1. Compass Group Reglement for forretningsetikk

1.1. Compass Group har et reglement for forretningsetikk (heretter referert som Compass CBC = Code of Business).
En elektronisk kopi av reglementet kan lastes ned og leses her: http://www.compass-group.no/Ansvar/Codeof-Business-Conduct/
Følgende avsnittt er spesielt relevante:
1.1.1. side 9 ansvarlig leveranse
1.1.2. side 12 gaver og gjestfrihet
1.1.3. side 16 hvitvasking / bestikkelser og korrupsjon
1.1.4. side 21 helse og sikkerhet

1.2. Leverandør skal:

-

lese gjennom, gjøre seg kjent med og etterfølge Compass sitt reglement for forretningsetikk;
sikre at reglementet er utlevert til og etterfulgt av samtlige personell og;
bli enige om, forplikte seg og sørge for i forbindelse med Leverandør ytelse av denne Kontrakten at
personell opptrer konsekvent med gjeldende prinsipper i reglement for forretningsetikk i alle henseender.

2. Anti-korrupsjon foretak
2.1. Som en del av bedriftens prosedyrer er det i henhold til Compass sitt reglement for bestikkelser, strengt forbudt
av leverandør eller agent engasjert til å leverer varer eller tjenester for eller på vegne av Compass Group å ta
imot betaling eller tilby bestikkelser og / eller smøring i forbindelse med Compass virksomhet.

2.2. I forbindelse med denne Kontrakten og transaksjonene overveid gjennom denne Kontrakten skal Leverandør

forplikte seg og godta at de vil overholde gjeldende lover, regler, forskrifter, forordninger og/eller statlige pålegg
fra Storbritannia, USA og landet hvor det er drift knyttet til anti-korrupsjon og anti-hvitvasking av penger.

2.3. Leverandør innrømmer, forplikter og bekrefter at de og samtlige av deres ansatte ikke har gjort, tilbudt, lovet å
gjøre, gitt fullmakt til inngåelse av, og ikke vil gjøre, tilby eller love å gjøre, godkjenne inngåelse av eventuell
betaling eller annen overføring av økonomisk, annen fordel eller noe annet av verdi, inkludert men ikke
begrenset til besørgelse av midler, tjenester, gaver eller underholdning, direkte eller indirekte til:

a) offentlig tjenestepersoner;
b) direktør, offiser, ansatt eller agent / representant for en faktisk eller potensiell motpart, leverandør eller
c)
d)
e)
f)

kunde av Compass;
direktør, offiser, medarbeider eller representant for Compass eller samarbeidspartnere eller tredje parter;
politisk parti, representant(er) av et politisk parti eller en kandidat til offentlige verv;
agent eller mellommann for betaling til noen av de foregående, eller
annen person eller enhet;

for det formål å oppnå, belønne eller påvirke tildelingen av denne Kontrakt eller for enhver utilbørlig fordel
eller urettmessig formål hvor det ville være upassende for personen å akseptere slik fordel i forbindelse med
utførelsen av denne Kontrakten og transaksjonene planlagt herunder eller i forbindelse med andre
forretningstransaksjoner som involverer Compass Group og hvor det i den grad ville være i strid med eller
uforenlig med prinsippene/kravene av gjeldende lover og regler innen bestikkelser eller hvitvasking gjeldende
for Compass Group, Leverandør eller sine respektive morselskaper, inkludert, men ikke begrenset til Britisk Lov
om Bestikkelser 2010, Britisk Lov om Anti-Terrorisme, Kriminalitet og Sikkerhet 2001, amerikansk lov om
korrupt praksis og etterfølgende lovgivning, lovgivning implementert i OECD-konvensjonen om bekjempelse av
bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonal forretningsvirksomhet og FN-konvensjonen
mot korrupsjon, og/eller hvitvasking lovene i driftslandet.
2.4

Uavhengig av foregående foretak, Leverandør samtykker og forplikter seg til å varsle Compass Group straks
etter oppdagelsen av en forekomst der Leverandør eller agent har unnlatt å etterkomme noen av
bestemmelsene i denne klausulen.
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