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WHISTLEBLOWER-POLITIK 
 

1. FORMÅL: 

Inter Pipeline Ltd. ("Inter Pipeline") er forpligtet til at overholde de højeste 
standarder for professionel og etisk forretningspraksis.  Disse høje standarder 
styrer beslutningerne for Inter Pipelines bestyrelse ("bestyrelsen"), og Inter 
Pipelines aktionærer, andre interessenter samt de finansielle markeder sætter sin 
lid til dem, hvilket giver grundlaget for Inter Pipelines renommé og troværdighed. 
Derfor er det uhyre vigtigt, at Inter Pipeline opretholder en arbejdsplads, hvor 
bekymringer vedrørende tvivlsomme handlinger eller forretningspraksisser kan 
ytres uden frygt for eventuelle repressalier. 

Denne Whistleblower-politik ("politikken") giver et forum, hvor man kan indberette 
bekymringer inden for Inter Pipeline.  Politikken har til hensigt at fremskynde til at 
ytre sig om bekymringer frem for at se igennem fingre med en bekymring eller 
forsøge at finde en løsning på bekymringen uden for Inter Pipeline. 

2. OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE: 

Politikken gælder for Inter Pipelines verdensomspændende forretning og omfatter 
alle direktører og funktionærer samt alle medarbejdere, underleverandører (kendt 
som "vikarer" i Europa), konsulenter samt alle, der repræsenterer Inter Pipeline 
(samlet kaldet "repræsentanter").  Formålet er at give alle repræsentanter en 
metode til at give udtryk for deres bekymringer vedrørende Inter Pipelines 
handlinger eller forretningspraksisser. 

Repræsentanter, der har base i Danmark eller Sverige, eller som laver en 
indberetning om en hændelse eller bekymring, der er opstået i Danmark eller 
Sverige, skal overholde yderligere landespecifikke krav for at overholde de lokale 
databeskyttelseslove, og de kan på anmodning få tilsendt et bilag, der opridser 
sådanne krav, ved at ringe til whistleblower-telefonlinjen. Hvis der er 
uoverensstemmelser mellem det landespecifikke bilag og denne politik, vil det 
landespecifikke bilag have forrang. 

3. DETTE SKAL INDBERETTES: 

Repræsentanter har pligt til at indberette følgende: 

a) Mistanke om lovovertrædelser, 

b) Mistanke om overtrædelser af Inter Pipelines etiske regler, politik om 
offentliggørelse eller andre politikker eller procedurer, 
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c) Tvivlsom bogføring, intern regnskabskontrol og revisionspraksis eller 
uregelmæssigheder, herunder vildledning eller tvang af revisorer eller andre 
tredjeparter, 

d) Chikane, vold eller anden uhensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen, 

e) Overtrædelser af lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 

f) Risiko for helbred eller sikkerhed for en arbejdstager eller offentligheden, 

g) Risiko for Inter Pipelines aktiver, 

h) Risiko for miljøet,  

i) Afsløring af falske eller vildledende finansielle oplysninger. 

j) Væsentlig fordrejelse i enhver form for skriftlig eller mundtlig fremlæggelse 
foretaget af eller på vegne af Inter Pipeline, eller 

k) Bekymringer vedrørende Inter Pipelines forretningspraksisser. 

4. INDBERETNING OG UNDERSØGELSE: 

Som første skridt opfordrer vi repræsentanter til at indberette eventuelle 
bekymringer eller klager til repræsentantens nærmeste overordnede eller Inter 
Pipeline-kontaktperson under en gældende kontrakt.  Hvis du ikke føler dig tryg 
ved at indberette oplysningerne på denne måde, eller hvis du føler, at du ikke har 
fået et tilfredsstillende svar, anbefaler vi at indberette bekymringer eller klager til 
et medlem af Inter Pipelines øverste ledelsesteam (dvs. øverste direktør, 
administrerende direktør, økonomidirektør, overvågningsansvarlig, en overordnet 
vicedirektør eller en vicedirektør). Hvis dine bekymringer vedrører Inter Pipelines 
aktiviteter i Europa, anbefaler vi, at du kontakter et medlem af Inter Terminals 
øverste ledelsesteam (dvs. den administrerende direktør, en anden direktør).  
Bekymringer eller klager kan indberettes direkte personligt eller via telefon, 
almindelig post eller e-mail.  Alle bekymringer eller klager indleveret af 
repræsentanter bliver rapporteret på en sikker, fortrolig og anonym basis hvis der 
anmodes om det af repræsentanten.  

Alle rapporter der indleveres til en overordnet, Inter Pipeline-kontakt eller enhver 
anden fra den øverste ledelse, som siges at være udført i overensstemmelse med 
denne politik, skal rapporteres til en Whistleblower-underkomite (bestående af den 
overvågningsansvarlige, økonomidirektøren og den overordnede vicedirektør for 
forretningsservicer).  Hvis der anmodes om det fra den rapporterende 
repræsentant, eller hvis det bedømmes at være nødvendigt af den 
overvågningsansvarlige eller Whistleblower-underkomiteen, så skal sådanne 
rapporter sendes videre enten til bestyrelsen eller en relevant bestyrelseskomite. 

Hvis du ikke føler dig tryg ved at informere din supervisor, din Inter Pipeline-
kontaktperson eller et medlem af den øverste ledelse om en bekymring eller klage, 
har vi oprettet en fortrolig Whistleblower-telefonlinje med en uafhængig tredjepart, 
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som du kan få adgang til.  Du kan anmode om at din rapport til Whistleblower-
telefonlinjen bliver rapporteret direkte til bestyrelsen. Whistleblower-telefonlinjen 
har telefon- og webbaserede indberetningsmuligheder, der er tilgængelige 24 
timer i døgnet, syv dage om ugen.  Gå til http://www.interpipeline.com for at få 
flere oplysninger eller for at indsende en rapport angående din bekymring eller 
klage. 

Eventuelle specifikke bekymringer eller klager i henhold til denne politik 
vedrørende renskabsopgørelse, bogføring, intern regnskabskontrol eller 
revisionspraksis eller uregelmæssigheder vil blive videresendt til formanden for 
revisionsudvalget, hvorefter revisionsudvalget vil gennemgå og overveje de 
indberettede anliggender samt træffe de foranstaltninger, der skønnes 
nødvendige. 

For på tilstrækkelig vis at undersøge eventuelle fremlagte bekymringer eller klager, 
opfordres repræsentanter til at give så mange oplysninger som muligt ved 
videregivelse af en bekymring eller klage, herunder navne, datoer, steder og 
hændelser, der fandt sted, repræsentantens opfattelse af eller holdning til, hvorfor 
hændelsen/-erne kan være en overtrædelse, samt hvilke handlinger, 
repræsentanten anbefaler, sammen med oplysninger, der gør os i stand til at 
kontakte repræsentanten for at følge op på den igangværende undersøgelse.  Din 
identitet forbliver fortrolig, hvis det ønskes.  Dog opfordrer vi dig til kun at indberette 
anonymt, hvis det er absolut nødvendigt, på grund af de naturlige vanskeligheder 
ved at følge op på anonymt indberettede bekymringer eller klager.  Hvis du vælger 
at være anonym og ikke giver tilstrækkelige oplysninger, vil vi muligvis ikke være i 
stand til at indlede eller foretage en omfattende undersøgelse af bekymringen eller 
klagen. 

Alle bekymringer og klager indberettet i henhold til denne politik vil blive undersøgt 
hurtigt og grundigt, og alle oplysninger, der afsløres i løbet af undersøgelsen, vil 
forblive fortrolige, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre undersøgelsen 
og træffe eventuelle udbedrende foranstaltninger, i overensstemmelse med Inter 
Pipelines politikker og procedurer samt gældende lovgivning.  Optegnelser 
vedrørende en bekymring eller klage forbliver Inter Pipelines ejendom og vil blive 
opbevaret i overensstemmelse med gældende lovgivning og Inter Pipelines 
politikker for lagring af dokumenter. 

5. SAMARBEJDSPLIGT: 

Repræsentanter har pligt til at medvirke i en undersøgelse.  Hvis du undlader at 
samarbejde eller giver usande oplysninger i en undersøgelse, vil Inter Pipeline 
træffe udbedrende foranstaltninger, der står mål med overtrædelsens alvor. 

http://www.interpipeline.com/
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6. REPRESSALIER SAMT FALSKE BESKYLDNINGER OG 
BESKYLDNINGER I OND TRO: 

Inter Pipeline antager, at alle indberetninger i henhold til denne politik foretages i 
god tro. Hvis en repræsentant forsætligt foretager falske beskyldninger eller 
beskyldninger i ond tro, vil Inter Pipeline betragte det som en grov tjenstlig 
forseelse, der kan resultere i disciplinære foranstaltninger op til og med opsigelse 
af ansættelsesforhold eller kontrakt som passende, og hvis der er behov for det, 
yderligere søgsmål. En repræsentant, der foretager en indberetning i henhold til 
denne politik i god tro og uden ondsindet hensigt, vil ikke blive udsat for 
repressalier fra Inter Pipelines side.  Hvis du på et senere tidspunkt mener, at du 
har været udsat for nogen form for repressalier som følge af indberetning af en 
bekymring eller en klage, skal du indberette det omgående, da disse handlinger 
ikke tolereres af Inter Pipeline. 

7. KONSEKVENSER AF MANGLENDE OVERHOLDELSE: 

Overholdelse af denne politik er en betingelse for en repræsentants 
ansættelsesforhold eller gældende kontrakt.  Overtrædelse af politikken kan 
medføre disciplinære foranstaltninger op til og med opsigelse af 
ansættelsesforhold eller kontrakt som passende, samt civil- eller strafferetlige 
sanktioner.  
 


