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RAPPORTERINGSPOLICY 
 

1. SYFTE: 

Inter Pipeline Ltd. (”Inter Pipeline”) tillämpar högsta yrkesmässiga och etiska 
standard i sina affärsmetoder.  Dessa höga standarder styr de beslut som tas av 
Inter Pipelines styrelseledamöter (”Styrelsen”) och åberopas av Pipelines 
aktieägare och andra intressenter samt de finansiella marknaderna, samt utgör 
grunden för Inter Pipelines rykte och trovärdighet. Som en följd av detta är det 
oerhört viktigt att Inter Pipeline upprätthåller en arbetsplats där oro gällande 
tvivelaktiga handlingar eller affärsmetoder kan uttryckas utan rädsla för eventuella 
repressalier. 

Denna rapporteringspolicy (”Policyn”) tillhandahåller ett forum för rapportering av 
ärenden inom Inter Pipeline.  Policyn syftar till att uppmuntra rapportering av 
händelser snarare än att ett problem blir förbisett, eller att en lösning till problemet 
hittas utanför Inter Pipeline. 

2. OMFATTNING OCH TILLÄMPNING: 

Policyn gäller Inter Pipelines globala verksamhet, och är tillämplig för alla 
styrelseledamöter och tjänstemän samt alla anställda, entreprenörer (även kallad 
”personal i bemanningsföretag” i Europa), konsulter och alla som representerar 
Inter Pipeline (samlingsnamn ”Representanter”).  Den är avsedd att utgöra en 
metod för alla representanter för att uttrycka sin oro rörande Inter Pipelines 
handlingar eller affärsmetoder. 

Representanter som är baserade i Danmark eller Sverige, eller som gör en 
anmälan om en incident eller ett problem som uppstått i Danmark eller Sverige, 
måste följa ytterligare landsspecifika krav för att följa lokala lagar om dataskydd 
och andra lagar och kommer på begäran att få ett tillägg som beskriver dessa krav 
genom att kontakta rapporteringspolicyns jourtelefon. Om det inte finns några 
avvikelser mellan de landsspecifika tilläggen och denna policy kommer det 
landsspecifika tillägget att få företräde. 

3. VAD SKA RAPPORTERAS?: 

Representanter är skyldiga att rapportera följande: 

a) Misstänkta brott mot lagen; 

b) Misstänkta brott mot Inter Pipelines etiska normer, upplysningspolicy, eller 
andra företagspolicys eller rutiner; 
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c) Tvivelaktig redovisning, interna redovisningskontroller och revisionsrutiner eller 
oegentligheter, inklusive vilseledning eller tvång av revisorer eller andra tredje 
parter; 

d) Trakasserier, våld eller annat olämpligt uppträdande vid arbetsplats; 

e) Överträdelser av lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; 

f) Risk för arbetstagarens eller allmänhetens hälsa, säkerhet eller trygghet; 

g) Risk för Inter Pipelines tillgångar; 

h) Risk för miljön;  

i) Uppvisande av bedräglig eller vilseledande finansiell information; 

j) Förvrängning av material i skriftlig eller muntlig form, gjord av eller på uppdrag 
av Inter Pipeline; eller 

k) Oro gällande Inter Pipelines affärsmetoder. 

4. RAPPORTERING OCH UTREDNING: 

Som ett första steg uppmuntrar vi representanter att rapportera eventuell oro eller 
klagomål till ombudets närmsta handledare eller till dess Inter Pipeline-kontakt 
under ett tillämpligt avtal.  Om du inte känner dig bekväm med att rapportera 
information på detta sätt, eller om du känner att du inte fått en betryggande 
respons, rekommenderar vi att rapportera oro eller klagomål till en medlem inom 
Inter Pipelines ledningsgrupp (dvs. VD och verkställande direktör, ekonomichef, 
regelansvarig befattningshavare, en överordnad vice ordförande eller en vice 
ordförande). Om din oro är avsedd för Inter Pipelines verksamhet i Europa, 
rekommenderar vi att du kontaktar en medlem inom Inter Terminals överordnade 
ledningsgrupp (dvs. VD:n eller direktören).  Oro och klagomål kan rapporteras 
personligen, via telefon, vanlig postgång eller e-post.  All oro och alla klagomål 
från representanter kommer att rapporteras på ett säkert, konfidentiellt och 
anonymt sätt om representanten så önskar.  

Alla anmälningar som görs till en handledare, Inter Pipeline-kontakt eller en 
överordnad medlem i ledningsgruppen, och som har gjorts i enlighet med denna 
policy ska rapporteras till en underordnad visselblåsarkommitté (bestående av 
regelansvarig befattningshavare, ekonomichef samt koncernens VD).  På begäran 
av den rapporterande representanten, eller så som regelansvarig 
befattningshavare eller den underordnade visselblåsarkommittén kräver, ska 
sådana rapporter vidarebefordras antingen till styrelsen eller ett lämpligt 
styrelseutskott. 

Om du inte känner dig bekväm med att informera din chef, din Inter Pipeline-
kontakt, eller en överordnad medlem i ledningsgruppen om ett problem eller 
klagomål, har vi satt upp en förtrolig jourlinje för rapportering där du kan få åtkomst 
till en oberoende tredje part.  Du kan begära att din rapport som lämnats in på 
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linjen för visselblåsare skickas direkt till styrelsen. Rapporteringspolicyns jourlinje 
har telefon- och webbaserade rapporteringsalternativ som är tillgängliga 24 timmar 
om dygnet, sju dagar i veckan.  Besök http://www.interpipeline.com för mer 
information eller för att lämna in en rapport om ditt bekymmer eller klagomål. 

Alla särskilda problem eller klagomål som anmäls under denna policy gällande 
ekonomisk redogörelse, redovisning, interna redovisningskontroller, 
revisionsrutiner eller oegentligheter skall överlämnas till ordföranden i 
revisionsutskottet, som i sin tur granskas och bedöms av revisionskommittén som 
överser alla frågor som rapporterats och vidtar de åtgärder de anser lämpliga. 

För att på ett adekvat sätt utreda eventuella problem eller klagomål som förts fram, 
uppmanas ombuden att lämna så mycket information som möjligt när de anmäler 
ett problem eller klagomål, inklusive namn, datum, platser och händelser som ägde 
rum, ombudets uppfattning eller åsikt om varför incidenten kan vara en kränkning, 
och vilka åtgärder ombudet rekommenderar, tillsammans med information som gör 
det möjligt för oss att kontakta dig för att följa upp den pågående utredningen.  Din 
identitet kommer att förbli konfidentiell om så önskas.  Dock uppmuntrar vi dig att 
endast rapportera anonymt om det är absolut nödvändigt på grund av svårigheten 
att följa upp anonymt rapporterade problem eller klagomål.  Om du väljer att förbli 
anonym och inte lämnar tillräckligt mycket detaljer kan det hända att vi inte kan 
inleda eller göra en omfattande utredning av problemet eller klagomålet. 

Alla problem och klagomål som rapporteras under denna policy kommer bli snabbt 
och grundligt undersökta och all information som framkommit under utredningen 
kommer förbli konfidentiell, med undantaget om vissa åtgärder krävs för att stötta 
utredningen, i enlighet med Inter Pipelines policys och procedurer samt tillämpliga 
lagar.  Protokoll som förs om ett problem eller klagomål skall tillhöra Inter Pipeline 
och skall bevaras i enlighet med tillämpade lagar och Inter Pipelines 
lagringsprinciper av dokument. 

5. SAMARBETSSKYLDIGHET: 

Representanter har en skyldighet att samarbeta i en utredning.  Om du inte 
samarbetar, eller uppger felaktig information i en utredning, kommer Inter Pipeline 
att vidta speciella åtgärder som står i förhållande till allvaret i överträdelsen. 

6. .VEDERGÄLLNING SAMT FALSKA OCH ILLVILLIGA ANKLAGELSER: 

Inter Pipeline förutsätter att alla anmälningar under denna policy görs i god tro. 
Inter Pipeline kommer att anse alla avsiktligt falska eller illvilliga påståenden gjorda 
av en representant som en allvarlig disciplinär förseelse som kan leda till 
disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning av anställning eller avtal, och om 
befogat, ytterligare rättsliga följder. Varje representant som lämnar in en rapport 
enligt denna policy i god tro och utan illvilja kommer ej att bli föremål för 

http://www.interpipeline.com/
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vedergällningsåtgärder av Inter Pipeline.  Om du senare tycker att du har blivit 
föremål för vedergällning som följd av rapporteringen av ett problem eller klagomål 
måste du omedelbart rapportera detta, då dessa handlingar inte tolereras av Inter 
Pipeline. 

7. KONSEKVENSER AV ÖVERTRÄDELSE: 

Överensstämmelse med denna policy är en förutsättning för ett ombuds 
anställning eller gällande avtal.  Policyöverträdelser kan leda till disciplinära 
åtgärder, inklusive uppsägning av anställning eller avtal, samt civila och 
straffrättsliga påföljder.  
 


