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Vi har tagit initiativet till att ansluta oss till antikorruptionskoden 
från Middlenext, förbundet för börsnoterade små och 
medelstora företag, eftersom den är i linje med ACTIA-
koncernens värderingar, etiken i allmänhet och de etiska 
reglerna i synnerhet.

Koden från Middlenext har utarbetats i samråd med de anslutna 
företagen i syfte att ge uttryck för deras övertygelser i detta 
ämne och att dela dem med deras medarbetare och tredje 
parter med vilka de kan komma att bedriva samarbete. Den 
uppfyller även den     skyldigheten enligt Sapin II-lagen av den 
9 december 2016.

Den motsvarar ACTIA:s värderingar. Alltsedan den grundades 
har vår koncern byggt på och utvecklats kring starka värderingar 
och övertygelser som säkerställer dess fortlevnad och vägleder 
varje persons uppförande. Till dem hör: bekämpande av 
korruption, brott, penningtvätt, i alla deras former, i alla länder, 
oavsett ämne, och förbud mot alla former av intressekonflikter. 
Dessa värderingar är ämnade att delas av oss alla.

Etiken i den dagliga verksamheten, vår integritet, vår 
ansvarsfulla förvaltning samt efterlevnaden av de värderingar 
som vi står för – i synnerhet de som anges i de etiska reglerna 
– och denna kod bidrar varje dag till koncernens fortlevnad, 
till förtroende från alla våra intressenter, till att förbättra vår 
märkesimage och vårt anseende och till att verka för en bättre 
affärsetik.

Jag vill be er att uppmärksamt läsa igenom hela denna 
antikorruptionskod, att följa dess principer och att alltid tillämpa 
den inom ramen för ert arbetsliv vid ACTIA.

Jean-Louis PECH
Styrelseordförande i ACTIA Group

Lev och följ
kodens anda ...
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Dessa regler är inte frivilliga, utan gäller för oss alla, oavsett nivå 
i hierarkin. Den som inte följer dem blir personligen ansvarig. 
Han eller hon kan då ådra sig eller ACTIA-koncernen böter eller 
straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder. Vi vet alla att ett gott 
anseende är svårt att uppnå, men bräckligt. Vi vet alla att dessa 
värderingar bär och bygger upp oss.

Vi måste alla föregå med gott exempel genom vårt dagliga 
uppförande och rapportera varje misstanke om överträdelse 
av koden. Anmälningar med ärligt uppsåt kan bidra till att 
låta ACTIA skydda sin fortlevnad och förbli ett högpresterande 
företag för allas bästa.

Låt oss påminna om att ACTIA inte tolererar bristande 
uppfyllelse av dessa skyldigheter – påföljden kan till och med 
bli uppsägning – eller repressalier mot en medarbetare som 
anmäler ett etiskt förkastligt uppförande, oavsett form.

Om du har frågor, hur små de än må vara, om artiklarna i 
denna kod eller om tillämpningen av den kan du kontakta din 
ansvarige överordnade, personalavdelningen eller den juridiska 
avdelningen. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du 
skriva till följande adress: contact.integrity@actia.fr

Behåll inte dina frågor för dig själv, utan prata om dem och be 
om råd. Du kommer alltid att få stöd i den här processen.

Louis PECH
Ordförande för tillsynsrådet i ACTIA Group

Styrelseordförande för LP2C

…Sprid den
och se till att den följs
i din omgivning.
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Inledning
Antikorruptionskoden från Middlenext (koden) hänför sig till 
Förenta nationernas konvention mot korruption och syftar till 
att motverka alla former av korruption.

Det är emellertid inte möjligt för ett dokument att ta upp 
samtliga av de fall av korruption och handel med inflytande 
som kan uppstå inom ramen för den dagliga verksamheten. Var 
och en måste därför använda sitt eget omdöme och visa prov 
på sunt förnuft. Vid tveksamheter kring vad som är lämpligt 
uppförande ska varje företag förlita sig på sina hjälp- och 
rådgivningsverktyg samt på ett internt varningssystem.

Denna kod kan komma att ändras.
Denna kod är en ingående del av 

företagets interna regler.
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[1] Ram och tillämpningsområde 
Koden gäller för samtliga medarbetare vid de företag och/
eller koncerner som ansluter sig till antikorruptionskoden från 
Middlenext.

Varje medarbetare måste anta ett föredömligt uppförande 
inom varje företag och inte göra något som strider mot 
uppförandereglerna i denna kod.

Alla frågor från medarbetare angående tillämpningen eller 
tolkningen av koden ska riktas till hans eller hennes överordnade 
eller till den kontaktperson som utsetts av företaget.
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[2] Grundläggande regler
och former 
DEFINITION
KORRUPTION är ett beteende varigenom en person (offentlig 
tjänsteman eller privatperson), direkt eller genom en gåva, 
ett erbjudande eller ett löfte, erbjuder, begär eller tar emot 
presenter eller förmåner, oavsett art, för att genomföra, fördröja 
eller underlåta att genomföra en handling som direkt eller 
indirekt faller inom ramen för hans/hennes befattning i syfte 
att uppnå eller bevara en affärsmässig eller ekonomisk förmån, 
påverka ett beslut.
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Det finns två olika typer av korruption:
• Korruptionen är AKTIV när personen som ger mutan har 

tagit initiativet till korruptionen.

• Korruptionen är PASSIV när den sker på initiativ av 
personen som tar emot mutan, dvs. av personen som 
genomför eller inte genomför en handling i utbyte mot en 
ersättning. 

Korruption kan ha en rad olika former inom ramen för 
kommersiell eller social praxis. Det kan t.ex. röra sig om 
inbjudningar, presenter, sponsring, gåvor osv.

HANDEL MED INFLYTANDE innebär att en person handlar 
med sin egenskap eller sitt inflytande, som kan vara verkliga 
eller förmodade, i syfte att påverka ett beslut som ska tas av 
en tredje part. Den omfattar tre personer: mottagaren (den 
som ger förmånerna eller gåvorna), mellanhanden (den som 
använder den trovärdighet som han eller hon har på grund 
av sin ställning) och målpersonen, som har beslutanderätten 
(offentlig myndighet eller förvaltning, domare, expert osv.).

PRINCIP OCH REGLER
Medarbetarna får inte göra sig skyldiga till korruptionsbrott och 
får inte använda sig av mellanhänder, t.ex. ombud, konsulter, 
rådgivare, distributörer eller andra affärspartner, i syfte att begå 
sådana brott. 

• Efterlevs gällande lagar och föreskrifter?
• Är det förenligt med koden och företagets intresse?
• Är det utan privat intresse?
• Skulle det kännas genant om mitt beslut blev känt? 

Varje företag som arbetar utifrån koden har TAGIT FRAM ETT FÖRFARANDE som gör att varje löntagare kan uttrycka sina 
tveksamheter om han eller hon ställs inför ett val som rör etik eller affärer, och detta konfidentiellt.

Om en person får ett förslag måste han eller hon ställa sig följande frågor
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DEFINITION
Ordet ”offentlig tjänsteman” avser en person som innehar 
offentlig makt, ansvarar för ett uppdrag att verka i allmänhetens 
tjänst eller har anförtrotts ett offentligt mandat, för sig själv eller 
för andra.

PRINCIP OCH REGLER 
Korruption av offentlig tjänsteman bestraffas med strängare 
påföljder1.

Alla relationer med offentliga tjänstemän ska vara förenliga med 
de regler som styr den (dvs. de regler som gäller i den offentliga 
tjänstemannens land eller som har fastställts av hans/hennes 
arbetsgivare). Även om de inte är förbjudna enligt lag, ska alla 
förmåner till en offentlig tjänsteman ges fullständigt öppet 
gentemot företaget och underkastas föregående godkännande 
från överordnad.

1Den franska strafflagen anger tunga påföljder för personer som gör sig 
skyldiga till korruption inom den offentliga förvaltningen – påföljder som kan 
uppgå till hela 10 års fängelse och 1 miljon euro i böter. Även om det bara är 
ett försök – t.ex. att erbjuda eller begära en muta – bestraffas det på samma 
sätt som ett faktiskt korruptionsbrott.

[2.1] Särskilda regler
för offentliga tjänstemän 
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DEFINITION
Presenter är alla former av förmåner som ges av någon som 
ett erkännande eller tecken på vänskap, utan att förvänta sig 
något tillbaka.

Det att bjuda på eller låta sig bjudas på måltider, boende 
och nöjen (föreställningar, konserter, idrottsevenemang osv.) 
betraktas som en inbjudan.

PRINCIP OCH REGLER 
Presenter och inbjudningar kan utgöra eller uppfattas som aktiv 
eller passiv korruption. Därför bör man vara uppmärksam när 
det gäller presenter, hövlighetsbetygelser och gästfrihet (som 
mottas eller ges) samt inbjudningar till nöjen som bidrar till 
att skapa goda relationer, men kan betraktas som ett sätt att 
påverka ett beslut och främja ett företag eller en person.

[2.2] Presenter och inbjudningar
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[2.3] Gåvor till 
välgörenhetsorganisationer eller 
politiska organisationer 
DEFINITION
Gåvor eller donationer är förmåner som ges i form av pengar 
och/eller bidrag in natura. De tilldelas för ett bestämt ändamål: 
forskning, utbildning, miljö (hållbar utveckling), välgörenhet 
eller humanitära ändamål.

Politiska bidrag – oavsett om de är ekonomiska eller inte – är 
avsedda att stödja politiska partier, ansvariga eller initiativ.

PRINCIP OCH REGLER 
Ansökningar om gåvor, donationer eller bidrag måste övervägas 
noggrant, särskilt de från personer vars ställning gör att de kan 
påverka företagets verksamhet eller som, om gåvan skulle 
beviljas, skulle kunna dra personliga fördelar av den.

Ansökningar om gåvor måste godkännas av en överordnad.
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DEFINITION
Genom stöd eller sponsorskap önskar företaget ge sitt 
ekonomiska eller materiella stöd till sociala, kulturella 
eller idrottsliga verk eller insatser i syfte att förmedla och 
marknadsföra sina värderingar.

PRINCIP OCH REGLER 
De förutsätter att inga särskilda förmåner andra än att främja 
företagets image eftersträvas från mottagarens sida.

[2.4] Stöd och sponsorskap
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DEFINITION
Smörjpengar är icke-officiella betalningar (för att undgå legitima 
och officiella skatter och avgifter) som betalas för att underlätta 
eller påskynda formaliteter, i synnerhet administrativa, t.ex. 
ansökningar om tillstånd, viseringar eller förtullningar.

PRINCIP OCH REGLER 
Företaget tar inte emot ”smörjpengar”, utom vid tvingande skäl 
(en medarbetares hälsa och säkerhet …).

[2.5] Smörjpengar
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DEFINITION
Övervakningen omfattar de tredje parter, fysiska eller juridiska 
personer, med vilka företaget interagerar och som i vissa fall 
kan uppvisa en särskild risknivå med avseende på korruption.

Följande betraktas som tredje parter: handelspartner, 
leverantörer, ombud, kunder, mellanhänder ...

PRINCIP OCH REGLER 
Varje företag ska tillse att tredje parter följer dess principer och 
värderingar och iaktta tillbörlig aktsamhet, när så är tillämpligt.

[2.6] Övervakning av tredje parter 
(leverantörer, kunder) 
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DEFINITION
Intressekonflikter uppstår i situationer då medarbetarnas 
privata intressen står i konflikt med deras befattning eller 
ansvar.

PRINCIP OCH REGLER 
Om omständigheterna ger upphov till en möjlig eller känd 
intressekonflikt måste de berörda medarbetarna rapportera 
detta.

[2.7] Intressekonflikter 
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[2.8] Bokföring och interna 
kontroller 
DEFINITION
Företaget ska tillse att dess redovisningsenheter och/
eller interna och/eller externa revisorer i sina kontroller är 
uppmärksamma på döljande av korruptionsbrott i böcker, 
register och räkenskaper.

PRINCIP OCH REGLER 
Personer som arbetar med uppdrag inom revision (granskningar, 
attestering av räkenskaper) måste vara särskilt vaksamma när 
det gäller tillförlitligheten och riktigheten i räkenskaperna.



15

Antikorruptionskod från Middlenext. Tillämpning 

[3] Tillämpning
[3.1] Utbildning
Medarbetarna är skyldiga att ta del av denna kod och att delta i 
utbildningstillfällen anordnade av företaget i syfte att göra dem 
medvetna om bekämpandet av korruption. Nya medarbetare 
görs medvetna om detta så snart de tillträder sin tjänst.
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[3.2] Rapportering av ageranden 
som strider mot koden och skydd 
för visselblåsare
Varje medarbetare kan rapportera sina tveksamheter och/
eller ställa frågor till sin överordnade och/eller kontaktperson, 
genom att följa det av företaget fastställda förfarandet:

• om han eller hon ställs inför en risk för korruption,
• om han eller hon med ärligt uppsåt anser att en överträdelse 

av koden har begåtts eller håller på eller riskerar att begås,
• om han eller hon upptäcker att någon utsätts för 

repressalier för att ha rapporterat något med ärligt uppsåt. 

Varje medarbetare som med ärligt uppsåt och opartiskt, dvs. 
uppriktigt övertygad om att hans eller hennes uppgifter är 
riktiga, anmäler en överträdelse eller risk för överträdelse av 
koden till sin överordnade eller kontaktperson kommer att 
skyddas mot alla former av repressalier. Personens identitet 
och inrapporterade fakta kommer att behandlas konfidentiellt 
enligt gällande regler.

Medan ett fel med ärligt uppsåt inte ger upphov till någon 
disciplinpåföljd, är angivelser som är avsiktligt oberättigade 
eller som präglas av en vilja att skada belagda med påföljder. 
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[3.3] System för meddelandefrihet 
och skydd av personuppgifter

Medarbetarna informeras om att systemet finns. 

I enlighet med de regler om personuppgiftsskydd som gäller 
i de flesta länder där företaget är verksamt och i synnerhet 
inom Europeiska unionen, kan varje person som identifieras 
inom ramen för ett system för meddelandefrihet, oavsett om 
personen är visselblåsare eller är föremål för anmälan, utöva 
sin rätt att få åtkomst till uppgifterna som rör honom eller 
henne.

Alla har även rätt att på samma sätt begära rättelse eller 
radering av personuppgifter om dessa är felaktiga, ofullständiga, 
tvetydiga eller inaktuella.
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[3.4] Påföljder vid överträdelse av 
denna kod 
Icke-efterlevnad av reglerna leder till personligt ansvar för 
medarbetaren och påföljder som kan vara straffrättsliga2, enligt 
gällande lagstiftning. 

Företaget förbinder sig att:

• ta alla lämnade uppgifter i beaktande,
• utreda anmälningarna med tillbörlig omsorg,
• bedöma fakta på ett objektivt och opartiskt sätt,
• vidta lämpliga korrigerande åtgärder och utdela lämpliga 

disciplinära påföljder. 

2Den franska lagen bestraffar aktiv korruption (den som ger mutan) och 
passiv korruption (den som tar emot mutan) på samma sätt. För en fysisk 
person är maxstraffet 5 års fängelse och 500 000 euro i böter (beloppet kan 
fastställas till två gånger vinningen av förseelsen).
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[3.5] Genomförande: Ansvar och 
övervakning  
Det är varje medarbetares ansvar att genomföra koden 
inom ramen för de ansvarsområden som följer av personens 
befattning.

Företaget utför regelbundna kontroller för att säkerställa att 
verksamheten överensstämmer med gällande regler. 

Företagets och/eller koncernens styrande organ ser regelbundet 
över hur anmälningar av missförhållanden genomförs och följs 
upp.
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