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ACCO Brands policy mot mutor och korruption 

ACCO Brands är fast beslutna att bedriva sin verksamhet på ett etiskt och ärligt sätt, i enlighet med alla 

tillämpliga lagar. Vilket innefattar att förhindra mutor och korruption. 

Policy 

ACCO Brands, inklusive dess anställda, tjänstemän, direktörer, tredjeparts ombud och affärspartners som 

agerar på  företagets vägnar eller  till dess  förmån, erbjuder eller  tar  inte emot mutor  i någon  form. Vi 

tolererar ingen korruption rörande affärer med varken myndigheter eller en privat part. 

Korruption  skadar  respekten  för  rättsstaten,  skapar  ohederlig  konkurrens,  bromsar  den  ekonomiska 

utvecklingen, skadar nyskapande och bidrar till statlig och social instabilitet. 

Om ACCO Brands vore inblandat i mutor eller korruption skulle det kunna resultera i bestående skador 

för vårt varumärke och vårt rykte, skador för vårt förtroende hos konsumenter och aktieägare och sämre 

produkter. Brott mot anti‐korruptionslagar kan resultera i böter på miljontals dollar och fängelsestraff för 

de medverkande. 

Obligatorisk efterlevnad 

Denna policy ger vägledning för hur man ska agera  i situationer som  involverar mutor och korruption. 

Syftet är att säkerställa att alla ACCO Brands anställda, tjänstemän, direktörer och alla tredjeparts ombud 

och affärspartners som arbetar å ACCO Brands vägnar globalt sett, förstår och efterlever ACCO Brands 

policy mot mutor och korruption och tillämpliga lagar. 

Det  är  obligatoriskt  att  följa  denna  policy  samt  lagar  mot  korruption  i  USA  och  internationellt. 

Underlåtenhet att göra  så kan  i värsta  fall  resultera  i uppsägning eller att affärsrelationen med ACCO 

Brands upphör. 

Likaså, har du information om att någon kan ha brutit mot denna policy, eller om du har blivit ombedd att 

betala eller ta emot en muta eller på annat sätt bryta mot denna policy, KRÄVS det att du omedelbart 

meddelar  detta  till  ACCO  Brands  Global  Compliance  Department  på  GlobalCompliance@acco.com, 

juridiska avdelningen, personalavdelningen, din chef eller MySafeWorkplace. MySafeWorkplace är säkert, 

anonymt och konfidentiellt. 

Som det  står beskrivet  i ACCO Brands etik‐ och uppförandekod har ACCO Brands en  strikt policy mot 

vedergällning för att skydda de som i god tro rapporterar om ett misstänkt tjänstefel, inbegripet misstänkt 

muta eller korruption. 
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Gåvor, måltider och underhållning 

Det är enligt olika lagar mot korruption olagligt att till enskilda personer överlämna kontanter eller annat 

av värde (såsom gåvor, måltider, praktikplatser, arbeten, resor, donationer, sponsorskap, politiska bidrag 

eller underhållning) för att erhålla eller behålla affärer eller för att säkerställa otillbörlig fördel. Dessa lagar 

förbjuder inte affärsgåvor, måltider, resor och underhållning inom rimliga gränser. Det finns dock några 

viktiga regler som måste följas: 

 Ingen olämplig påverkan eller särskild behandling: Ge eller ta aldrig emot något av värde för att 

påverka ett beslut eller för att få särskild behandling 

 Inga  överdådiga måltider  eller  gåvor:  Håll  dig  inom  rimliga  gränser  gällande måltider  eller  

gåvor – det är bättre med reklampresenter med ACCO Brands namn eller logotyp 

 Inga  kontanter:  Kontanter  eller  värdemedel motsvarande  kontanter  (såsom  presentkort  eller 

checkar som överskrider nominellt värde) är aldrig godtagbara affärsgåvor 

 Sällsynt: Det är olämpligt med ofta förekommande gåvor till en och samma person, även om de 

är billiga 

 Öppenhet: Gåvan måste ges öppet och under  lämpliga omständigheter –  inte  i hemlighet eller 

genom tredje part 

 Förståelse av lokala lagar: Utforska ett lands lokala lagar innan du ger eller tar emot en gåva för 

att säkerställa att lagarna efterlevs 

 Förstå  kundernas  förutsättningar:  Vissa  kunder  har  nolltolerans  gällande  gåvor,  läs  igenom 

kundens riktlinjer innan du ger bort eller tar emot en gåva 

 Särskilda regler för regeringstjänstemän: Om du är en oberoende tredje part som arbetar å ACCO 

Brands  vägnar,  kontakta  ditt  företags  juridiska  avdelning  innan  du  ger  bort  en  gåva  till  en 

myndighetsperson för att säkerställa att lagen efterlevs 

Att hantera tredjeparts ombud och affärspartners 

ACCO  Brands  gör  globalt  sett  affärer  med  många  tredjeparts  ombud  och  affärspartners,  inklusive 

leverantörer, entreprenörer, konsulter, försäljare och samarbetspartners. Enligt lagen mot korruption kan 

ACCO Brands bli ansvariga för dessa tredjeparts agerande, om de erbjuder eller ger bort något av värde 

för att främja ACCO Brands verksamhet. 

För att minska  risken att en  tredjeparts ombud eller affärspartner å ACCO Brands vägnar ägnar sig åt 

olämpligt uppträdande, har företaget för vissa potentiella affärspartners  infört förfaranden som rör en 

partners tillbörliga aktsamhet. Förfarandet säkerställer att företaget genomför en lämplig bedömning av 

en tredje parts bakgrund,  innan ett affärsförhållande  ingås. Du är ålagd att följa processen och begära 

erforderligt  förfarande  före  första  kontakt med  tredje  part med  förhöjd  risk,  eller  vid  förnyande  av 

kontrakt med sådan tredje part. Tredje part med förhöjd risk är definierade i “Third Party Due Diligence 

Procedures”  som  finns  tillgänglig  på  Global  Compliance  SharePoint  på: 

https://accobrands.sharepoint.com/sites/Corporate/Dept/GC/SitePages/Home.aspx. 
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När du interagerar med tredjeparts ombud eller affärspartner förväntas det av ACCO Brands anställda att 

de klart och tydligt förmedlar information om ACCO Brands nolltolerans mot mutor och korruption. ACCO 

Brands  tredjeparts  ombud  och  affärspartner  förväntas  förstå  och  efterleva  denna  policy  samt  alla 

tillämpliga  lagar mot korruption. Våra tredjeparts ombud och affärspartners har också skyldigheten att 

säkerställa  att deras underleverantörer  förstår och  efterlever denna policy  samt  alla  tillämpliga  lagar  

mot korruption. 

Håll utkik efter varningssignaler som kan indikera mutor eller olämpligt uppförande när ni arbetar med 

tredje part och underleverantörer: 

 Det går rykten, eller tredje part har rykten om sig att ge eller ta emot mutor 

 Tredje part  tillhandahåller minimalt med  information om  fakturor  eller  räkningar,  eller begär 

engångsersättningar 

 Tredje part begär förskott eller orimligt stor provision eller betalning 

 Tredje part begär att betalningen sker genom tredje part eller annat land 

 Tredje part begär kontant betalning 

 Tredje  part  har  en  familjerelation med  en myndighetsperson  eller  säger  sig  ha  ett  “speciellt 

förhållande” med en särskild tjänsteman eller myndighet 

 En myndighetsperson  insisterar att ACCO Brands ska använda en specifik konsult, eller en som 

tillför litet eller inget uppenbart mervärde 

 Tredje part har ingen eller väldigt liten erfarenhet av att tillhandahålla den service den är anlitad för 

 Tredje part är inte korrekt registrerad eller delaktig för att göra affärer 

Om du uppfattar någon av dessa varningssignaler, vänligen rapportera  informationen till ACCO Brands 

Global  Compliance  Department  på  GlobalCompliance@acco.com,  juridiska  avdelningen, 

personalavdelningen, din chef eller MySafeWorkplace. 

Smörjpengar (Facilitation payments) 

Smörjpengar – eller påskyndande betalningar – är  inte tillåtna och är strikt förbjudna av ACCO Brands. 

Undantag kan ske vid begränsade omständigheter (t.ex. nära förestående hot mot hälsa eller säkerhet). 

Detta gäller oavsett hur små beloppen är. 

Får du en förfrågan eller begäran om att betala en muta eller smörjpengar, eller misstänker en muta eller 

smörjpengar,  vänligen  rapportera  informationen  till ACCO  Brands Global  Compliance Department  på 

GlobalCompliance@acco.com,  juridiska  avdelningen,  personalavdelningen,  din  chef  eller 

MySafeWorkplace. 

Vikten av korrekt dokumentation 

Vissa av lagarna mot korruption kriminaliserar underlåtenheten att föra en noggrann dokumentation av 

affärstransaktioner. Säkerställ att all väsentlig dokumentation – inklusive fakturor och räkningar – korrekt 

speglar  de  tillhörande  affärstransaktionerna.  Förvräng  aldrig  fakta,  utelämna  aldrig  information  eller 
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ändra  aldrig  dokumentation  eller  rapporter  i  syfte  att  vilseleda  andra  och  hjälp  aldrig  andra  att  

göra så. 

Håll dig borta från gråzoner 

Denna policy är utformad inte bara för att hjälpa till att följa lagen, utan också för att hjälpa till att undvika 

uppkomsten av tvivelaktig beteende i anknytning till ACCO Brands verksamhet. Här kommer några nyttiga 

tips för att undvika överträdelser: 

 Om du tvekar eller har funderingar, fråga! 

 Låt inte tvivelaktigt beteende gå oemotsagt. Att följa lagen ska tas på största allvar, uppmuntra 

andra att göra detsamma 

 Var vaksam! Övervaka tredje part noga, särskilt om de samverkar med myndighetsperson å ACCO 

Brands vägnar eller till ACCO Brands förmån 

 Ignorera  aldrig  rykten  gällande  otillbörliga  betalningar  eller  andra  misstänkta  aktiviteter! 

Informera någon av de ovan nämnda kontaktpersonerna, så att vi kan undersöka situationen och 

vidta lämpliga åtgärder 

Skulle du ha några frågor gällande denna policy eller huruvida ett särskilt beteende överensstämmer med 

denna policy, kontakta ACCO Brands Global Compliance Department på GlobalCompliance@acco.com, 

Juridiska avdelningen, personalavdelningen, din chef eller MySafeWorkplace. 

Att motverka mutor och korruption är inte bara rätt rent juridiskt, det är rätt på alla sätt! 


