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INLEDNING

Kära medarbetare

Vår Uppförandekod innehåller de standarder och principer om hur 
vi som medarbetare interagerar med varandra, våra intressenter, 
våra partners och miljön för alla våra verksamhetsaktiviteter. 
Tillsammans med våra Värderingar och Beteenden, är Burckhardt 
Compressions Uppförandekod grunden och riktlinjerna för vårt 
uppförande och för Burckhardt Compressions integritet. 

Jag uppmuntrar varje medarbetare att engagera sig i en kultur 
av respekt, öppenhet och ömsesidigt förtroende. Vi har en öppen 
kommunikationskultur. Om du skulle vilja rapportera misstänkt 
bedrägeri eller oetiskt förfarande som ligger i strid mot vår 
Uppförandekod kan du rapportera detta fel som tidigare genom 
de befintliga standardklagomålskanalerna (linjeledning, lokala 
personalresurser, juridisk avdelning) eller, som en sista utväg, 
via Burckhardt Compression Speak Up-rapporteringskanal, där 
rapportering även kan göras anonymt. 

Jag är övertygad att det ansvarsfulla beteendet hos varje Burck-
hardt Compression-medarbetare bidrar till vårt företags hållbara 
framgången. Tack för ditt stöd. 

Marcel Pawlicek  
CEO 
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1. OMFATTNING OCH SYFTE 
1.1 Denna Burckhardt Compression Speak Up-policy beskriver hur rapporter av bekräftad eller miss-

tänkta förekomster av bedrägeri och uppförande hanteras.

1.2 Burckhardt Compressions Speak Up-policy gäller för alla medarbetare, affärspartners till Burck-
hardt Compression och tredjeparter som använder Speak Up-rapporteringskanalen.

2 MISSTANKE OM FEL/BEDRÄGERI
2.1 Alla medarbetare, affärspartners till Burckhardt Compression och tredjeparter med kunskap om 

misstänkt uppförande av någon Burckhardt Compression-medarbetare eller affärspartner upp-
muntras att rapportera brott mot lagen och alla bedrägliga eller oetiska beteenden i strid med 
Burckhardt Compression Uppförandekod.

2.2 I den mån det är möjligt uppmuntras alla anställda att rapportera sådana misstankar främst via 
de normala rapporteringslinjerna, som huvudsakligen är linjeledningen, den lokala personalavdel-
ningen och avdelningen för juridik och efterlevnad.

2.3 Om de vanliga rapporteringslinjerna ej är ett alternativ (t.ex. intressekonflikt med berörda linjeled-
ningen) uppmuntras de anställda att använda Speak Up-kanalen. 

2.4 De vanliga rapporteringslinjerna som beskrivs ovan är inte tillgängliga för affärspartners till Burck-
hardt Compression och tredjeparter. Affärspartners och tredjeparter kan endast använda Speak 
Up-kanalen. 

2.5 Speak Up-kanalen tillhandahålls av en oberoende tredjepart belägen i Nederländerna.

2.6 Burckhardt Compression uppmuntrar alla parter att göra sig kända när de rapporterar en händelse 
genom Speak Up-kanalen.  Rapporter kan också göras anonymt genom Speak Up-kanalen, eller 
direkt till efterlevnadsansvarig. Anonymitet kan förhindra företagets förmåga att utreda fallet till 
fullo.

2.7 För att minimera oklar eller falsk rapportering har Burckhardt Compression bestämt sig för att 
endast utreda anonyma rapporter från medarbetare eller rapporter som gjorts av affärspartners 
eller tredje parter som har skickats in genom Speak Up-kanalen. Anonyma rapporter från medarbe-
tare eller rapporter mottagna från affärspartners eller tredjeparter genom andra kanaler än Speak 
Up-rapporteringskanalen kommer ej följas upp. 

3 RAPPORTERING I OND TRO
3.1 Burckhardt Compression tar rapportering i ond tro mycket allvarligt. Denna handling är ett allvar-

ligt brott mot vår uppförandekod och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot medarbetare 
som rapporterar i ond tro. Affärspartners och tredjeparter som rapporterar i ond tro kan också 
komma att bli bemötta med juridiska eller andra konsekvenser. 

4 TILLDELNING AV ANSVAR
4.1 Alla rapporter som kommer in via Speak Up-kanalen kommer att behandlas enligt följande arbets-

flödesdiagram:
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4.2 Efter att ha mottagit rapporter om påstådda överträdelser eller bedrägeri kommer efterlevnadsan-
svarig att utvärdera och bedöma den mottagna informationen och fastställa lämpliga nästa steg 
samt utse Ärendeansvarig (CHRO för anställningsfrågor, CDIO för IT-frågor, QESH-chef för hälso-, 
säkerhets- och miljöfrågor och juridisk rådgivning för bedrägerier, antitrust- och mutärenden).

4.3 Om ett rapporterat fall kan ha allvarliga ekonomiska och/eller anseendemässig påverkan för 
Burckhardt Compression som koncern kommer det att rapporteras av efterlevnadsansvarig direkt 
till koncernledningen och vid behov till Burckhardt Compressions styrelse.

4.4 Ärendechefen är ansvarig för utredningen, rapporteringen och stängning av ärenden som tilldelas 
hen. Ärendechefen kan gå igenom följande checklista för att styrka anklagelsen:

• Observation: Vad har rapporterats?

• Källa: Var kom rapporten från?

• Plats: Var ägde händelsen rum?

• Tid: När skedde den påstådda överträdelsen?

• Anklagelse: Typ av brottslig handling eller allvarlig överträdelse av Uppförandekoden?

• Frekvens: Är det en isolerad eller åtkommande händelse?

• Vad för ytterligare data behövs för att bättre förstå den påstådda överträdelsen?

• Vilka individer eller organisationer behöver kontaktas för att få en heltäckande förståelse av 

• frågan eller anklagelserna?

Ärendechefens syfte är att systematiskt utvärdera trovärdigheten och svårighetsgraden av ankla-
gelserna i varje rapport. Vid behov kommer Ärendechefen att samla in mer data och bevisföring för 
att avgöra om anklagelserna kan styrkas eller ej. Ärendechefen kan genomföra intervjuer med de 
involverade personerna och externt stöd kan också efterfrågas av Ärendechefen. Såvida inte mer tid 
behövs är Ärendechefens mål att stänga ärendet inom 60 dagar. 

4.5 Efterlevnadsansvarig och/eller Ärendecheferna måste avstå från ärendet i händelse av intresse-
konflikt. Sådana ärenden kommer då att hanteras av en ställföreträdare.

4.6 Burckhardt Compression förväntar sig att ledningen på alla nivåer hanterar alla frågor som rör all 
uppförande på allvar, konfidentiellt och snabbt. Ledningen är skyldig att samarbeta fullt ut med 
och hjälpa de Ärendechefer som utsetts att utreda missförhållandet.
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5 RAPPORT EJ UNDER UTREDNING
5.1 Efterlevnadsansvarig och Ärendecheferna förbehåller sig rätten att stänga ett ärende. Detta kan 

inträffa under följande (icke uttömmande) omständigheter: 
 (1)  Ärendet har utretts och lösts. Åtgärder (om några) har definierats.
 (2)  Det finns otillräcklig information och det finns ingen möjlighet att införskaffa ytterligare  

 information.
 (3)  Ärendet har blivit tillbakadraget av informanten/klaganden.

6 RAPPORTERING
6.1 Ärendecheferna kommer tillhandahålla en månatlig rapport till Efterlevnadsansvarig med alla 

öppna och stängda ärenden. Rapporten kommer även att inkludera information om ärenden som 
inte ansågs kräva utredning eller som stängts under den föregående månaden. Efterlevnadsansva-
rig kommer att rapportera ärenden på en halvårsbasis till koncernledningen och på en årlig bas till 
styrelsen för Burckhardt Compression Holding. 

7 SKYDD OCH RÄTTIGHETER FÖR INFORMANTEN/KLAGANDEN
7.1 Identiteten för alla informanter/klaganden kommer att skyddas. Burckhardt Compression har en 

strikt policy mot vedergällning mot informanter/klaganden.. Tredjeparten som är värd för Speak 
Up-kanalen kommer aldrig att avslöja röstfiler, IP-adresser eller telefonnummer, förutom i nedan-
stående fall.

7.2 Rätten att undgå vedergällning är garanterad under Uppförandekoden och överträdelser mot 
denna rätt kommer ej att tolereras. Att bli en informant/klagande innebär inte automatiskt immu-
nitet för överträdelser.

 
7.3 Detta skydd är tillämpligt för de informanter/klagande som följer denna policy.

7.4 Även när proceduren har följts korrekt finns det undantag när en informants/klagandes skydd inte 
kan garanteras. I dessa fall kan myndigheter behöva bli involverade. Röstfiler, IP-adresser eller 
telefonnummer kan komma att bli överlämnade till myndigheterna:

 (1) I händelse där det är etablerat att en rapport har gjorts i ond tro. 
 (2) Om rapporten själv är en falsk handling (t.ex. en stort hot).

7.5 Om informanten/den klagande ej är nöjd med uppföljningen och/eller resultatet av sin rapport eller 
om hen inte känner sig skyddad kan hen lämna in ett klagomål direkt till Efterlevnadsansvarig eller 
genom Speak Up-kanalen. Efterlevnadsansvarig är skyldig att ge svar till informanten/klagande 
inom 30 dagar. 

8 ANKLAGADES SKYDD OCH RÄTTIGHETER
8.1 När en person är officiellt under utredning måste hen bli underrättad om detta. Burckhardt Com-

pression kommer att underrätta den person som utreds i god tid, med beaktande av all väsentlig 
risk för förstörelse av bevis och/eller hinder för utredningen. Den person som utreds kommer att få 
rätten att lägga fram ärendet ur sitt eget perspektiv för att säkerställa ett rättvist förfarande. 

9 DATASKYDD OCH INTEGRITET
9.1 Burckhardt Compression och den utsedda Ärendechefen kommer att behandla all information 

som mottagits i strängaste konfidentialitet. Integriteten både hos budbäraren och subjekt(en) i 
rapporten kommer att skyddas. Information ska endast delas på en strikt behovsnivå. Om Speak 
Up-kanalen används kommer informationen också att nås av personal och/eller översättare från 
tjänsteleverantören – återigen endast på behovsbasis.

9.2 Burckhardt Compression efterlever de tillämpliga regelverk och lagar angående dataskydd.
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10 KONTAKTUPPGIFTER OCH WEBBADRESS
10.1  Kontaktuppgifter
 

Efterlevnadsansvarig: Remigius Fent, Burckhardt Compression AG, Franz-Burckhardt-Strasse 
5, P.O. Box 3352, CH-8404 Winterthur, Schweiz, Tel. +41 52 262 54 18, Mobil +41 75 434 03 58  
remigius.fent@burckhardtcompression.com

Ställföreträdande efterlevnadsansvarig: Aron Polgar, Burckhardt Compression AG, Franz-Burck-
hardt-Strasse 5, P.O. Box 3352, CH-8404 Winterthur, Schweiz, Tel. +41 52 262 58 57, Mobil +41 79 555 72 27  
aron.polgar@burckhardtcompression.com

10.2  Länkar för Speak Up-rapporteringskanalen: 
För att skapa en rapport, vänligen använd följande länkar på intranätet eller internet: 

 Intranät: https://speakup.burckhardtcompression.com/internal
 
 Internet: https://speakup.burckhardtcompression.com/external
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Burckhardt Compression Holding AG
CH-8404 Winterthur, Switzerland
Tel. +41 52 262 55 00
Fax +41 52 262 00 51
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com
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