.

2 	Brug kun personlige oplysninger i det

omfang, det er nødvendigt til at udføre
dit arbejde.

3 	Oprethold streng fortrolighed omkring
kundernes personlige oplysninger,
og håndter dem på en sikker måde.

DEFINITIONER
Kundefortrolighed drejer sig om, hvordan
vi indsamler, bruger og behandler kunders
personlige data og respekterer kundernes
rettigheder vedrørende deres data og privatliv.
Retten til privatliv er en menneskeret.
Personlige data omfatter alle oplysninger
om en person, hvis identitet er fastlagt eller
kan fastslås ved at indhente og kombinere
yderligere oplysninger.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Tillid er grundstenen i vores forretning,
så vi tager særligt hensyn til fortrolighed
og personlige oplysninger i alt, hvad vi
foretager os. Det betyder, at beskyttelsen
af personlige oplysninger er en naturlig og
integreret del af vores tjenesteydelser, processer
og it-infrastruktur i det daglige arbejde,
og vi har en ”privacy by design”-tilgang til
nye udviklingsopgaver.
Vi sigter efter et drive et kommunikationsnetværk
med ekstrem høj sikkerhed og forhindre
uautoriseret adgang til vores kunders personlige
oplysninger. Vi arbejder også for at mindske de
risici for vores kunders menneskerettigheder,
som udgøres af offentlig overvågning af
kommunikationer.
For at kunne håndtere risici i en konstant
foranderlig verden vurderer vi løbende
og proaktivt, hvordan vores handlinger
og beslutninger påvirker beskyttelsen af
kundernes personlige oplysninger, og vi
overholder altid internationale standarder
og love om menneskerettigheder, herunder
retten til privatlivets fred. Det betyder, at vi skal
respektere vores kunders ret til privatlivets
fred og bruge deres personlige oplysninger
retmæssigt, retfærdigt og i tråd med vores
egne høje standarder som beskrevet i vores
Group Customer Privacy Policy.

Flere oplysninger
Du kan få yderligere information
i Group Policy on Customer
Privacy eller tale med den lokale
eller koncernens ansvarlige
for fortrolighed og private
oplysninger.
Du kan gøre opmærksom på
dine bekymringer eller indberette
mulige overtrædelser gennem
vores sikre webportal,
Speak-Up Line.

Vi indsamler kun de relevante personlige
oplysninger, vi har brug for, for at kunne
levere vores tjenesteydelser og drive vores
virksomhed. De oplysninger, vi ligger inde
med, beskyttes og holdes fortrolige og
bruges kun til det formål, de er indsamlet til.
Når oplysningerne ikke længere skal bruges,
sletter eller anonymiserer vi dem, medmindre
lovgivningen kræver, at vi beholder dem.
Vi opretholder konstant transparens ved altid
at gøre oplysningerne tilgængelige for vores
kunder og på denne måde give dem mulighed
for at se, hvordan vi bruger dem. Vi forpligter

os også til og er ansvarlige for at overholde
loven og vores egne høje standarder for
beskyttelse af personlige oplysninger, og vi
stiller de samme krav til vores leverandører.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Du må kun behandle personlige oplysninger
i det omfang, det er nødvendigt for at udføre
dit arbejde, og du skal behandle og beskytte
dem med den højeste grad af fortrolighed.
Følg alle foruddefinerede rutiner og love samt
vores egne interne krav.
Tag ansvar for, hvordan du selv håndterer
beskyttelse af personlige oplysninger, og udvid
din viden på området. Tænk fortrolighed med
ind i alle dine handlinger og hele livscyklussen
for kundernes personlige oplysninger – fra
indsamling til sletning. Du må aldrig foretage
dig noget, der påvirker kundens personlige
oplysninger eller fortrolighed, før du er sikker
på, at dine handlinger er i overensstemmelse
med vores krav til beskyttelse af personlige
oplysninger.

I PRAKSIS
Kun jeg bruge kundernes personlige
oplysninger til alle formål?
Nej – du må aldrig indsamle, vise, bruge,
dele eller offentliggøre en kundes personlige
oplysninger, hvis du ikke er 100 % sikker på,
at du har tilladelse til det. Hvis du er i tvivl, kan
du tale med din leder eller den lokalt ansvarlige
for personlige oplysninger, som kan besvare
dine spørgsmål om fortrolighed og indsamling
eller brug af personlige oplysninger.
En af dine venner har mistanke om, at
hendes tidligere partner er i et nyt forhold.
Hun spørger dig, om du vil kigge på
ekspartnerens faktureringsoplysninger for
at se, om der er et telefonnummer, som han
ringer ofte og længe til. Hvad skal du gøre?
Kunders personlige oplysninger må kun
vises og bruges til arbejdsopgaver i
overensstemmelse med foruddefinerede
arbejdsrutiner og gældende lovgivning. Du må
ikke studere disse oplysninger eller dele dem
med venner.
Din kollega fortæller dig over frokosten om
en kunde, som er en kendt person. Han har
problemer med at betale telefonregningen,
fordi han er havnet i en vanskelig
økonomisk situation. Alle er selvfølgelig
interesseret i at høre om hans privatliv –
bør du spørge til yderligere detaljer?
Nej – du skal bede din kollega om ikke at
drøfte kunders personlige forhold med nogen.
Kunders personlige data er fortrolige og må
kun bruges til at udføre arbejdsopgaver.
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YTRINGSFRIHED
Ytringsfrihed og fortrolighed er helt
centralt i vores virksomhed. Vi beskytter
og støtter alle vores kunders ret til at
udveksle idéer og fremme udviklingen
af mere åbne samfund.

Tre vigtige ting at huske på
1 	Vi respekterer og støtter brugernes ret

til ytringsfrihed og beskyttelsen af deres
personlige oplysninger.

2 	Undgå og afbød negative indvirkninger,
der kan true brugernes ytringsfrihed
og beskyttelsen af deres personlige
oplysninger.

3 	Støt brugeres rettigheder i forbindelse
med nye regler, der kan påvirke
enkeltpersoners ytringsfrihed og
beskyttelsen af deres personlige
oplysninger negativt.

DON’T DISRESPECT
FREEDOM OF
EXPRESSION
DEFINITIONER
Ytringsfrihed er en fundamental menneskeret,
der tager udgangspunkt i den iboende
værdighed i alle mennesker.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia?
Vi respekterer og følger internationale
standarder om menneskerettigheder,
herunder vores kunders ret til at ytre sig og til
fortrolighed.
Det betyder, at vi altid gør opmærksom på
nye lovgivningsmæssige, administrative,
licensmæssige eller retshåndhævende regler,
som vi er forpligtet til at følge, hvis vi tror, de
kan have en negativ indvirkning på brugernes
ytringsfrihed eller privatliv.
Det betyder også, at vi beskytter, fremmer
og støtter ytringsfrihed og beskyttelse af
personlige oplysninger gennem ansvarsfulde
beslutninger, og at vi er så transparente
som muligt, når det handler om omfanget af
statslig overvågning og begrænsninger på
kommunikation.

Flere oplysninger
For mere information, se vores Freedom
of Expression Policy.
Vi har også et værktøj, som vi bruger til at
vurdere og eskalere eventuelle anmodninger
eller krav fra myndigheder, som kan have
en alvorlig indvirkning på vores kunder
ytringsfrihed og fortrolighed.

Vi har implementeret en funktion til
undersøgelse af potentielle problemer, for
at sikre, at vi nøje vurderer usædvanlige
anmodninger og krav fra stater, som kan
påvirke ytringsfriheden hos vores kunder.
Vi opfylder lovkrav i det omfang, det er
nødvendigt, men ikke mere end det.

Vi involverer os ikke i politik i de lande, hvor
vi er aktive, men vores ledelse støtter en
offentlig procedure baseret på politikken, hvor
vi argumenterer for en klar og transparent
lovgivning. Vi opbygger også en dialog med
myndigheder og andre interessenter omkring
bestemmelser, som påvirker vores forretning
og vores kunders rettigheder.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
For at støtte alles ret til ytringsfrihed og
beskyttelse af personlige oplysninger skal
du prøve at forudse, undgå og mindske
situationer, der truer brugernes ytringsfrihed.
Du skal altid forsvare universelle rettigheder til
at søge, modtage og dele information og idéer
gennem alle medier, uanset barrierer.
Hvis du bliver opmærksom på usædvanlige
forespørgsler og krav, som kan have en alvorlig
indvirkning på ytringsfriheden og privatlivets
fred, skal du adressere og eskalere dem, så vi
kan vurdere forespørgslerne bedst muligt og
udfordre kernen i problemet.

I PRAKSIS
Vores CEO har givet et stærkt tilsagn om at
respektere og støtte ytringsfriheden – vores
netværk og tjenester medvirker til at gøre dette
muligt.
Vi er også gået sammen med konkurrenter
om at bruge vores arbejde til at fremme
ytringsfriheden, mens de rapporter om
gennemsigtighed vedrørende indgreb
i meddelelseshemmeligheden, som vi udgiver,
gør det muligt for interessenter at få mere viden
og forståelse og tilskynde til større transparens.

YTRINGSFRIHED

TELIA COMPANY
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DON’T
POST
WITHOUT
THINKING

Tre vigtige ting at huske på
1 	Vores kommunikation skal være

proaktiv, transparent, ligetil, relevant
og serviceorienteret.

2 	Opfør dig med omtanke og

ansvarlighed, når du poster online.

3 	Håndter intern kommunikation, der skal
ud til en større gruppe, som om den er
offentlig.

KOMMUNIKATION OG MEDIERELATIONER
Vi kommunikerer åbent og på en måde, der
afspejler vores fælles værdier. Hvis vi altid gør
dette konsekvent, kan vi opbygge og bevare
et stærkt brand-image, som understøtter
vores forretningsaktiviteter.

GØR DET RETTE

I PRAKSIS

Hvad betyder det for Telia Company?
Vores kommunikation skal være proaktiv,
transparent, ligetil, relevant og serviceorienteret.

Hvad er passende indhold for mit arbejde
på sociale medier?
Tal med din leder, en kollega inden for
kommunikation eller HR – de kan hjælpe dig
med at træffe beslutningen.

Vi leverer al information i overensstemmelse
med de lokale love og regler og den praksis,
der regulerer virksomheder, som handles på
børsen.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Hav en ansvarsfuld adfærd online, brug din
fornuft – du er personligt ansvarlig for det
indhold, du publicerer på blogge, i tweets,
wikis eller andre former for sociale medier.
Du må aldrig nævne noget om indtjening,
kommende produkter, prisfastsættelse,
ikke-offentliggjorte økonomiske resultater
og andre fortrolige forhold.
Du skal altid gennemgå det, du har skrevet
– hvis du er den mindste smule i tvivl om
indholdet, skal du måske sove på det,
før du publicerer?
Behandl al intern kommunikation, der går ud
til en større gruppe, med samme omhu som
offentlig kommunikation, og hold dig opdateret
på de områder, der er relevante for dit arbejde.

En journalist ringer uden varsel til mig og
vil gerne stille nogle spørgsmål. Hvad skal
jeg gøre?
Noter kontaktoplysningerne, og tilbyd at
ringe tilbage snarest. Tal derefter med en
pressemedarbejder og beslut sammen,
hvordan du skal reagere.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bemærker
uregelmæssigheder, som kunne være
interessante for medierne?
Kontakt din leder eller en presse-/
kommunikationsmedarbejder med det samme,
så der kan blive taget hånd om problemet.
Du kan også indberette overtrædelse af vores
adfærdskodeks gennem Speak-Up Line.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger hos nærmeste
presse- eller kommunikationsmedarbejder.
Du kan gøre opmærksom på dine bekymringer
eller indberette mulige overtrædelser gennem
vores sikre webportal, Speak-Up Line.
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ANSVARLIGT INDKØB
Indkøb bidrager til vores
konkurrencedygtighed og indtjening.
Vores tilgang til indkøb understøtter
vores forretningsaktiviteter ved
at implementere standardiserede
processer, værktøjer, regler og
governance. Ved at købe ansvarligt
ind kan vi opbygge pålidelige,
langsigtede forretningsrelationer med
leverandører og underleverandører og
bruge virksomhedens ressourcer mest
effektivt.

Tre vigtige ting at huske på
1 	Kontakt ikke leverandører direkte – det
er indkøbsafdelingens ansvar.

2 	Hvis de etablerede indkøbsprocesser

ikke følges, eller hvis de tilgængelige
værktøjer ikke benyttes, kan det risikere
at skade vores økonomi, drift og
omdømme.

3 	Giv eller modtag ikke gaver, bestikkelse
eller ulovlige betalinger til eller fra
leverandører og underleverandører.

DON’T BUY
IRRESPONSIBLY
GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Vi vil gerne opfattes som fair og professionelle,
så vi arbejder efter de højeste standarder for
forretningsetik og indkøbspraksis. Vi forventer,
at vores leverandører opfylder samme høje
standarder. Hvis processerne ikke følges,
kan det medføre økonomiske og driftsmæssige
tab eller skade vores omdømme.
Vi udvælger leverandører efter fair og
foruddefinerede kriterier som del af en
transparent og konkurrencemæssig budproces
med leverandørkvalificering, herunder krav
til bæredygtighed som beskrevet i vores
adfærdskodeks for leverandører og andre
dokumenter.
Vores indkøbsafdeling er ansvarlig for alle
indkøb og står for kontraktforhandlinger, bl.a.
underskrivelse af aftaler med leverandører. Alle
vores indkøb kræver en skriftlig indkøbsordre
(PO) før levering af varer eller tjenesteydelser –
vi betaler ikke nogen fakturaer uden en PO.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Du skal altid bruge vores indkøbssystemer til
at oprette en indkøbsrekvisition. Kontakt ikke
leverandører direkte – hvis du har brug for
hjælp, skal du kontakte indkøbsafdelingen,
som vil hjælpe dig.

Sørg for at godkende indkøbsordrer,
kontrakter, modtagelse af varer/tjenester
og fakturaer omhyggeligt og i god tid, så du
kan gøre opmærksom på eventuelle fejl eller
uoverensstemmelser.
Du må aldrig give eller modtage gaver,
bestikkelse eller andre ulovlige betalinger
til eller fra leverandører, og du må ikke dele
fortrolige oplysninger såsom indkøbspriser,
indkøbsprojekter eller kontraktbetingelser,
hverken internt eller eksternt.
Hvis du er i tvivl, eller hvis du bliver
opmærksom på mulige interessekonflikter,
skal du kontakte din leder, den juridiske
afdeling eller afdelingen for etik og compliance.

I PRAKSIS
Hvem vælger nye leverandører?
Vi opretholder en klar adskillelse mellem
fastlæggelsen af vores behov og udvælgelsen
af leverandører.
Du har ansvar for at kontakte
indkøbsafdelingen i god tid, når der opstår et
indkøbsbehov. Indkøbsafdelingen er ansvarlig
for at evaluere og udvælge leverandører
(i samarbejde med dig).

Vores indkøbsprocedure gør, at vi kan købe
den bedste kvalitet til en konkurrencedygtig
pris og sikre, at varer og tjenester opfylder
vores krav til forretning og bæredygtighed.
Hvem kan underskrive
leverandørkontrakter?
Leverandøraftaler skal altid være skriftlige.
De underskrives eller medunderskrives af en
autoriseret medarbejder i indkøbsafdelingen,
når forretningen er godkendt af interne
interessenter. Aftaler skal altid underskrives
og indtastes i indkøbssystemet, før der kan
foretages indkøb.
Hvis jeg har brug for at købe tjenester eller
produkter, kan jeg da kontakte mulige
leverandører og bede om et tilbud?
Nej, du må ikke selv kontakte mulige
leverandører. Du skal i stedet oprette en
indkøbsrekvisition i vores indkøbssystem.
Indkøbsafdelingen kontakter dig derefter for
at få flere oplysninger, hvis de har brug for det,
eller kontakter de mulige leverandører direkte.
Hvor kan jeg finde information om
indkøbsprocesser og værktøjer?
Du kan finde information om indkøbsprocesser
og værktøjer på vores intranet. Hvis du er
i tvivl om noget, kan du kontakte din lokale
indkøbsafdeling.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger
i vores Procurement
Policy, adfærdskodekset
for leverandører og
andre indkøbsrelaterede
retningslinjer.
Du kan også kontakte din
lokale indkøbsafdeling.

ANSVARLIGT INDKØB
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DON’T BE
A BULLY
Tre vigtige ting at huske på
1 	Vi går aktivt ind for mangfoldighed
i arbejdsstyrken.

2 	Alle har ret til at arbejde på en

arbejdsplads, der er fri for mobning,
chikane og diskrimination.

3 	Alle medarbejdere og kolleger skal

behandles med respekt, værdighed
og venlighed.

DEFINITIONER
Mangfoldighed i arbejdsstyrken betegner et
miljø, hvor en fair ansættelsesproces skal sikre
en arbejdsstyrke med personer med mange
forskellige baggrunde.
Initiativer for mangfoldighed skal øge
værdien af mangfoldigheden i arbejdsstyrken.
Vi udformer vores ledelsesprocesser, så vi kan
udvikle og opretholde en arbejdsplads, hvor
alle medarbejdere kan bidrage med deres fulde
potentiale.

FAIR ANSÆTTELSE OG
MANGFOLDIGHED
Vores stærke kultur og konkurrenceånd
afhænger af vores evne til at finde,
ansætte og beholde de bedste
medarbejdere. Vi har forpligtet os til
at bruge en fair ansættelsesproces og
aktivt bekæmpe alle former for ulovlig
forskelsbehandling.

Alle medarbejdere skal have ret til lige
muligheder baseret på kompetencer, erfaring og
indsats, uanset køn, race, etnisk tilhørsforhold,
religion, alder, funktionsnedsættelse, seksuel
orientering, nationalitet, politisk standpunkt,
fagforeningsforhold, social baggrund m.m.,
beskyttet af gældende lovgivning. Vi har
nul-tolerance i forhold til forskelsbehandling,
chikane og mobning.

GØR DET RETTE

Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Du skal altid behandle andre medarbejdere
med respekt, værdighed og almindelig
venlighed og høflighed, så vi alle kan nyde
godt af en arbejdsplads, der er fri for chikane
på grund af køn, race, etnicitet, religion, alder
eller andet.

Hvad betyder det for Telia Company?
Vi vil gerne tilbyde alle medarbejdere et godt
arbejdsmiljø med fair ansættelsesvilkår.
Hvis vi alle gør vores bedste for at leve op til
virksomhedens værdier og adfærdsprincipper,
vil det gøre en virkelig positiv forskel.

Følg gældende lovgivning for arbejde og
ansættelse samt vores People Policy. Du må
aldrig mobbe, drille, nedgøre eller opføre dig
diskriminerende over for andre. Dette omfatter
fysisk og mundtlig ydmygelse.

Vi overholder internationale standarder for
menneske- og arbejdsrettigheder. Det betyder,
at vi respekterer og arbejder efter internationalt
erklærede menneskerettigheder og aldrig
bruger børne- eller tvangsarbejde.

Husk på, at ikke alle har samme humor, så
undgå at fortælle historier eller vittigheder,
der kan virke upassende for nogle. På samme
måde må du heller ikke vise materiale, som
andre kan opfatte som stødende.

Vi har også et sikkert og sundt arbejdsmiljø,
der opfylder eller overgår nuværende
globale standarder og love samt kollektive
forhandlingsaftaler – alle medarbejdere har
ret til at stifte eller være medlem af foreninger
og til at forhandle kollektivt.

Hvis du bliver opmærksom på upassende
eller uacceptabel adfærd på arbejdspladsen,
skal du indberette det til din leder eller lokale
HR-afdeling hurtigst muligt.

I PRAKSIS
Min leder taler til os på en nedværdigende
måde. Hun skælder os nogle gange ud på
møder. Hvad skal jeg gøre?
Du har ret til at arbejde i et miljø, hvor der
ikke udvises intimiderende, fjendtlig eller
krænkende adfærd, og på dette område er
du beskyttet juridisk. Indberet problemet til
din leders overordnede eller HR – de hjælper
dig med at løse situationen.
Min kollega er kommet med en kommentar,
der har gjort mig utilpas. Er det chikane?
Ikke alle negative eller kritiske kommentarer
defineres som intimiderende, fjendtlige eller
krænkende. Hvis du ikke føler dig tilpas ved
situationen, kan du prøve at tale med din
leder først. Du kan også kontakte HR eller
Speak-Up Line.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager
en e-mail med stødende vittigheder eller
sprogbrug?
Vittigheder, der kan opfattes som stødende,
har ingen plads her og bør ikke sendes
via virksomhedens e-mail, uanset hvem
modtageren er. Du kan fortælle afsenderen,
at du synes e-mailen var stødende. Du kan
også informere din leder, HR eller afdelingen
for etik og compliance.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger
i vores People Policy. Hvis du
har spørgsmål, kan du tale med
din linjechef eller den lokale
HR-afdeling.
Du kan gøre opmærksom på dine
bekymringer eller indberette mulige
overtrædelser gennem vores sikre
webportal, Speak-Up Line.
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DON’T
ENDANGER
YOURSELF
OR OTHERS
ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED
De fleste ulykker, uheld, skader,
arbejdsrelaterede sygdomme, usikre
handlinger og arbejdsforhold kan
undgås. Vi ønsker at beskytte og
forbedre sundheden og sikkerheden
for alle, der arbejder for eller hos os,
overalt hvor vi er aktive.
GØR DET RETTE

I PRAKSIS

Hvad betyder det for Telia Company?
Vi tilbyder et sundt og sikkert arbejdsmiljø,
som opfylder eller overgår globale standarder
og national lovgivning.

For at fastholde fokus på sundhed og sikkerhed
kan du stille dig selv og dit team følgende
spørgsmål:

Vi prioriterer især arbejdsprocesser,
tjenestedesign og arbejdsmetoder, som
kan reducere negative indvirkninger på
enkeltpersoner.
Sikkerhed er den vigtigste faktor, når vi
træffer beslutninger, men en sund og sikker
arbejdsplads handler ikke kun om at forhindre
ulykker – både fysisk og psykosocialt velvære
er vigtigt.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Tag personligt ansvar for din egen sundhed
og sikkerhed ved at sørge for, at du forstår
og følger vores regler og rutiner på området.
Du kan også bidrage til et sikkert arbejdsmiljø
for andre ved at standse og indberette usikre
situationer, så længe du ikke udsætter dig selv
eller andre for fare.

• Har vi en kultur med fokus på sundhed og
sikkerhed i hverdagen i vores team? Hvor
godt fungerer den? Hvordan kan vi gøre den
bedre?
• Hvordan bidrager et sundt arbejdsmiljø til
vores forretning?
• Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici har vi
i vores team?
• Har vi en plan til at identificere, forhindre og
udbedre risici?
• Ved vi, hvordan vi skal indberette en næstenulykke, et uheld eller en arbejdsskade?
• Hvordan kan vi fremme god sundhed og
velvære i vores team?

Tre vigtige ting at huske på
1 	En sund og sikker arbejdsplads er alles
ansvar.

2 	Det handler om mere end at forhindre
ulykker.

3 	Tænk over, hvilke problemer der findes
i dit team.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores
Occupational, Health and Safety Policy.
Du kan gøre opmærksom på dine bekymringer
eller indberette potentielle problemer med
sundhed og sikkerhed gennem vores sikre
webportal, Speak-Up Line.

SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
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REJSER

DON’T TRAVEL
IF YOU DON’T
NEED TO
REJSER
Sundhed, sikkerhed og miljøansvar er
vores vigtigste overvejelser, når vi rejser.
For at sikre optimalt udbytte af vores
rejser håndterer vi også alle forhold
vedrørende udgifter og tidsforbrug nøje.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores
Travel and Expenses Instruction and
Security Policy, eller besøg intranettet.

CODE OF RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Vi sikrer, at forretningsrejser og møder altid
er effektive og sikre for dig som medarbejder,
og at alt organiseres med omkostningseffektive
leverandører.
Du kan finde sikkerhedsinformation i forbindelse
med forretningsrejser på vores intranet.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Du skal altid følge vores godkendte
bestillingsproces – se vores vejledning om
rejser og udgifter.
Der skal bruges en rejseanmodning til alle
rejser, og den skal godkendes af din leder.
Du skal altid forsøge at rejse på den mest
omkostningseffektive måde – vores normale
fremgangsmåde er at bestille economy og
benytte aftalte niveauer, f.eks. for hoteller og
billeje. Brug kun bonusser eller godtgørelser fra
frequent traveler-ordninger eller loyalitetskort til
forretningsrejser til fremtidige forretningsrejser.
Din personlige sikkerhed er vigtig, når du
rejser. Læs vores sider om sikkerhed på
rejser på Intranettet og se nærmere på de
aktuelle rejserisici – rejser til højrisikolande
er begrænsede og kræver godkendelse fra
din leder.
Forbered din rejse og gør dig bekendt med din
destination på forhånd, skriv kontaktoplysninger
for hoteller, lokale kontaktpersoner og vores
hjælp til rejsesikkerhed ned, så du hurtigt kan
få hjælp, hvis behovet opstår. Funktionen
Control Risks kan også hjælpe os i form af
en mobilapp og et telefonnummer. Vær altid
opmærksom, når du rejser, så du kan indrette
dig efter situationen.
Du skal også passe på vores virksomhedsdokumenter og andre følsomme oplysninger.
Samtaler, telefonopkald, dokumenter og
præsentationer kan nemt overhøres eller læses
af andre, når du rejser, så hold lav profil og
undgå at eksponere virksomhedens identitet
eller nævne navne på kolleger og virksomheder
i samtaler. Brug skærmbeskyttelse på din
bærbare, så du kan arbejde med oplysninger
i fortrolighed.
På alle forretningsrejser skal du opføre dig
som ambassadør for virksomheden – hvis du
indhenter oplysninger om din destination før
ankomst, kan du bedre følge og respektere
lokale sædvaner, kultur og skikke. Du må aldrig
købe seksuelle ydelser på en forretningsrejse,
hverken uden for eller i arbejdstiden.

I PRAKSIS
Før du arrangerer en rejse, skal du overveje,
om et virtuelt samarbejde ville være tilstrækkeligt.
Videomøder, telefonmøder og online
mødeværktøjer kan spare penge og derudover
undgå afbrydelse og udetid ved rejser og
mindske vores påvirkning af miljøet.
Det er ikke altid nødvendigt at rejse for at
kunne mødes, men vær realistisk – hvis du
skal, så skal du.
Når du planlægger grupperejser, skal du
overveje, om det giver mening for alle at tage
afsted. Hvis det gør, skal du planlægge rejsen
i god tid for at give andre tid til at købe billetter.
Når der skal rejses fra flere lokationer, skal
du altid vælge den lokation, der genererer
de laveste samlede rejseomkostninger.
Læs og medbring en kopi af vores information
om rejseforsikring samt policenummer,
og noter også telefonnummeret på dit lokale
rejsebureau, hvis du skulle få brug for det
på rejsen. Prøv altid at undgå unødvendige
ændringer af rejseplanen, hvis de medfører
yderligere omkostninger.

Tre vigtige ting at huske på
1 	Du repræsenterer virksomheden,
når du er på forretningsrejse.

2 	Det er ikke altid nødvendigt at rejse –

overvej et virtuelt samarbejde, og tænk
i miljøvenlige muligheder.

3 	Brug vores godkendte processer og

foretrukne leverandører, når du bestiller
rejser.

HVIDVASK AF PENGE

TELIA COMPANY
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Tre vigtige ting at huske på
1 	Vi arbejder med alle økonomiske

aktiviteter på en transparent og etisk
måde.

2 	Vi deltager ikke i aftaler eller handler,

der involverer uvedkommende parter,
usædvanlige betalingsmetoder eller
unormale betingelser og vilkår.

3 	Vi udfører due diligence af tredjeparter,
før vi indgår i forretningsaftaler.

DON’T
LAUNDER
MONEY
HVIDVASK AF PENGE
Når vi følger vores standardprocesser
og er transparente i alle vores økonomiske
aktiviteter, kan vi være sikre på, at vi tjener
vores penge på en etisk og lovlig måde.

DEFINITION
Hvidvask af penge er en betegnelse for den
proces, hvor kriminelle slører det oprindelige
ejerskab og kontrollen over indtjening, der
stammer fra kriminelle handlinger, ved at få
det til at se ud, som om indtjeningen kommer
fra en lovlig kilde.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia?
Vi er omhyggelige med at udføre alle vores
økonomiske aktiviteter på en transparent
og etisk måde.
Det betyder, at vi aldrig handler med
formodede kriminelle, hjælper med at anskaffe
eller kontrollere ulovlig ejendom eller forfalsker
eller destruerer relevante dokumenter.
Vi deltager heller ikke i aftaler/handler, der
involverer uvedkommende parter, usædvanlige
betalingsmetoder eller unormale betingelser
og vilkår.
Når vi arbejder med eksisterende eller
potentielle kunder eller leverandører, gør vi det
altid på en professionel og afdæmpet måde.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Udfør alle handler, aftaler og økonomiske
aktiviteter med fuld transparens og i tråd
med vores standardprocesser.
Indberet altid mistænkelige transaktioner og
mulig eller faktisk hvidvask af penge, og udfør
due diligence-undersøgelser af tredjeparter,
før du indgår aftaler og handler med dem.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger, gøre opmærksom
på overvejelser eller indberette mistænkelig
adfærd til koncernens afdeling for etik og
compliance eller den lokale repræsentant
for etik og compliance.
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MILJØANSVAR
Vi udformer vores netværk og leverer
vores tjenester med minimal påvirkning
af miljøet. Vi hjælper også kunder
og leverandører med at reducere
indvirkningen på miljøet.

Tre vigtige ting at huske på
1 	Tænk over, hvordan du kan reducere

energiforbrug, drivhusgasser og affald.

2 	Når vi reducerer påvirkningen af miljøet,
bidrager det også til nedbringe vores
omkostninger.

3 	Tænk over de miljømæssige konsekvenser
af dine forretningsmæssige beslutninger.

DON’T WASTE
RESOURCES

DEFINITIONER
Miljøpåvirkning er et produkts eller en
tjenesteydelses indvirkning på miljøet.
Indvirkningen skal ses for produktets
samlede livscyklus – fra produktion til brug
til bortskaffelse.
Drivhusgasudledninger er de gasser, der
forårsager global opvarmning. De skal holdes
på et minimum.

GØR DET RETTE
Hvad betyder det for Telia Company?
Vores primære miljøpåvirkninger er
energiforbrug, udslip af drivhusgasser og
affald. Vi kan reducere disse indvirkninger ved
at opbygge energieffektive netværk og bruge
vedvarende energikilder, hvor det er muligt,
f.eks. grøn el og solenergi i stedet for fossile
brændstoffer som diesel, benzin og naturgas.
Vi minimerer og genindvinder affald og udvikler
og leverer tjenester, som hjælper kunderne
med at reducere deres miljøpåvirkning.
Og ved kun at købe fra miljømæssigt
ansvarlige leverandører kan vi yderligere
reducere den miljøpåvirkning, der er forbundet
med vores virksomhed.
Hvordan sikrer jeg, at jeg handler korrekt?
Tænk over den kort- og langsigtede
miljømæssige indvirkning af dine
forretningsbeslutninger – den billigste løsning
er ikke altid den bedste ud fra et miljømæssigt
perspektiv.

Hav de såkaldte tre R’er for øje – Reduce, Reuse
og Recycle – brug mindre papir og elektricitet,
genbrug udstyr, og genindvind affald.
Du kan medvirke til at nedbringe miljøpåvirk
ningen og sænke vores rejseomkostninger ved
at arbejde mere virtuelt sammen med andre.
Hvis du har et rejsebehov, skal du overveje
samkørsel eller tog frem for fly og bil.

Hvad betyder miljømæssig ansvarlighed
for vores daglige arbejde?
Vi er ved at implementere miljøledelsessystemet
ISO 14001 – det er ofte et krav i forbindelse
med tilbudsafgivning og er et fantastisk
værktøj til at håndtere miljøpåvirkninger på en
struktureret måde. Det betyder, at vi konstant
evaluerer og opstiller mål for vores større
miljøpåvirkninger, herunder energieffektivitet,
emissioner og håndtering af affald.

I PRAKSIS
Hvad skal jeg sige til en kunde, der spørger,
om vores tjenester er miljøvenlige?
Vores tjenester hjælper både forbrugere
og erhvervskunder på den måde, at de kan
arbejde med os på fjernbasis med mindre
miljøpåvirkning til følge, end hvis de rejste.
Tjenesterne gør det også muligt at arbejde
smartere og bruge mere effektive processer
med lavere miljøindvirkning. Vores CO2aftryk er meget begrænset, primært fordi vi
køber grøn el i Sverige og det øvrige Europa.
Vi har ikke en grøn portefølje – alle vores
tjenesteydelser er grønne.
Hvordan kan miljømæssig ansvarlighed
hjælpe med at nedbringe vores
omkostninger?
Ressourcer som elektricitet, benzin og
diesel er ikke gratis – hvis vi bruger mindre,
sænker vi vores omkostninger. Hvis vi
reducerer affaldsmængden, giver det færre
udgifter til affaldshåndtering. Ved at forbedre
genindvindingen af affaldet kan vi forbedre
muligheden for at genbruge og videresælge
f.eks. håndsæt, som kunderne indleverer til os.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger i vores
Environmental Policy eller kontakte
sustainability-group@teliacompany.com.

MILJØANSVAR
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STÅ FAST
VED DET,
DER ER
RIGTIGT
SIG DIN MENING
Vi går ind for en kultur,
hvor alle frit kan sige
deres mening – en
kultur, der beskytter
menneskerettigheder,
medarbejdernes værdighed
og sundhed og sikkerhed.
Vi sørger for, at alle sikkert
og i fortrolighed kan
udtrykke deres overvejelser
og stille spørgsmål, når de
sædvanlige kanaler ikke
er tilstrækkelige.

HVORDAN SIKRER
JEG, AT JEG HANDLER
KORREKT?

HVAD SKER DER,
HVIS JEG INDSENDER
EN RAPPORT?

Du skal altid reagere hurtigt, hvis du har
mistanke om eller oplever adfærd, som ikke
er i overensstemmelse med vores kodeks.

Vores særlige undersøgelsesteam vil
gennemgå oplysningerne fra dig og træffe
relevante foranstaltninger. Du modtager et
rapportnummer, så du kan følge med i sagens
udvikling og kontakte undersøgeren.

Hvis du har mistanke om, at en leverandør,
kunde eller forretningspartner udviser en
adfærd, der ikke følger reglerne, eller hvis du
er i tvivl om, hvordan vi skal opføre os i Telia,
skal du i første omgang kontakte din leder,
HR eller den juridiske afdeling.
Hvis du har mere alvorlige overvejelser, kan
du også bruge den sikre Speak-Up Line.

SPEAK-UP LINE
Speak-Up Line er en nem, sikker og fortrolig
kanal, hvor du kan gøre opmærksom på
bekymringer eller indberette en mulig
upassende adfærd.
Du kan foretage en indberetning når som
helst, døgnet rundt, uden frygt for repressalier.
Du har mulighed for at være anonym, men
hvis du vælger at identificere dig, kan du føle
dig helt tryg ved, at din indberetning forbliver
fortrolig.
Du kan gå ind på Speak-Up Line og finde flere
oplysninger på www.speakupline.ethicspoint.com.
Du kan også sende en e-mail til det
særlige undersøgelsesteam på
speak-up-line@teliacompany.com.

Al kommunikation er anonym og strengt
fortrolig – vores Code of Responsible Business
Conduct forbyder enhver form for repressalier
mod whistle-blowing.

HVAD ER REPRESSALIER?
Repressalier er en handling, der gør en
medarbejder bange for at klage eller hævde
sine rettigheder. I en transparent arbejdskultur
skal vi alle trygt kunne sige vores mening.
Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at understøtte
en sådan kultur.
Vi tolererer i særdeleshed ingen forsøg
på at stoppe, genere eller straffe nogen,
der gør opmærksom på mulige problemer
i virksomheden eller medvirker ved en
undersøgelse i virksomheden. Vi vil også skride
til handling, herunder med mulig afskedigelse,
hvis en leder bevidst eller ubevidst lækker
identiteten af en whistle-blower.

SIG DIN MENING
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VED AT INDBERETTE
ULOVLIGHEDER OG
OVERTRÆDELSER AF
VORES KODEKS ER
DU MED TIL AT GØRE
VORES VIRKSOMHED
TIL ET ENDNU BEDRE
STED AT ARBEJDE
SPEAK-UP-LINE@
TELIACOMPANY.COM

Denne publikation er en del
af vores Code of Responsible
Business Conduct.
Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne publikation
må gengives på nogen måde
uden skriftlig tilladelse fra Telia
Company.
Version 1.0.
Trykt i 2016.
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KONTAKT

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM

Ved at indberette ulovligheder og overtrædelser af vores kodeks er du med til at gøre vores virksomhed til et endnu bedre sted at arbejde.
www.speakupline.ethicspoint.com eller e-mail til speak-up-line@teliacompany.com
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