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Spørgsmål
om vores
Code of Conduct
stilles til Scotty.

Begreber, der er markeret med fed og kursiv er defneret i en ordliste, der sammen med andre
styringsdokumenter (Governance documents), fndes i vores interne database. Du kan fnde en
ordliste, der specifkt vedrører denne Code of Conduct, i slutningen af dette dokument.
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VORES
VÆRDIER
4

Vores værdier er kernen i vores virksomheds identitet.
De repræsenterer hvordan, vi agerer, taler og opfører
os på sammen, og måden vi interagerer med kunder
og interessenter på.

Sikkerhed
Vi tænker sikkerhed ind i alle vores aktiviteter – for at
beskytte hinanden, vores aktiver og miljøet omkring os.

Integritet
Vi gør altid det rigtige, og vi er hver især ansvarlig for
vores handlinger.

Samarbejde
Vi arbejder sammen og anerkender hinandens unikke
indsats for at levere fantastiske resultater.

Innovation
Vi omdefnerer ingeniørarbejde ved at tænke nyt og
anderledes, og vi er stolte af resultaterne.

SNC-LAVALIN
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MEDDELELSE FRA
VORES PRESIDENT
6

Kære kolleger
Vi gør os hver dag fortjent til vores virksomheds gode omdømme. Vi gør os fortjent til det med
de ydelser, som vi leverer til vores kunder samt med den måde, vi opfører os på. Vores stærke
engagement i at lave forretninger på en etisk forsvarlig måde og med integritet er centralt for
vores resultater.
At vi gør vores arbejde på den rette måde, er lige så meget en del af vores kultur som vores
kerneværdier sikkerhed, integritet, samarbejde og innovation. De lægger grunden til dem, vi er,
og hvordan vi fungerer som en organisation. Hver enkelt af os spiller en kritisk rolle i at fremme
og udvise passende, etisk opførsel til enhver tid.
Selvom vi er blevet anerkendt af Ethisphere Institute for anden gang som en global førende kraft
inden for programmer for etik og regeloverholdelse og har fået ophævet de sanktioner, som vi blev
påført af Verdensbanken, slutter vores arbejde med at genopbygge vores gode omdømme aldrig.
Vi har lært meget af fortiden og burde være stolte af det, vi har opnået, og som vores virksomhed
står for. Samtidig skal vi altid være på vagt og må aldrig blive selvtilfredse.
Vores adfærdskodeks sætter standarderne for, hvordan vi arbejder sammen for eller på vegne af
SNC-Lavalin. Det fungerer også som grundlag for vores styringsdokumenter og værktøjer, som
støtter os i at tage fornuftige beslutninger hver eneste dag. Det er vigtigt, at vi forholder til dette
i vores arbejde, og søger råd, hvis vi er usikre på den rigtige handling i en given situation.
Vi har en forpligtelse til at opretholde et miljø, hvor ansatte har det godt med at stille spørgsmål
og at rejse eller rapportere sager om manglende regeloverholdelse. Vores løfte til jer er, at I kan
være sikre på fortrolighed, og at I ikke vil blive udsat for repressalier.
Sammen er vi stemmen bag kerneværdierne i vores frma, og jeg er personligt forpligtet til for at
sørge for, at vi overholder de stærke etiske principper, som er beskrevet i vores adfærdskodeks.
Integritet er et af vores stærkeste aktiver. Det er ikke bare det rette at gøre, det er også nøglen til
en strålende fremtid.

Ian L. Edwards

PRESIDENT OG CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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1. EN KULTUR MED
HØJE ETISKE STANDARDER

8

1.1. SNC-Lavalins forpligtelse
SNC-Lavalin arbejder på at fremme integritet og de højeste etiske standarder i alle aspekter
af virksomheden. For at sikre at vi efterlever vores værdier og overholder forpligtelserne i vores
Code of Conduct (vores Kodeks), forpligter SNC-Lavalin sig til:
› At fremme og opretholde en kultur med integritet
› At skabe passende opmærksomhed omkring og forståelse af vores Kodeks på
alle niveauer
› At etablere foranstaltninger for at forhindre, opdage og reagere på uetisk eller
non-compliant adfærd
› At sørge for globalt tilgængelig støtte, information og ressourcer til at opfylde
vores Kodeks
› At fremme en kultur med at give vores mening til kende, hvor vores stemmer
bliver hørt, og hvor vi alle sammen kan gøre opmærksomme på etiske problemer
› At beskytte mod repressalier mod enhver, som åbent og i god tro giver udtryk for
deres bekymringer og
› At forbedre vores ledelsesstandarder løbende.
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1.2. Træf den rigtige beslutning
Vores Kodeks er ikke en samling af regler, og den kan ikke dække alle situationer. Den hjælper os
med at bruge vores gode dømmekraft, så vi kan træffe de rigtige beslutninger.
Nogle beslutninger er nemme. Men når vi er usikre på, hvordan vi skal agere
i arbejdssammenhænge, skal vi stille os selv følgende spørgsmål:
Stemmer det overens med vores værdier, vores Kodeks og vores styringsdokumenter
(Governance documents)?
Er det lovligt?
Er det fair, etisk og moralsk korrekt?
Hvad siger min “mavefornemmelse” mig?
Hvordan ville det se ud, hvis det blev rapporteret i nyhederne eller et andet
offentligt forum?
Kan det have en negativ indfydelse på mit omdømme eller SNC-Lavalins omdømme?
Kan det opfattes som respektløst?
Kan det blive opfattet som unødig påvirkning?
Kan det bringe nogens helbred, sikkerhed eller velbefndende i fare?
Hvis svaret på et af disse spørgsmål er uklart, eller hvis vi ikke er trygge ved vores svar, skal vi søge
vejledning hos vores ledere eller lntegrity Offcers.

Wasit Gas Plant

10

1.3. Rapportering af problemer
Vi kan alle bidrage til at opretholde vores høje etiske standarder og kultur ved at rapportere
det, når vi støder på en situation, der kan give anledning til tvivl om integritet eller mistanke
om embedsmisbrug.
Rapporteringsprocessen er er beskrevet i det sidste afsnit af vores Kodeks. Selv om mange
andre rapporteringskanaler er tilgængelige, kan vi altid bruge virksomhedens Reporting Line
(der varetages af en uafhængig tredjepartsudbyder) som kanal for vores bekymringer.
Vi vil altid være beskyttede mod repressalier, når vi rapporterer vores bekymringer i god tro.
For yderligere oplysninger
Se vores præsentation om vores Reporting Line.
Se vores video.
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2. HÅNDHÆV
VORES KODEKS
12

2.1. Vi er alle omfattet
Vores Kodeks skal sikre integritet og gennemsigtighed i vores forretningsførelse og i vores forhold
til andre.
Vores Kodeks gælder for alle medarbejdere, uafhængige konsulenter, indlånte medarbejdere,
ledere og SNC-Lavalins bestyrelser.
Det er en del af vores ansættelsesvilkår og -betingelser hos SNC-Lavalin at overholde vores Kodeks og
vores styringsdokumenter (Governance documents). Vi skal årligt gennemføre en certifceringsproces,
der skal sikre, at vi har forstået vores Kodeks, og at vi anvender den korrekt i vores daglige arbejde.
Vi forventer, at enhver tredjepart, som vi samarbejder med, har respekt for vores værdier og høje
etiske standarder.
Vores Kodeks bliver løbende gennemgået og opdateret og kan fndes på vores website på
www.snclavalin.com/en/about/integrity.

2.2. Compliance
Da vi driver virksomhed over hele verden, er vi underlagt mange landes lovgivning, og vi er
forpligtet til at overholde dem alle.
Hvis en adfærd er tilladt i henhold til lokal lovgivning, men ikke er tilladt af vores Kodeks eller
styringsdokumenter (Governance documents), har vores Kodeks og styringsdokumenter
(Governance documents) forrang.

Vi skal altid:
Rådføre os med vores advokater, inden vi handler, når vi har spørgsmål om
forståelsen eller anvendelsen af love eller regler.

2.3. Vi omsætter vores værdier og vores
Kodeks til handling
Uanset hvor vi er, og hvad vi foretager os, er vi alle SNC-Lavalins ansigt udadtil. Når vi handler i
overensstemmelse med vores værdier og følger vores Kodeks og styringsdokumenter (Governance
documents), er det med til at beskytte vores omdømme og vores fremtid. Det afgør, om kunder og
forretningspartnere vil indgå i et forretningssamarbejde med os, og om dygtige folk vælger en karriere
hos os. Fordi vi bekymrer os om vores medarbejdere, vores kunder og vores omdømme, tager vi de
nødvendige skridt og foranstaltninger til at håndtere adfærd, der ikke følger vores Code of Conduct.

VORES ADFÆRD
GØR EN FORSKEL
SNC-LAVALIN
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Uanset om vi arbejder sammen med kollegaer, mødes med kunder eller forsøger at tiltrække
nye talenter, repræsenterer vi alle SNC-Lavalin. Hvordan vi arbejder sammen med andre, er det,
der defnerer os som virksomhed. Vi har alle en rolle at spille mht. at bevare og forbedre vores
omdømme som førende i branchen.

Vi skal altid:
Gøre det rette
Overholde vores Kodeks, vores styringsdokumenter (Governance documents) samt
gældende love og bestemmelser
Udvise integritet og ærlighed
Tage ansvar for de ting, vi kontrollerer, og de beslutninger, vi træffer, og opfordre
andre til at gøre det samme
Tage ansvar for at levere det, vi lover
Tage vare på vores egen og andres sundhed, tryghed og sikkerhed
Behandle andre med respekt og værdighed
Støtte lighed, mangfoldighed og inklusion på vores arbejdsplads og
Beskytte vores miljø og de lokalsamfund, vi arbejder i.
Vi foregår alle med et godt eksempel ved at vælge en adfærd, der understøtter vores fælles værdier.

2.4. Vores forventninger til vores ledere
Vores ledere har yderligere ansvar i henhold til vores Kodeks.

De har ansvaret for:
At fremme en kultur af integritet og ansvarlighed
At foregå med et godt eksempel
At hjælpe deres teams med at forstå og overholde vores Kodeks og
styringsdokumenter (Governance documents)
At muliggøre og sikre deltagelse i relevant uddannelse og certifcering
At sikre et positivt arbejdsmiljø, hvor mennesker bliver behandlet med værdighed
og respekt
At støtte og beskytte personer, som i god tro fremsætter en bekymring eller rapporterer
om en potentielt uetisk adfærd eller en adfærd, der ikke er i overensstemmelse med
vores Kodeks og
At rapportere det, når de hører om eller har mistanke om embedsmisbrug.

14

2.5. Stying, politikker og procedurer
Vi arbejder med rammer for styring, der giver retningslinjer og styrer vores handlinger og
beslutningstagning. Vores rammer for styring består af erklæringer, forpligtelser, politikker,
procedurer og mange andre typer styringsdokumenter (Governance documents).

Vi skal altid:
Overholde de principper, der er fastlagt i vores styringsdokumenter (Governance
documents)
Kontrollere, at vi bruger den nyeste version af vores styringsdokumenter,
der er tilgængelige på vores intranet
Indlevere en afvigelsesanmodning, når vi ikke kan overholde disse principper
(se næste afsnit), og
Kontakte den ansvarlige for politikken eller koordinatoren for politikken, når vi
har spørgsmål eller bekymringer om et styringsdokument (Governance document).
For yderligere oplysninger
Se vores politik i vores Governance Framework (Rammer for styring).
Se vores styringsdokumenter på vores intranet.
Se siden med vores Governance Framework (Rammer for styring) på vores intranet.
Kontakt os.

2.6. Undtagelser og fravigelser
Vi kan muligvis komme til at stå i en situation, hvor vi ikke helt kan overholde vores Kodeks eller
et af vores styringsdokumenter (Governance documents). Hvis det er tilfældet, skal vi indhente
godkendelse ved at udfylde en anmodning om afvigelse, før vi foretager os noget.
Det kan f.eks. gælde situationer, hvor det vil være nødvendigt at bede om lov til at afvige fra Kodeks
og styringsdokumenter:
› Godkendelse af transaktioner ud over det, der er tilladt i henhold til vores
styringsdokumenter (Governance documents), eller
› Bookning af rejsearrangementer uden om godkendte rejsebureauer.
Det hjælper os med at sikre, at afvigelser dokumenteres og godkendes på et passende niveau.
Det hjælper os også med at revurdere vores styringsdokumenter (Governance documents)
efter behov.
Vi bør ikke bede om en afvigelse når vi har mistanke om eller ved, at nogle ikke har overholdt vores
Kodeks eller et andet styringsdokument (Governance document) eller en lov eller forordning.
Disse situationer skal rapporteres som beskrevet i afsnit 8.1.
For yderligere oplysninger
Se vores politik i vores Governance Framework (Rammer for styring).
Se vores side om afvigelser fra vores styringsdokumenter (Governance documents) på vores
intranet.
Se vores video.

SNC-LAVALIN
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3. FOKUS PÅ VORES
FOLK OG VORES
ARBEJDSPLADS
16

3.1. Gensidig respekt
Hos SNC-Lavalin udviser vi respekt over for alle. Vi interagerer med personer med forskellige
baggrunde og synspunkter. Denne mangfoldighed er et stort aktiv, der bidrager til vores evne til
at forny os.
Vi engagerer os i respektfuld og konstruktiv kommunikation, og vi lytter til andre for at opretholde et
positivt og mentalt sikkert arbejdsmiljø. Vi er forpligtede til at skabe og opretholde en inkluderende
kultur, hvor alle hører til, hvor vi kan være os selv, nyde vores arbejde, fremme vores karrierer og leve
op til vores fulde potentiale.
Vi prioriterer værdighed, privatliv og rettigheder højt. Vi har nultolerance over for adfærd eller
handlinger, der betragtes som diskrimination, chikane eller vold.
For yderligere oplysninger
Se vores side om lighed, mangfoldighed og inklusion på vores intranet.
Se vores procedure for diskrimination, chikane og vold i arbejdssammenhæng.
Se vores sammendrag om vores program for lighed, mangfoldighed og inklusion.
Se vores video.

3.2. Arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø
Alles sikkerhed er vigtig for os. Vi lægger vægt på at drive forretning på en sikker, etisk,
miljømæssigt og socialt ansvarlig måde.
Vi sørger for som et minimum at overholde den gældende arbejdsmiljø- og miljølovgivning
i forhold til alle de områder, vi arbejder indenfor.
For at sørge for den fysiske og psykologisk sikkerhed på vores arbejdsplads implementerer vi
et program for arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø baseret på, at der tages højde for risici samt på
risikovurdering og eliminering af risici.
Vi er alle forpligtede til at sørge for, at alle medarbejdere kommer sikkert hjem igen, når dagen
er omme.
For yderligere oplysninger
Se SNC-Lavalin BlueBook vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø.

SNC-LAVALIN
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3.3. Narkotika og alkohol
Vi må aldrig:
Være påvirket af stoffer eller alkohol i arbejdstiden
Købe eller sælge euforiserende stoffer på arbejdspladsen
Købe eller sælge alkohol på arbejdspladsen eller
Indtage eller servere alkoholiske drikkevarer i SNC-Lavalins lokaler uden tilladelse fra
den administrerende direktør og altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.
For yderligere oplysninger
Se SNC-Lavalin BlueBook vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø.
Se vores scenarie, der omhandler en drink til frokost.

3.4. Sikkerhed
Vi har pligt til at beskytte vores medarbejdere, aktiver og oplysninger, uanset hvor vi arbejder fra
i det daglige eller på forretningsrejser

Vi må aldrig:
Bevidst engagere os i aktiviteter, der udgør en sikkerhedsrisiko, som ikke kan
håndteres på en ordentlig måde eller
Samarbejde med leverandører af sikkerhedsløsninger, som ikke overholder vores
principper og sikkerhedsstandarder.
For yderligere oplysninger
Se vores erklæring om global sikkerhed.
Se vores politik vedrørende global sikkerhed.

18
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4. UNDGÅ
INTERESSEKONFLIKTER

HK International Airport
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4.1. Vi er alle ansvarlige
Vi skal sørge for, at vi altid handler i SNC-Lavalins bedste interesse.
Vores dømmekraft og handlinger må aldrig være påvirket af sekundære interesser, der vil gavne os,
et medlem af den nærmeste familie eller en person, som vi har tætte personlige relationer til.
En interessekonfikt, hvad enten den er reel, potentiel eller opfattet, kan udsætte SNC-Lavalin for
visse risici, for eksempel juridisk ansvar eller skade på omdømme.
I tilfælde af en reel, potentiel eller opfattet interessekonfikt vil ledelsen vurdere situationen og
gennemføre eventuelt nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe situationen. Alle oplysninger vil
blive behandlet fortroligt og kun være tilgængelige for de personer, der er involveret i håndteringen
af den pågældende interessekonfikt.

Vi skal altid:
Handle og træffe beslutninger ud fra SNC-Lavalins bedste interesse
Fuldstændigt og sandfærdigt, og rettidigt, afsløre alle oplysninger i forbindelse med
en reel, potentiel eller opfattet interessekonfikt og
Efterleve enhver foranstaltning med henblik på at håndtere en interessekonfikt.

Vi må aldrig:
Lade vores handlinger eller beslutninger styre af vores egne personlige fordele eller
goder/fordele for et medlem af den nærmeste familie eller en person, som vi har
tætte personlige relationer til
Sætte os i en situation, hvor vi ikke kan være objektive i forhold til et medlem af den
nærmeste familie eller en person, som vi har tætte personlige relationer til, enten
ved at føre kontrol med dem eller samarbejde med en virksomhed, de selv helt eller
delvist ejer eller arbejder for, eller
Fortsætte, når vi ved eller er usikre på, om en situation udgør en interessekonfikt.
Se vores procedure forn interessekonfikter.
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4.2. Offentliggørelse
Vi skal oplyse om alle interessekonfikter og ændringer af eksisterende interessekonfikter, når
de opstår, ved at udfylde en interessekonfiktformular. Vi skal gennemføre modulet Erklæring om
interessekonfikter hvert år for at sikre, at SNC-Lavalin er bekendt med vores personlige status
i forhold til interessekonfikter.

Vi skal altid oplyse om situationer, hvor:
Vi har påbegyndt eller snart påbegynder en bibeskæftigelse
Vi har takket ja til eller vil takke ja til en bestyrelsespost/ekstern post hos en
kommerciel eller non-proft tredjepartsorganisation.
Vi har indgået eller er ved at indgå et forretningssamarbejde med en konkurrent,
forretningsforbindelse, leverandør eller kunde
Vi ejer eller planlægger at komme til at eje en betydelig økonomisk interesse i en
konkurrent, forretningsforbindelse, leverandør eller kunde
Vi har et medlem af den nærmeste familie, der i øjeblikket arbejder hos SNC-Lavalin,
eller vi har tætte personlige relationer til nogen, som gør det
Vi er/har været embedsmand inden for de sidste fem år eller
Vi har et medlem af den nærmeste familie, som er/var, eller nogen, som vi har tætte
personlige relationer til, er/har været embedsmand inden for de sidste fem år.
Andre situationer, der ikke er nævnt ovenfor, hvor vores dømmekraft og beslutningstagning enten
er eller kan blive påvirket af arbejdsrelaterede eller personlige interesser, kan også udgøre en
interessekonfikt og kræve offentliggørelse. Hvis vi er i tvivl, videregiver vi oplysninger om disse
situationer ved at udfylde en interessekonfiktformular. Vores leder vurderer, om situationen udgør
en interessekonfikt, og om afbødende tiltag er nødvendige.
For yderligere oplysninger
Se vores scenarie om interessekonfikter.
Se vores video.
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Samuel De Champlain Bridge
Credit: Infrastructure Canada
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5. INDFØR PASSENDE
FORRETNINGSPRAKSIS

Dubai Opera
24

5.1. Anti-trust og konkurrence
Vi skal udøve fair, konkurrencebaseret forretningspraksis, der overholder anti-trust- og
konkurrencelovgivningen. Lovgivningen er som udgangspunkt beregnet til at opretholde
fri og åben konkurrence på markedet.

Vi må aldrig diskutere, være i hemmelig forståelse med eller lave
aftaler med tredjeparter om at:
Fikse eller kontrollere priser, vilkår eller betingelser
Begrænse konkurrence eller forhandlinger med leverandører eller kunder
Dele eller modtage fortrolige oplysninger med/fra nuværende eller potentielle
konkurrenter eller andre uautoriserede parter
Opdele markeder eller fordele kunder eller territorier eller
Vælge ikke at afgive et bud, tilbagekalde et tilbud eller indsende et kunstigt tilbud
i et forsøg på at påvirke udfaldet af en udbudsprocedure.

Når vi indgå joint venture-aftaler med vores konkurrenter i bestræbelsen på at opnå adgang
til projektmuligheder, er det ikke en overtrædelse af anti-trust- og konkurrencelovgivningen,
medmindre det med fuldt overlæg sigter på at mindske konkurrencen.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores sammendrag om prisaftaler.

5.2. Bekæmpelse af bestikkelse og
korruption
Vi forpligter os til at drive forretning med integritet og forbyder derfor alle former for bestikkelse
og korruption. Vi er ansvarlige for at lære at genkende korruption.

Vi må aldrig:
Blive involveret i den type aktiviteter, hverken direkte eller indirekte, eller
Acceptere, anmode om, tilbyde, love, give eller godkende en bestikkelse,
returkommission, betaling eller andet, der kan betragtes som sådan (gaver,
underholdning, ansættelse, kontrakter eller goder/fordele af nogen art) til eller fra
tredjepart med henblik på at opnå en uretmæssig eller utilbørlig fordel, beholde en
forretning eller påvirke den pågældende tredjeparts handlinger.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores råd om bestikkelse i denne video.
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5.2.1 Faciliteringsbetalinger (“smørelse”)
Faciliteringsbetalinger (“smørelse”) er ulovlige i mange retskredse, hvor vi driver forretning,
og det er i modstrid med værdien integritet i vores virksomhedskultur. Og derfor tillader vi dem
ikke under nogen som helst omstændigheder.

Vi må aldrig:
Bruge faciliteringsbetalinger (“smørelse”) til at få eller fremskynde udførelsen af en
tjeneste, som vi i forvejen er berettiget til.
Faciliteringsbetalinger (“smørelse”) skal ikke forveksles med betalinger, som vi bliver nødt til at
foretage for at forhindre en overhængende og alvorlig trussel mod vores eget eller en ledsagers
liv, sikkerhed og ve og vel. En sådan betaling vil blive betragtet som pengeafpresning og vil i sådan
et tilfælde være tilladt. Vi skal indberette alle tilfælde af pengeafpresning til vores leder, Integrity
Offcer og den sikkerhedsansvarlige på arbejdspladsen så hurtigt som muligt. På den måde kan vi
registrere transaktioner korrekt og indberette dem til de relevante myndigheder.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores Facilitation Payments Reminder.
Se vores scenarie om problemer med at komme igennem tolden.

5.2.2 Gaver og repræsentation
Gaver og repræsentation er en del af normal forretningspraksis, men kan under visse
omstændigheder opfattes som en form for bestikkelse eller uberettiget indfydelse. Vi kan
tilbyde, modtage eller udveksle gaver, repræsentation eller underholdning, hvis vi overholder
følgende principper.

Vi skal altid:
Sørge for, at goder/fordele er rimelige i værdi, kan revideres og er passende til
anledningen og rollerne for de involverede
Være ærlige og gennemskuelige, når der udveksles goder/fordele
Registrere ydede goder/fordele præcist i vores regnskaber og optegnelser
Indsende et compliance review (“Scorecard”), når det er nødvendigt, og
Udøve god dømmekraft, især når der tilbydes goder/fordele til embedsmænd
(se afsnit 5.3.2), da de er underlagt skrappere regler, love og bestemmelser.
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Vi må aldrig:
Acceptere eller tilbyde goder/fordele, der er ulovlige, usømmelige eller stødende
på nogen måde, inddrage gambling eller på anden måde krænke vores Kodeks eller
vores styringsdokumenter (Governance documents)
Udveksle goder/fordele for at opnå en uberettiget fordel på eller infuere et
forretningsforhold
Bede om goder/fordele fra en tredjepart eller
Udveksle goder/fordele, når det kan skabe tvivl om interessekonfikt.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores video om gaver og repræsentation.
Se vores sammendrag om et måltid på en restaurant.

5.3. Tredjeparter
Tredjeparter vil typisk omfatte:
› Kunder
› Konkurrenter
› Leverandører
› Embedsmænd (se afsnit 5.3.2) og
› Forretningspartnere (se næste afsnit).
Vi bestræber os på, at vores samarbejde med tredjeparter bygger på gennemsigtighed. Vi ønsker
at samarbejde med tredjeparter, som deler vores værdier og kultur om integritet. Vi forventer,
at de tilslutter sig og implementerer en praksis, der er i overensstemmelse med vores Kodeks.

Vi må aldrig:
Bruge en tredjepart til indirekte at omgå, hvad vores Kodeks forhindrer os i at gøre.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores Supplier Code of Conduct.
Se vores video om onboarding af tredjeparter.
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5.3.1 Forretningsforbindelser
Forretningsforbindelser er tredjeparter, der samarbejder med eller handler på vegne af
SNC-Lavalin. Handlinger der udføres af tredjeparter, mens de hjælper os med vores arbejde, har
direkte indvirkning på os. Vi kan holdes ansvarlige for deres handlinger, som var det vores egne.
Derfor skal vi sikre os, at enkeltpersoner eller organisationer, der handler på vegne af SNC-Lavalin,
opfører sig og har samme adfærd som vi ville have haft.

Vi skal altid:
Være omhyggelige med at vælge forretningsforbindelser, der deler vores værdier og
kultur om integritet
Sikre udarbejdelse og rettidig godkendelse af Compliance Due Diligence (CDD) for
alle vores forretningsforbindelser og
Fortsat monitorere vores forretningsforbindelser gennem hele vores samarbejde.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.

5.3.2 Embedsmænd
Som følge af beskaffenheden af vores forretning er vi jævnligt i kontakt med embedsmænd. Vi skal
være opmærksomme på, at der gælder mere restriktive regler i disse situationer. Aktiviteter som
er acceptable, når vi samarbejder med medarbejdere i den private sektor, kan være upassende eller
ulovlige, når vi samarbejder med embedsmænd. Derfor skal vi udvise ekstra forsigtighed.

Vi skal altid:
Undgå at give personlige fordele til en embedsmand, medmindre det er tilladt
i henhold til gældende love og bestemmelser og i fuld overensstemmelse med
vores Kodeks og styringsdokumenter (Governance documents)
Undgå at give noget af værdi til nogen, hvis vi har grund til at tro, at dette vil blive
overbragt en embedsmand og
Tale med HR, før vi indgår i potentielle beskæftigelsesmuligheder med nuværende
eller tidligere embedsmænd, medlemmer af deres nærmeste familie eller en
person, som de har tætte personlige relationer til.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores scenarie om utilbørlig kommunikation med embedsmænd.
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5.4. Politiske bidrag
Vi må aldrig betale politiske bidrag på vegne af SNC-Lavalin til politiske kandidater, partier,
organisationer eller andre politiske enheder uanset myndighedsniveau.

Vi må gerne engagere os i politiske aktiviteter, så længe vi aldrig:
Bruger vores virksomheds navn;
Bruger vores virksomheds tid, penge, ejendom, ressourcer eller medarbejderlister
Beder om politiske bidrag på arbejdspladsen eller
Engagerer os i aktiviteter, der kan udgøre en interessekonfikt, medmindre de
indberettes på behørig vis (se afsnit 4.2).
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.

5.5. Lobbyisme
SNC-Lavalin involverer sig med embedsmænd og offentlige repræsentanter på en ærlig, åben
og ansvarlig måde. Vi arbejder på at udvikle og vedligeholde konstruktive og positive forhold i den
offentlige sektor.
Mange jurisdiktioner har vedtaget love og forordninger, som sætter grænser for eller kræver
forskellige grader af offentliggørelse af lobbyisme.

Vi skal altid:
Koordinere al lobbyisme gennem Strategy, Marketing and External Relations,
inden vi foretager os noget.
For yderligere oplysninger
Se vores Lobbying and Political Activities Report.
Se vores side om lobbyisme på vores intranet.
Se vores scenarie om ulovlig lobbyisme.
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5.6. Anti-hvidvaskning og skattesvig
Vi er forpligtede til at forebygge hvidvaskning af penge og skattesvig overalt, hvor vi
driver forretning.

Vi skal altid:
Udvise forsigtighed for at forhindre at SNC-Lavalin bliver involveret i eller anvendt til
hvidvaskning af penge, skattesvig eller andre kriminelle aktiviteter
Udvise passende rettidig omhu, inden vi indgår i en relation med en kunde eller en
anden tredjepart og
Registrere og overvåge potentielle faresignaler, der kan hjælpe med at opdage
usædvanlig eller mistænkelig aktivitet.

Vi må aldrig:
Engagere, facilitere eller få SNC-Lavalin blandet ind i nogen som helst form for
skattesvig nogen som helst steder i verden eller
Medvirke til en tredjeparts skattesvig i nogen som helst retskreds.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores arbejdsinstruktion for Anti-Money Laundering.
Se vores video.
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5.7. Overholdelse af regler for handel,
eksportkontrol og anti-boykot
Handelsregulerende lovgivning er kompleks, og overtrædelser kan medføre betydelige bøder,
udelukkelse og tilbagetrækning af retten til at anvende forenklede import- og eksportprocedurer.

Vi skal altid:
Udføre vores aktiviteter i overensstemmelse med eksportkontrol, økonomiske
sanktioner og antiboykot-love og regler i alle de lande, hvor vi driver forretning
Overholde vores procedure for efterlevelse af handelsregler, især når vi arbejder
på internationale muligheder og projekter, og
Kontakte vores Integrity, Legal eller Procurement teams, når der er brug
for vejledning.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Trade Compliance.

5.8. Insiderhandel
Vi får formentlig adgang til oplysninger, som endnu ikke er kendt for offentligheden, og som, hvis
det var kendt for offentligheden, kunne have indfydelse på aktieprisen på SNC-Lavalins aktier
eller aktieprisen for vores kunders, leverandørers eller joint venture-partneres aktier. Insiderviden
kan omfatte ikke-offentliggjorte fnansielle oplysninger, omsætningstal, indtjening, planer om
ændringer i dividende eller ny fnansiering, opkøb, større nye kontrakter eller andre økonomiske
forhold, ændringer i ledelsen, krav og retssager mv.
Handel med SNC-Lavalin-aktier eller dine kunders, leverandørers eller joint venture-partneres
aktier – eller at rådgive andre om at gøre det – mens du er i besiddelse af insiderviden, er ikke
blot forbudt i henhold til vores Kodeks, men er også ulovligt og kan være en alvorlig forbrydelse.
Ledende medarbejdere hos SNC-Lavalin har yderligere ansvar i henhold til loven for så vidt angår
værdipapirtransaktioner.

Vi må aldrig:
Videregive insiderviden til nogen, inklusive kunder, leverandører, konsulenter,
familie, venner, fnansielle analytikere og journalister.
For yderligere oplysninger
Se vores politik for Disclosure and Insider Trading.
Se vores video.
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5.9. Regnskabspraksis, dokumentation og
intern kontrol
Præcis, komplet og pålidelig dokumentation er altafgørende for vores virksomhed, da det styrer
vores beslutninger og vores strategiske planlægning. Det danner grundlag for vores regnskaber
og er nødvendig for at opfylde SNC-Lavalins forpligtelse til at levere komplette og korrekte
oplysninger til investorer, interessenter og tilsynsmyndigheder.

Vi skal altid:
Forberede forretningspapirer, udgiftsrapporter, timesedler, fakturaer, bilag, lønsedler,
medarbejderoptegnelser og andre rapporter til tiden med omhu og ærlighed
Få alle transaktioner godkendt i overensstemmelse med vores
Levels of Authority Policy;
Overholde interne kontroller, regnskabsafæggelse og regnskabsprincipper
Understøtte alle transaktioner med behørig dokumentation
Sørge for, at ingen transaktion, intet aktiv, erstatningskrav, formodede
erstatningskrav, potentielle krav, tvister eller andre fnansielle oplysninger holdes
borte fra ledelsen, Legal, Finance, Internal Audit og eksterne revisorer
Gøre den nødvendige indsats for at løse problemer og bekymringer med interne
og eksterne revisionsrapporter og fagfællesbedømmelser
Straks rapportere eventuelle uregistrerede midler eller aktiver, mistænkelige
regnskaber og falske eller fktive posteringer i vores regnskaber og protokoller
(se afsnit 8.1)
Oplyse om eventuelle kendte fejl, urigtige oplysninger eller udeladelser til relevante
interessenter
Sørge for, at ingen følsomme eller fortrolige oplysninger uretmæssigt videregives,
ændres, misbruges eller destrueres
Være sikker på, at der ikke er uautoriserede bankkonti og aktiver, og
Huske at overholde vores Records Retention Schedule Work Instruction, inden der
destrueres nogen form for dokumentation.

Vi må aldrig:
Bruge vores virksomheds midler eller aktiver til ulovlige eller upassende formål
Foretage eventuelle urigtige eller vildledende angivelser (begå bedrageri)
Foretage forkerte antagelser og vurderinger, som ville resultere i unøjagtig
indtægtsføring eller
Lave forkerte eller usædvanlige fnansielle aftaler med tredjepart (f.eks. over-eller
underfakturering).
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Vi forventer, at ledere og ledende medarbejdere samt de ansvarlige for bogføring og
dokumentation er opmærksomme, ikke kun for at sikre, at de ovenfor beskrevne principper
overholdes, men også for at føre tilsyn med korrekt brug og beskyttelse af SNC-Lavalins aktiver.
For yderligere oplysninger
Se vores politik for Finance.
Se vores politik for Levels of Authority.
Se vores procedure for Project Peer Review.
Se vores arbejdsinstruktion for vores Records Retention Schedule.
Se vores scenarie om kreditkort.
Se vores scenarie om bedrageri og dokumentfalsk.

5.10. Efterlevelse af beskyttelse af
personoplysninger og datafortrolighed
Vi er forpligtet til at overholde databeskyttelses- og datafortrolighedskrav, overholde love
om det enkelte menneskes privatliv og følge vores principper om beskyttelse af personlige
oplysninger. Den rette behandling af personoplysninger er af afgørende betydning for vores
succes og for at bevare tilliden fra vores kunder, medarbejdere og interessenter. Vi er forpligtede
til løbende at forbedre data privacy compliance framework, som sikrer, at persondata håndteres
korrekt, konsekvent og i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata- og
privatlivsbeskyttelse.

Vi skal altid:
Overholde vores data privacy compliance framework
Være fortrolig med vores principper om beskyttelse af personlige oplysninger
Forstå, hvad personoplysninger er, og hvordan vi skal håndtere dem
Kun bruge personoplysninger til det formål, de blev indsamlet til eller for at opfylde
vores juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser
Sikre, at personoplysninger beskyttes og sikres, at de opbevares fortroligt og kun så
længe, det er nødvendigt af hensyn til det oprindelige formål eller for at opfylde vores
juridiske forpligtelser og lovgivningsmæssige krav
Tag databeskyttelse med i overvejelserne ved begyndelsen af et nyt projekt eller
initiativ (internt eller med kunder), som involverer personoplysninger, ved at foretage
en vurdering af indvirkningen på databeskyttelsen;
Kontakte datacompliance@snclavalin.com, når vi har brug for support og
Indberette datahændelser rettidigt.
For yderligere oplysninger
Se vores politik om Data Privacy Compliance.
Se vores side om Data Privacy Compliance på vores intranet.
Se vores scenarie om minimering af personoplysninger.
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6. VIRKSOMHEDENS
SOCIALE ANSVAR
34

6.1. Menneskerettigheder
Vi mener, at alle mennesker skal behandles med værdighed, retfærdighed og respekt. Vi har
forpligtet os til at undgå moderne slaveri og menneskehandel og til at støtte bevarelsen af
menneskerettigheder i alle vores aktiviteter.

Vi skal altid:
Give vores medarbejdere mulighed for frit at forlade deres ansættelse med rimeligt
varsel
Oplære vores medarbejdere, så de kan genkende situationer, hvor der er en risiko for
moderne slaveri og menneskehandel og
Sørge for at vores forsyningskæde er fri for enhver form for moderne slaveri og
menneskehandel ved at kræve, at vores modparter gør det samme.

Vi må aldrig:
Deltage i aktiviteter, der fremmer krænkelser af menneskerettighederne, moderne
slaveri og menneskehandel, børnearbejde, gældsslaveri eller tvangsarbejde eller
Bevidst gøre forretninger med modparter, som ikke overholder principperne om
menneskerettigheder som fremsat i vores Kodeks uanset lokale love og skikke.
For yderligere oplysninger
Se vores Modern Slavery and Human Traffcking Statement.
Se vores Counterparty Code of Conduct.
Se vores præsentation om moderne slaveri.

6.2. Involvering i lokalsamfundet
Vi bestræber os på at styrke en bæredygtig udvikling i de lokalsamfund, som vi bor og arbejder
i rundt omkring i verden. Vi opbygger stærke relationer ved at være opmærksomme på
samfundsbehov og forventninger og ved at respektere hvert samfunds unikke karakter.
Vi samarbejder med lokale ikke-statslige organisationer, offentlige og private partnere for
at udvikle og gennemføre bæredygtige programmer omkring vores projekter.
Vi arbejder for at styrke den lokale arbejdskraft, virksomheder og lokalsamfundet ved at yde
støtte til uddannelse, mentorskab og kompetenceopbygning. Vi videregiver værdifuld ekspertise
og gennemfører initiativer, der skaber fere projektansættelses- og udbudsmuligheder.
For yderligere oplysninger
Se vores Sustainability Report.
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6.3. Donationer og sponsorater
Vi bruger donationer og sponsorater til at støtte initiativer, der kan stimulere fremskridt og
opbygge fremtidens samfund. Vores mål er at have en positiv indvirkning på lokalsamfund, læring
og innovation. Derfor bidrager vi primært til uddannelse og initiativer, der understøtter den næste
generation af talenter. Vi bidrager også til velgørenhedsprojekter, der er med til at opbygge
samfund, hvor man tager hånd om hinanden, de steder hvor vi arbejder.
Vi opmuntres alle til at tage imod muligheder for at udføre frivilligt arbejde eller på en anden
måde involvere os i vores lokalsamfund. Vi opfordres også til at bruge vores faglige kompetencer
og erfaring.

Vi skal altid:
Være bevidste om, at donationer og sponsorater kan udgøre en risiko for korruption.
De kan opfattes som et forsøg på at skaffe sig uretmæssige fordele og
Indhente godkendelse, inden der foretages fnansielle bidrag eller bidrag i form af
naturalier på vegne af vores virksomhed.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Donations, Sponsorships and Employee Involvement.
Se vores scenarie om at samle penge ind til et godt formål.
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7. BESKYT VORES
AKTIVER
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7.1. Generelle principper
Vi deler alle ansvaret og den juridiske forpligtelse for at beskytte SNC-Lavalins og vores kunders
og forretningsforbindelsers oplysninger. Det er vigtigt, at oplysninger som f.eks. fnansielle
resultater, forretningsplaner, teknisk information, designresultater, immaterielle rettigheder og
personoplysninger anvendes og distribueres korrekt og ansvarligt.

Vi skal altid:
Bruge aktiver ansvarligt, forsvarligt og etisk korrekt.
Beskytte aktiver mod skader og uautoriseret adgang.
Beskytte personoplysninger (herunder oplysninger om vores kolleger).
Beskytte fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder og
Rapportere tyveri, beskadigelse, forkert brug eller mistanke om brud på beskyttelse
af oplysninger.

Vi må aldrig:
Bruge aktiver til egen eller tredjeparts fordel
Bruge eller sørge for at få adgang til fortrolige oplysninger eller imaterielle
rettigheder tilhørende kunder, konkurrenter, forretningsforbindelser eller tidligere
medarbejdere uden deres skriftlige samtykke.
Bruge uautoriseret udstyr eller software på SNC-Lavalins netværk, systemer eller
enheder eller
Sørge for at få adgang til eller gemme upassende oplysninger,
data eller billeder med vores virksomheds udstyr.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Information Technologies Management.
Se vores procedure for Cyber & Data Security.

7.2. Elektroniske hjælpemidler
SNC-Lavalin stiller de nødvendig elektroniske hjælpemidler til rådighed, som vi har brug for til at
drive vores virksomhed, herunder e-mail, informationssystemer, it-udstyr, software, internet- og
netværksadgang. Disse midler forbliver SNC-Lavalins ejendom. Vi skal altid bruge dem ansvarligt,
sagligt og etisk forsvarligt.

Vi skal altid:
Bruge vores arbejds-e-mailadresse til at sende eller modtage arbejdsrelateret
elektronisk kommunikation
Beskytte integriteten af vores udstyr og systemer og
Beskytte private og fortrolige oplysninger.
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Vi kan gøre moderat personlig brug af SNC-Lavalins elektroniske hjælpemidler, hvis det ikke
forstyrrer vores arbejdsopgaver, men vi må aldrig misbruge dette privilegium.

Vi må aldrig bruge SNC-Lavalins elektroniske hjælpemidler til at
udveksle, gemme eller behandle indhold, der:
Er forbudt ved lov (f.eks. ulovligt download af materiale, der er beskyttet af loven om
ophavsret)
Fremmer chikane
Kan opfattes som racistisk, injurierende, diskriminerende, voldeligt, sexistisk eller
pornografsk eller
Kan skade SNC-Lavalins omdømme.

Ethvert indhold, der udveksles, opbevares eller behandles med SNC-Lavalins elektroniske
hjælpemidler (herunder personoplysninger) kan overvåges og revideres, hvis det er tilladt ved lov.
Disse oplysninger kan også videregives til de retshåndhævende myndigheder.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Information Technologies Management.

7.3. Fortrolige oplysninger
Vores fortrolige oplysninger er et af vores vigtigste aktiver.

Vi skal altid:
Forhindre uhensigtsmæssig eller uautoriseret adgang til vores fortrolige oplysninger
eller til oplysninger tilhørende tredjepart
Fortsætte med at beskytte disse oplysninger, selv efter afslutning af vores forbindelse
med SNC-Lavalin, og
Overholde gældende regler for korrekt klassifcering og beskyttelse af betroede
oplysninger.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Cyber & Data Security.
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7.4. Immaterielle rettigheder
Ophavsrettigheder, varemærker, design, navne, logoer, fotos, videoer og andre former for
immaterielle rettigheder, der er skabt eller ændret som led i vores forhold til SNC-Lavalin,
tilhører udelukkende dem. Det indbefatter alle former for immaterielle rettigheder, der er udviklet
ved hjælp af fortrolige oplysninger, og selvom det er udviklet uden om forholdet til SNC-Lavalin.
Det indbefatter ikke immaterielle rettigheder tilhørende en kunde eller tredjepart, som vi har et
kontraktforhold til.

Vi skal altid:
Undgå at foretage uautoriseret kopiering af, tilegne os eller destruere SNC-Lavalins
immaterielle rettigheder under eller efter vores ansættelse hos SNC-Lavalin
Undgå uautoriseret brug, tyveri eller misbrug af immaterielle rettigheder herunder
det, der tilhører tredjeparter og
Indhente udtrykkeligt samtykke fra ejeren af de immaterielle rettigheder inden vi gør
brug af immaterielle rettigheder tilhørende en kunde eller tredjepart.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Cyber & Data Security.
Se vores video.

7.5. Ekstern kommunikation
Vi kan modtage henvendelser fra medier eller eksterne grupper, der ønsker at høre vores mening,
få en personlig kommentar eller som har behov for oplysninger om SNC-Lavalin.

Vi skal altid:
Sende alle anmodninger til Corporate External Communications, som er ansvarlig for
al kommunikation med medierne på vegne af SNC-Lavalin
Sikre at vores kommentarer forbliver personlige, når vi deler holdninger om emner,
der ikke vedrører SNC-Lavalin og
Få vores leders godkendelse, inden vi siger ja til at være hovedtalere eller
paneldeltagere.

Vi må aldrig:
Kontakte repræsentanter fra medierne på vegne af SNC-Lavalin, medmindre
Corporate Communications har autoriseret os til at gøre det, eller
Forpligte, give et misvisende billede af eller på anden måde inddrage SNC-Lavalin.
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De lokale kommunikationsafdelinger noterer og holder øje med alle muligheder for at holde taler
og gennemgår præsentationens indhold og materiale for at sikre tilpasning til virksomhedens
positionering og budskaber, når det er relevant. Derfor rådgiver vi dem, før de deltager eller
repræsenterer SNC-Lavalin i nogle af de ovenfor beskrevne aktiviteter.
For yderligere oplysninger
Se vores politik om External Communications.

7.6. Sociale medier
Vi bliver opfordret til at være vores virksomheds ambassadører på sociale medier.

Vi skal altid:
Beskytte personlige oplysninger og fortrolige oplysninger, som vi har adgang til
Huske på at vi repræsenterer SNC-Lavalin, når vi identifcerer os på sociale medier
som virksomhedens medarbejdere. Det vil sige, at vores indlæg kan påvirke
SNC-Lavalins omdømme og forretningsinteresser
Være forsigtige, når vi skriver indlæg og svar på sociale medier, fordi vi kan
identifceres som medarbejdere hos SNC-Lavalin, også selvom vores brugerprofl
ikke giver udtryk for det, og
Huske på at de synspunkter, vi giver udtryk for, er vores egne og ikke vores
virksomheds.

For yderligere oplysninger
Se vores politik om External Communications.
Se vores procedure for Social Media.
Se vores scenarie om at skrive indlæg på sociale medier.
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8. INDBERETNING
AF FORMODEDE
OVERTRÆDELSER OG
BETÆNKELIGHEDER
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8.1. Indberetningspligt
Vi skal sikre, at vi efterlever vores værdier og vores Kodeks. Derfor har vi alle en vigtig pligt til i god
tro at rapportere:
› Alle kendte eller formodede overtrædelser af vores Kodeks eller andre styringsdokumenter
(Governance documents)
› Enhver mistanke om brud på gældende love, regler eller forordninger
› Alle observerede tilfælde af forseelser og
› Ethvert observeret pres for at kompromittere vores etiske standarder.
Når vi står i en af disse situationer, skal vi omgående rapportere det via:
› Vores leder eller deres leder;
› Vores Integrity Offcer;
› HR
› Andre relevante repræsentanter fra Global Health, Safety & Environment, Legal, Global
Security, Finance eller Internal Audit eller
› Reporting Line (et sikkert indberetningssystem, der varetages af en tredjepartsudbyder).

Vi skal altid:
Straks videregive alle formelle juridiske meddelelser (stævninger, retskendelser o.l.),
som vi modtager i forbindelse med SNC-Lavalins arbejde, til Integrity eller Legal.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores præsentation om vores Reporting Line.
Se vores video om rapportering.

Intercontinental Quarry Hotel

SNC-LAVALIN

|

CODE OF CONDUCT 2022

45

8.2. Beskyttelse mod repressalier
SNC-Lavalin er forpligtet til at skabe et miljø, hvor alle føler sig godt tilpas med at indrapportere
situationer, som beskrevet i afsnit 8.1. Vi har ret til at forblive anonyme, når vi gør det.
Vi må aldrig straffe en person, der i god tro rapporterer disse situationer.
Vi vil altid være beskyttede mod repressalier, når vi kommer frem med vores bekymringer. Hvis
vi mener, at vi er blevet behandlet uretfærdigt, fordi vi har rapporteret en bekymring, skal vi
indberette det, som vi ville rapportere enhver anden krænkelse.
For yderligere oplysninger
Se vores procedure for Compliance.
Se vores video om forebyggelse af repressalier.

8.3. Interne undersøgelser
SNC-Lavalin tager alle tilfælde af rapportering alvorligt og antager, at de alle er legitime og
rapporteret i god tro. Undersøgelser af mistanke om embedsmisbrug udføres hovedsageligt
af Compliance Investigations, Global Security, Human Resources og Global Health, Safety
and Environment. Eksperter på området fra f.eks. Internal Audit og Project Oversight deltager
muligvis fra tid til anden. Vi benytter anerkendte undersøgelsesteknikker i overensstemmelse
med vores interne retningslinjer og protokoller for at sikre, at kvaliteten og integriteten af
undersøgelsesprocessen bevares.
Undersøgelser gennemføres med respekt og diskretion. De bliver opbevaret fortroligt i det
omfang, det er tilladt ved lov. SNC-Lavalin kan blive pålagt at indberette kriminel eller
uanstændig aktivitet til de relevante myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller
regulerende myndigheder. Vi er alle uskyldige, indtil undersøgelsen eventuelt har bevist
det modsatte.

Vi skal altid:
Holde vores interaktioner med et efterforskningshold fortrolige og
Helt i overensstemmelse med sandheden og i fuld gennemsigtighed samarbejde med
opsøgende teams ved at deltage i interviews og ved at tilvejebringe alle nødvendige
dokumenter og oplysninger.

Vi må aldrig:
Hindre eller forsinke en intern undersøgelse.
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YDERLIGERE
REFERENCER
Integritetshøjdepunkter
Video om vores integritetsrejse

KONTAKT
Når vi har spørgsmål eller gerne vil rapportere en bekymring, kan vi begynde med at forhøre
os hos vores leder, der har størst erfaring med vores arbejde og ansvarsområde. Vi kan også
kommunikere med vores Integrity Offcer, vores Integrity Ambassador eller kontakter inden for
vores virksomhedsfunktion eller forretningsenhed.
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ORDLISTE
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Afvigelse

refererer til enhver handling eller mangel på handling, der adskiller sig fra det,
der er påkrævet i henhold til et gældende styringsdokument.

Alkohol

refererer til enhver drikkevare, som har et alkoholindhold på mere end
0,5 volumenprocent.

Ansvarlig for politikken

refererer til en repræsentant for en virksomhedsfunktion, der udnævnt af en
“Governance” ejer til at være ansvarlig for styringsdokumenterne inden for
deres ansvarsområde.

Arbejdsplads

refererer til et sted, hvor SNC-Lavalin udøver administrativt ansvar, samt
arealer, bygninger, steder eller ting ved, i eller i nærheden af, hvor en
medarbejder arbejder eller møder op i forbindelse med beskæftigelse.

Bankkonto

refererer til en konto i en bank eller et pengeinstitut.

Behandling
af personoplysninger

refererer til indsamling, registrering eller opbevaring af personlige
oplysninger eller enhver handling eller række af handlinger i forbindelse
med oplysningerne inklusive hentning, fremvisning, organisering,
tilpasning, ændring, brug, videregivelse, overførsel, udbredelse, sletning
eller tilintetgørelse af oplysningerne. Men behandlingen kan også helt
enkelt være karakteriseret ved anvendelse af personlige oplysninger til
et eller andet formål, herunder bare lagring af personlige oplysninger.

Bestikkelse

refererer til at tilbyde, give, modtage eller anmode om værdigenstande
for at påvirke en embedsmand eller en anden person, der er ansvarlig
for et offentligt eller juridisk område.

Betydelig økonomisk
interesse

refererer til ejerskab af en interesse på mindst 5 % i en virksomhed eller
enhed, der gør eller søger at gøre forretning med eller er en konkurrent
til SNC-Lavalin.

Bibeskæftigelse

refererer til anden beskæftigelse eller bestyrelsesposter uden for
SNC-Lavalin, herunder drift af en personlig virksomhed, uanset om
det har tilknytning til SNC-Lavalins forretninger eller ej.

Bæredygtighed
(Bæredygtig udvikling)

refererer til udvikling, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis
med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres egne behov (ifølge
FN's Verdenskommission for miljø og udvikling). Begrebet bæredygtighed
består af tre søjler: Økonomisk, miljømæssig og social. Anliggender
vedrørende bæredygtighed omtales ofte som ESG-spørgsmål (miljø, sociale
forhold, god selskabsledelse).

Børnearbejde

refererer til arbejde, som fratager børn deres barndom, deres potentiale
og deres værdighed, og som er skadeligt for deres fysiske og mentale
udvikling, f.eks. arbejde, der:
› er mentalt, fysisk, socialt eller moralsk farligt og skadeligt for børn
og/eller
› er i vejen for deres skolegang: som fratager dem muligheden for at gå i
skole, kræver at de forlader skolen tidligt, eller som kræver, at de forsøger
at kombinere deres skolegang med mange timers belastende arbejde.

Chikane

refererer til situationer, hvor adfærd – det være sig seksuel, psykologisk
eller andet – mod en anden person er chokerende eller krænkende, påvirker
personens værdighed, velfærd, fysiske og mentale sikkerhed eller resulterer
i et skadeligt arbejdsmiljø.
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Chikane resulterer i et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller
ubehageligt arbejdsmiljø for personen og kan ske i form af gentagen, fjendtlig eller
uønsket adfærd, verbale kommentarer, handlinger eller bevægelser eller kan tage
form af en enkelt alvorlig hændelse. Chikanen kan bestå af ord eller handlinger,
der er kendt for eller burde være kendt for at være krænkende, generende,
ydmygende og nedværdigende eller uvelkomne. Dette omfatter mobning.
Code of conduct eller Kodeks betyder SNC Lavalin’s Code of Conduct i den til enhver tid gældende version.
Diskrimination

refererer til situationer, hvor en person eller en gruppe af personer
behandles anderledes eller negativt på baggrund af deres personlige
egenskaber, holdninger, nationale eller etniske oprindelse, religion, politiske
overbevisninger, alder, mentale eller fysiske handicap, køn, seksuelle
orientering, kønsidentifkation eller andre årsager forbudt ved lov.

Donation

refererer til enhver form for støtte, enten økonomisk eller i form af naturalier,
typisk til en flantropisk eller velgørende organisation til fordel for en sag
eller et fællesskab med intet andet formål end offentlig anerkendelse, hvor
det er relevant. I de feste jurisdiktioner udstedes en kvittering til brug for
skattevæsenet vedrørende donationer.

Eksport

refererer til: (a) fysisk eller elektronisk afsendelse af en vare over en
international grænse; (b) levering af en tjeneste til en modtager i et andet land
(såsom teknisk bistand til projekter i udlandet); eller (c) offentliggørelse af
oplysninger i visse jurisdiktioner til en person med udenlandsk statsborgerskab,
uanset hans eller hendes geografske placering (anses for at være eksport).

Eksportkontrol

refererer til love og regler, der regulerer og/eller begrænser eksporten af
varer og overførsel af varer til udenlandske nationer (og/eller fra ét fremmed
land til et andet) og eller udenlandske statsborgere eller virksomheder af
hensyn til den nationale sikkerhed, udenrigspolitik, bekæmpelse af terrorisme
og ikkespredning.

Ekstern revisor

refererer til en revisor, der udpeges af SNC-Lavalin på årsbasis, som
beskrevet i SNC-Lavalins indkaldelse til ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger. Den nuværende revisor for SNC-Lavalin er Deloitte LLP.
Deloitte LLP betyder også Deloitte Touche Tohmatsu Limited med tilhørende
medlemsfrmaer og datterselskaber.

Embedsmand

refererer til en ledende medarbejder eller medarbejder eller en anden person
(f.eks. en advokat eller juridisk repræsentant), der repræsenterer eller handler
på vegne af:
› Enhver offentlig myndighed (både på statsligt, regionalt, kommunalt
eller andet niveau)
› Politiske partier, partimedlemmer og kandidater til politiske hverv
› Statsejede og statsstyrede organer*
› Offentlige internationale eller mellemstatslige organisationer, eller
› En person, hvis stilling er lovgivende, administrativ, dømmende eller
inden for militæret.
* “Statsejede og statsstyrede organer” betyder et juridisk organ, som er oprettet
af det offentlige (statslige, amtslige, kommunale eller andre), som regeringen
udøver kontrol over, typisk ved udnævnelse af ledere og direktører. Et statsejet
og statsstyret organ kan enten være helt eller delvist ejet af det offentlige og må
ikke forveksles med virksomheder, hvis aktier ejes delvist af en offentlig instans,
da disse virksomheder er helt private selskaber, som tilfældigvis har en offentlig
instans som en af deres aktionærer, som f.eks. SNC-Lavalin Group Inc., hvis
aktier er delvist ejet af Caisse de dépôt et placement du Québec.
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Som eksempel er følgende i mange jurisdiktioner statsejede og statsstyrede
organer: offentlig transport og andre offentlige forsyningsvirksomheder,
nationale luftfartsselskaber og jernbaner, teleoperatører, postvæsen, nationale
tv- og radiostationer, universiteter, hospitaler, nationale forskningsinstitutter
eller -agenturer, nationale udvindingsvirksomheder, virksomheder ejet af
kongehuset osv. I nogle jurisdiktioner benævnes statsejede og statsstyrede
organer “crown corporations.”
Erstatningskrav

refererer til en aktuel forpligtelse, som hidrører fra tidligere begivenheder,
og hvor løsningen må forventes at resultere i, at der skal overføres ressourcer
i form af økonomiske fordele fra virksomheden.

Faciliteringsbetalinger
(“smørelse”)

refererer til uoffcielle betalinger (i modsætning til legitime og offcielle
gebyrer eller afgifter), der foretages med henblik på at opnå, sikre eller
fremskynde en beslutning eller udførelsen af en tjeneste eller rutinemæssig
handling, som den betalende person eller virksomhed allerede er berettiget til.
Faciliteringsbetalinger (“smørelse”) er typisk små, kontante udbetalinger eller
små gaver til en person med næsten ingen beslutningskompetence, men som
er i stand til at styre en proces (ved at forsinke, besværliggøre eller trække
processen i langdrag). De foretages normalt i hemmelighed, og der anmodes
ofte, men ikke udelukkende, om dem i følgende situationer:
› Ved udstedelse af autorisationer eller tilladelser eller
› Ved behandling af statslige papirer, såsom visa og andre offcielle
dokumenter.

Fagfællesbedømmelse

refererer til en uafhængig, objektiv bedømmelse af et projekts sundhed ved
hjælp af fagfælleekspertise inden for en række discipliner (som planlægning,
risiko- og mulighedsstyring, fnansiel og kommerciel styring) og vurdering
af overholdelsen af gældende styringsdokumenter med anbefalinger og
handlingsforslag tilbage til projektlederen.

Forretningsenhed
eller BU

refererer til en underafdeling af en sektor, som rapporterer direkte til
sektorens formand (President).

Forretningsforbindelse

refererer til en tredjepart med hvem SNC-Lavalin indgår en
forretningsrelation, og som forventes at handle på vegne af SNC-Lavalin
til et formål.
En tredjepart, der leverer følgende typer tjenester, bør altid betragtes som
en forretningsforbindelse:
› ansøgning om eller indhentning af autorisationer, visa, tilladelser,
attester eller lignende dokumenter
› fortoldning og andre toldmæssige tjenester
› ansættelsestjenester*
› varetagelse af repræsentationsopgaver
› erhvervsmæssig udvikling
› lobbyvirksomhed
› funktion som sponsor eller partner, hvor det er påkrævet i henhold
til lovgivningen eller
› indgåelse af partnerskabslignende forhold med virksomheden, såsom
joint venture eller konsortium.
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Kunder og stedfortrædende aktionærer betragtes ikke som
forretningsforbindelser.
Uafhængige konsulenter anses ikke for at være forretningsforbindelser,
hvis de ansættes via HR og dermed gennemgår HR-rekruttering og
onboarding-procedurer og -processer. Denne undtagelse gælder ikke, hvis
den uafhængige konsulent udfører erhvervsfremmende aktiviteter på vegne
af SNC-Lavalin. Hvis der udføres erhvervsfremmende aktiviteter, betragtes
den uafhængige konsulent som en forretningsforbindelse.
Advokatfrmaer, EY, Deloitte, KPMG, BDO, Grant Thornton, PwC og udbydere
af tekniske tjenester såsom arkitekter og ingeniører anses kun for at være
forretningsforbindelser, hvis de handler på vegne af SNC-Lavalin, OG
ordregiveren er baseret i et land, hvor korruptionsindekset (CPI-indekset)
(som udgives hvert år af Transparency International) er 45 og derunder.
*Ekskl. indlån af personale såsom outsourcing af arbejdskraft (formidlere af
midlertidig arbejdskraft og rekrutteringsbureauer).
Fortrolige oplysninger

refererer til oplysninger, der hvis tabt, offentliggjort eller ødelagt, kan
forårsage betydelig skade på omdømme eller ville give betydelige fordele
til konkurrenter. Tab af fortrolige oplysninger kan også ende i bøder
og retsforfølgelse. Fortrolige oplysninger inkluderer eksempelvis:
› Følsomme personlige oplysninger (såsom helbredsrapporter)
› Immaterielle rettigheder (tilhørende kunden eller SNC-Lavalin)
› Strategisk planlægning
› Fusions- og købsoplysninger
› Oplysninger relateret til et bud under en budproces
› Adgangskoder, attester eller dokumenter, der kan bruges til at få adgang
til fortrolige oplysninger, og
› Oplysninger, der kan bringe SNC-Lavalins medarbejdere i fare.
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Forretningsudvalg

refererer til et udvalg, som ledelsen har etableret, og som består af lederen og
CEO samt andre ledende medarbejdere.

Gaver og repræsentation

se Goder/fordele.

Goder/fordele

refererer til noget af værdi, hvad enten det er materielt eller immaterielt,
tilbudt eller formidlet af en person til en anden person eller den andens
familie. Omfatter alle former for gaver og udvist gæstfrihed. Uden at
begrænse den generelle gyldighed af det foregående kan eksempler på goder/
fordele omfatte varer og merchandise, måltider (inkl. drikkevarer), rejser,
indkvartering/logi og underholdning/begivenheder (billetter til koncerter eller
sportsbegivenheder, adgang til VIP-lounge osv.).

“Governance” ejer

refererer til den person, der er ansvarlig for en virksomhedsfunktion,
som rapporterer direkte til virksomhedens President og Chief Executive
Offcer eller til bestyrelsen, og som har bemyndigelse til at udstede
styringsdokumenter for så vidt angår deres specifkke ansvarsområder.

Gældsslaveri

refererer til situationer, hvor nogen tilbyder deres personlige tjenester eller
tjenester fra en person under deres kontrol som en gældssikkerhed, og hvor
værdien af tjenesten ikke anvendes til afvikling af gælden, eller hvor længden
og arten af tjenesterne ikke er begrænset og defneret.

Hvidvaskning af penge

refererer til den proces, hvor en person skjuler identiteten eller oprindelsen af
penge, der er erhvervet gennem ulovlig virksomhed, så de ser ud til at stamme
fra lovlige kilder.

Immaterielle rettigheder

refererer til alle patenter, rettigheder i forbindelse med opfndelser,
forsyningsmodeller, ophavsret og tilknyttede rettigheder, varemærker,
tjenestemærker, handels-, forretnings- og domænenavne, rettigheder
i forbindelse med udstyr, rettigheder i forbindelse med præsentation,
rettigheder i forbindelse med goodwill, rettigheder til at lægge sag an på
grund af passing-off, rettigheder i forbindelse med unfair konkurrence,
designrettigheder, rettigheder i forbindelse med computersoftware,
databaserettigheder, topografrettigheder, moralsk rettigheder,
billedrettigheder og alle andre immaterielle rettigheder, uanset om de
er registrerede eller ikke er registrerede, herunder alle anvendelser og
rettigheder der ansøges om, fornyelser eller forlængelser, samt rettigheder
til at fremlægge påstand om prioritet med henblik på sådanne rettigheder
og alle tilsvarende eller lignende rettigheder eller former for beskyttelse,
som foreligger nu, eller som foreligger i fremtiden i alle dele af verden.

Indlånte medarbejdere

refererer til en ressource, som er ansat og betales af en tredjeparts
arbejdsgiver, og hvis tjenester er udlånt til virksomheden i en afgrænset
periode og med begrænset mandat.

Inklusion

refererer til, at der skabes et arbejdsmiljø, hvor alle enkeltpersoner bliver
værdsat, støttet og behandlet retfærdigt og respektfuldt med lige adgang til
muligheder og ressourcer, og hvor de kan bidrage til virksomhedens succes og
nå deres fulde potentiale.

Interessekonfikt

refererer til en række omstændigheder, der skaber en reel, potentiel
eller opfattet risiko for, at faglige skøn eller handlinger relateret til
interessentens opgaver og forpligtelser over for selskabet bliver påvirket
i urimelig grad af en sekundær interesse, hvilket normalt kommer
interessenten økonomisk, fagligt og/eller personligt til gode.

Interessent

refererer til en person eller organisation, som kan påvirke, blive påvirket af
eller opfatte sig som berørt af en afgørelse eller aktivitet (f.eks. medarbejdere,
kunder, leverandører, lokalsamfund, myndigheder, velgørende organisationer,
investorer, aktionærer osv.).

It-udstyr

refererer til teknologier og teknologiske komponenter, herunder, men ikke
begrænset til, systemer, infrastruktur, udstyr, computersoftware, tjenester og
processer, der understøtter og styrer SNC-Lavalin-data og de mennesker, der
arbejder med disse teknologier.
› Udstyr: arbejdsstationer, bærbare pc’er, smarte enheder,
computersoftware samt deres eksterne komponenter
(f.eks. Printere og andet tilbehør).
› Infrastruktur: telekommunikationsnetværk, servere samt
deres konfgurationer osv.
› Tjenester: e-mail, internet, samt gennemførelsen og planlægningen
af batchjob.
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Joint venture

refererer til en hvilken som helst sammenslutning mellem SNC-Lavalin og en
eller fere tredjeparter, i et andet forhold end moderselskab-datterselskab,
med henblik på en fælles forretningsaktivitet, eller hvor parternes ressourcer
samles for at nå et fælles mål. Uden at begrænse den generelle gyldighed af
det foregående kan en sådan sammenslutning være i form af en indregistreret
eller en ikke-indregistreret (kontraktmæssig) enhed, som muligvis er
underlagt krav om registrering eller licens. En sådan sammenslutning kan
indgås i en hvilken som helst projektfase, uanset om der indledningsvist er
intentioner om at overveje en mulighed, hvor sammenslutningen indgås til
dette formål eller som en del af udførelsen af projektet.

Konkurrent

refererer til en tredjepart, som tilbyder, eller er i stand til at tilbyde, de samme
eller lignende produkter og tjenester, som dem SNC-Lavalin tilbyder, på
markeder, der betjenes af SNC-Lavalin, eller som SNC-Lavalin har til hensigt
at betjene.

Konsulent

Se Uafhængig konsulent.

Koordinator
for politikken

refererer til et medlem af virksomhedens Policy Oversight Committee,
der har til opgave at forvalte processen for udvikling og revision af
styringsdokumenterne.

Korruption

refererer til misbrug af betroet ansvar til personlig vinding.

Kunde

refererer enten til den part, med hvem SNC-Lavalin har underskrevet en
kontrakt eller en aftale angående levering til denne part af varer, bygge- og
anlægsarbejder eller tjenester, eller de endelige modtagere af sådanne varer,
bygge- og anlægsarbejder eller tjenester eller begge/alle, alt efter kontekst.

Kønsidentitet

refererer til den måde en person identifcerer sig selv med henblik på deres
køn (deres opfattelse af at være af et bestemt køn), og måden de bringer deres
køn til udtryk på.

Ledende medarbejder

refererer til formanden for bestyrelsen, formanden, næstformanden,
sekretæren, kassereren, den tilsynsførende, den juridiske chef, direktøren og
den administrerende direktør for en SNC-Lavalin-relateret enhed eller enhver
anden person, der udfører opgaver for en enhed, som ligner dem, der normalt
udføres af en person i en af disse stillinger.

Leder

refererer til en medarbejders direkte fungerende leder. For en ansøger
refererer “leder” til den fungerende leder, som ansøgeren rapporterer til.

Leverandør

refererer til en tredjepart, der leverer varer og/eller tjenester, herunder
producenter, fabrikanter, distributører og forhandlere.
I forbindelse med virksomhedens Code of Conduct for leverandører
henviser “Leverandør” til SNC-Lavalins leverandører, underleverandører
og repræsentanter samt til alle, der arbejder for dem eller handler på
deres vegne (herunder deres medarbejdere, konsulenter, leverandører og
repræsentanter)

Lighed
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refererer til et arbejdsmiljø, hvor vi sørger for, at personer eller grupper af
personer ikke behandles anderledes på grund af deres beskyttede egenskaber.
Lighed betyder også lige muligheder: vi skal også sørge for, at eventuelt
dårligt stillede personer behandles lige, så de kan få de samme, retfærdige
muligheder som andre.

Lobbyisme

refererer til processen, hvor der gøres forsøg på at opnå indfydelse på
eller rådgive personer, som ønsker at have indfydelse på den offentlige og
regeringens politik på alle niveauer: føderalt, statsligt, regionalt og lokalt.
Det involverer forsvar for en interesse, der reelt eller potentielt berøres af
afgørelser, der træffes af politikerne. Lobbyvirksomhed kan udøves af interne
lobbyister og/eller konsulterende lobbyister.

Lovgivning om
persondata- og
privatlivsbeskyttelse

refererer til den nationale eller regionale lovgivning om databeskyttelse og
beskyttelse af personlige oplysninger, der er implementeret i de lande, hvor
SNC-Lavalin opererer. For eksempel er databeskyttelsesforordningen og
direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation gældende
lovgivning om databeskyttelse og beskyttelse af persondata i EU og gælder for
al behandling af personlige oplysninger om alle personer, der er bosiddende
i den pågældende jurisdiktion. Loven Personal Information Protection and
Electronic Documents Act er én af de gældende love om persondata- og
privatlivsbeskyttelse i Canada.

Mangfoldighed

refererer til blandingen af forskelle og ligheder, der f.eks. omfatter individuelle
og organisatoriske træk, værdier, overbevisninger, erfaringer, baggrunde,
præferencer og adfærd.

Medarbejder

refererer til en person i et ansættelsesforhold
med SNC-Lavalin, uanset ansættelsesstatus
(dvs.: almindeligt ansat, lejlighedsvis ansat, kontraktansat, sæsonarbejder
eller faglært), som arbejder på fuld- eller deltid.

Menneskehandel

refererer til rekruttering, transport, overførsel, hemmeligholdelse eller
modtagelse af personer på en upassende måde (såsom magtanvendelse,
bortførelse, bedrageri eller tvang) til et upassende formål.

Moderne slaveri

refererer til almindelige former for udnyttelse, omfatter menneskehandel,
husslaveri, tvangsægteskaber, tvungen kriminalitet, tvangsarbejde,
gældsslaveri, børnearbejde og seksuel udnyttelse.

Modpart

refererer til enhver tredjepart, som samarbejder med, leverer varer og/eller
tjenester til, udfører arbejde for, fungerer på vegne af eller repræsenterer
SNC-Lavalin. Det omfatter også forretningsforbindelser, leverandører,
producenter, distributører, serviceudbydere og underleverandører. Det
omfatter også deres moderselskaber, ejere, aktionærer eller andre ledende
personer eller enheder, enhver fællesejet enhed og alle, der arbejder for dem
eller fungerer på deres vegne (herunder deres medarbejdere, konsulenter,
repræsentanter og alle i deres forsyningskæde), uanset om de er involveret
i forretning med SNC-Lavalin eller relaterede aktiviteter.

Nærmeste familie

refererer til en persons ægtefælle (eller livspartner), datter, søn, mor, far,
søster eller bror.

Opfattet
interessekonfikt

refererer til omstændigheder, som en iagttager med rimelighed kan anse eller
opfatte som årsag til, at en interessekonfikt (reel eller potentiel) kan opstå,
selvom det i virkeligheden ikke er tilfældet.

Personlige oplysninger

refererer til al direkte eller indirekte information om en identifceret
eller identifcerbar fysisk levende person. Eksempler på personlige
oplysninger inkluderer information om en persons navn, adresse eller deres
arbejdspræstation med videre.
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Policy Oversight
Committee

refererer til det udvalg, der er nedsat for at vejlede om god praksis i global
og funktionel styring og for at bistå i revisionsprocessen for alle nye eller
ændrede styringsdokumenter.

Politik

refererer til et styringsdokument, der indeholder vejledende principper
og regler med høj relevans for hele organisationen. Politikker udstedes af
topledelsen til understøttelse af organisationens værdier og principper.
De kræver godkendelse fra virksomhedens forretningsudvalg.

Politisk bidrag

refererer til alle bidrag, monetære og ikke-monetære eller i form af
naturalier til en kandidat til et offentligt embede eller til et politisk parti, en
organisation eller enhed. Politiske bidrag omfatter uden begrænsning: direkte
økonomiske bidrag (abonnementer, lån, forskud, indskud osv.), betalt entré
til fundraisingaktiviteter (middage, golfturneringer osv.) sponseret af eller for
politiske partier eller kandidater, omkostninger til politiske kampagner, varer,
tjenester, udstyr, faciliteter osv.

Potentiel
interessekonfikt

En situation, hvor der er en rimelig mulighed for, at en interessekonfikt
opstår i fremtiden.

Principper om
beskyttelse af
personlige oplysninger

refererer til SNC-Lavalins grundlæggende forpligtelse til at beskytte
personlige oplysninger og til at beskytte enkeltpersoners privatliv i alle
aspekter af virksomhedens arbejde og til kun at behandle oplysningerne
i overensstemmelse med juridiske, lovgivningsmæssige og interne krav.

Procedure

refererer til et styringsdokument, der indeholder regler, anvisninger og krav
til et bestemt emne for at sikre ensartethed og kontrol i udførelsen af opgaver
og processer i organisationen.

Projekt

refererer til en midlertidig bestræbelse, der tager sigte på at frembringe
et unikt produkt, en unik tjeneste eller et unikt resultat, der skal opfylde
specifkke mål og formål, typisk for at skabe gavnlige ændringer eller
merværdi.

Psykologisk sikkerhed

refererer til en tro på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at give
udtryk for idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejl, og at teamet er sikkert
i forhold til risikotagning blandt dets medlemmer.

På vegne af

betyder i forbindelse med en handling eller en interaktion med tredjeparter
som f.eks. kunder, underleverandører, forhandlere, andre entreprenører,
offentlige institutioner, embedsmænd, statslige myndigheder og
kontrolorganer, at handlingen eller interaktionen er eller med rimelighed kan
opfattes som værende i SNC-Lavalins navn eller til fordel for SNC-Lavalin
eller på anden måde kan tillægges SNC-Lavalin.

Reel interessekonfikt

refererer til en reel og eksisterende interessekonfikt.

Repressalier

refererer til afstraffelse af nogen for rapportering i god tro om en påstand
eller bekymring. Repressalier kan omfatte enhver negativ jobrelateret
handling såsom degradering, disciplinering, afskedigelse, lønreduktion,
jobændringer eller omplacering.

Scorecard

refererer til SNC-Lavalins værktøj nævnt i afsnittet Gaver og repræsentation
i Compliance Procedure.

Skat

refererer til alle former for skat, inklusive men ikke begrænset til løn- og
medarbejderskatter, nationale forsikringsbidrag og bidrag til social sikring,
regeringsskatter, virksomhedsskat, told og afgifter, moms eller andre indirekte
salgs- og forbrugsskatter uafhængigt af territoriet.

Skattesvig

refererer til ulovlig unddragelse af at betale skat ved at forvanske
skatteyderens anliggender med det formål at reducere eller eliminere
vedkommendes skatteforpligtelser. Det kan tage form som uærlig
skatterapportering ved at underdrive indtægter eller overskud eller ved
at overdrive fradrag eller tab. Det omfatter facilitering af skattesvig, som
refererer til overlagte og uærlige handlinger (eller udeladelser), som hjælper
en anden person med at unddrage sig betaling af skat i enhver retskreds.
Skattesvig kan udføres af enkeltpersoner, koncerner eller fonde.

SNC-Lavalin

refererer til SNC-Lavalin Group Inc. og alle enheder, joint ventures,
partnerskaber og andre foretagender, som er under virksomhedens direkte
eller indirekte kontrol.

Sociale medier

refererer til en computerbaseret teknologi, som muliggør deling af idéer,
tanker og oplysninger ved opbygning af virtuelle netværk og fællesskaber.
Sociale medier er internetbaserede og giver brugerne hurtig elektronisk
kommunikation af indhold.
Sociale medier omfatter enhver personlig digital tilstedeværelse, nærmere
bestemt:
› Personlige blogs og websteder
› Sociale netværkssteder (Facebook, TikTok)
› Professionelle netværkstjenester (LinkedIn)
› Mikroblogs (Twitter)
› Diskussions-/chatfora, hvad enten de er politiske, ikke-politiske
eller andet
› Websteder til indholdsdeling (YouTube) og
› Websteder til akkumulering af indhold og social bogmærkning
(Alltop.com, Reddit, Digg).

Sponsorat

refererer til en forretningsaftale, hvormed SNC-Lavalin yder et bidrag til
en organisation under hensyntagen til visse rettigheder. Rettighederne har
ofte form af reklame, branding, fremhævelse af medarbejdere eller andre
forhold. På grund af disse vilkår bør der ikke forventes kvittering til brug
for skattevæsenet, selv om organisationen er en registreret velgørende
organisation. Sponsorater er en forretningsudviklingstransaktion og betales
ikke fra det budgetterede beløb, som SNC-Lavalin dedikerer til donationer.

Stoffer

refererer til ethvert stof, kemikalie eller middel, som det er ulovligt at være
i besiddelse af eller anvende, eller som kræver en personlig recept eller
tilladelse fra en behandlende læge, eller hvis anvendelse er reguleret ved
lov, såsom cannabis eller andre psykoaktive stoffer og enhver form for
håndkøbsmedicin, der sælges lovligt, samt udstyr der bruges til indtagelse
af stoffer.
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Styringsdokument
(Governance document)

refererer til SNC-Lavalins værdier, erklæringer, forpligtelser, Code of Conduct,
Supplier Code of Conduct, Counterparty Code of Conduct, politikker, procedurer,
arbejdsforskrifter og alle andre dokumenter (processer, retningslinjer,
arbejdsgange, tjeklister, skabeloner osv.), som fastlægger obligatoriske regler
i virksomheden.

System

refererer til SNC-Lavalins netværk og frmaprogrammer samt processer eller
metoder til at nå frem til et resultat.

Tidligere embedsmand

refererer til en person, som har været embedsmand inden for de seneste 5 år.

Transaktion

refererer til salg af tjenester (f.eks. ingeniørarbejde, indkøb, bygge- og
anlægsarbejde, administration af bygge- og anlægsarbejde, fnansiering og
drift og vedligeholdelse), produkter, dele eller udstyr, forsendelse, overførsel
af information eller overførsel af midler. Transaktioner refererer også til køb,
udgifter og betalinger.

Tredjepart

refererer til enhver person eller organisation, der ikke er SNC-Lavalin, og
som personale kan komme i berøring med i forbindelse med deres arbejde og
forretningsaktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, forretningsforbindelser
(herunder konsortiet og joint venture-partnere), familiemedlemmer, ansøgere,
konkurrenter, kunder, leverandører og andre embedsmænd.

Tvangsarbejde

refererer til enhver form for arbejde eller tjeneste, som folk er tvunget til at
udføre mod deres vilje og under trussel.

Tætte personlige
relationer

refererer til en relation med en anden person end et medlem af den nærmeste
familie, som er betydeligt nok til at påvirke en persons evne til at være objektiv
og upartisk og handle med henblik på SNC-Lavalins interesser.

Uafhængig konsulent

refererer til en enkeltperson, som yder tjenester på kontraktbasis direkte via
den pågældende enkeltperson eller gennem en enhed for et specifkt projekt
eller mandat, og som ikke er på lønningslisten hos SNC-Lavalin.

Udgiftsrapport

refererer til en rapport indsendt af en medarbejder baseret på den
relevante blanket udleveret via økonomisystemet for at søge om refusion
af medarbejderens udgifter.

Underleverandør

refererer til en person eller enhed hyret af SNC-Lavalin til levering af varer
og/eller tjenester. Dette omfatter ikke kunder eller medarbejdere hos
SNC-Lavalin.

Virksomhed

se SNC-Lavalin.

Virksomhedsfunktion

refererer til en fungerende forretningsenhed, som f.eks. HR, Finance, Legal osv.

Vold

refererer til brugen af fysisk magt, der forårsager eller kan forårsage
personskade, eller enhver handling og adfærd eller ethvert udsagn, der med
rimelighed kan opfattes som en trussel mod ens sikkerhed eller tryghed.

Værdipapirer

omfatter SNC-Lavalin Group Inc.'s ordinære aktier og aktieoptioner bevilget
i henhold til en af SNC-Lavalin Group Inc.'s aktieoptionsprogrammer.

Økonomiske
sanktioner

refererer til love og regler, der forbyder eller begrænser de kommercielle
forbindelser med visse lande og deres borgere og/eller med tilknyttede
enheder eller personer.
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Leeds Station

Yderligere oplysninger og forskellige
dokumenter vedrørende integritet
kan fndes på vores websted.

