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Hos WTW er vores værdier mere end bare ord. De er indbegrebet af, hvordan vi arbejder og 
behandler hinanden. Vores beslutninger er styret af vores stærke kundefokus, understregning 
af teamwork, urokkelig integritet, gensidig respekt og konstant stræben efter Excellence. WTW-
værdierne udgør kernen af vores rige historie og er afgørende for vores dristige syn på fremtid. 

WTW Code of Conduct, eller "kodekset", som vi omtaler det, er vigtigt, fordi det integrerer vores 
værdier og beskriver den etiske adfærd, som hver af os forventes at udvise. Den adfærd der gør 
WTW til den bedst mulige virksomhed vi kan være, til gavn for alle vore interessenter.

Læs og reflekter over vores kodeks, selv om visse afsnit måske ikke er relevante for din rolle.  
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du har brug for at indberette en overtrædelse af kodekset, skal du 
tale med din leder eller bruge en af de andre indberetningsmuligheder på listen – de har mulighed 
for at hjælpe dig. 

Ved at følge bestemmelserne i kodekset viser vi vores kollegaer, kunder, aktionærer, lokalsamfund 
og leverandører, at vi sætter en ære i at gøre forretning med vores værdier som grundlag. 

Tak, fordi du bringer vores vision til live ved hver dag at efterleve vores værdier og følger vores 
kodeks.

Carl 

Til vores kollegaer …
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Kundefokus 
Vi motiveres af at hjælpe vores kunder med at opnå succes. Vi handler i vores 
kunders bedste interesse i alle interaktioner og i enhver løsning. Vi stræber 
efter at forstå deres behov, respektere deres synspunkter og overgå deres 
forventninger.

Teamwork 
Når du får én af os, får du os alle. Vi leverer innovative løsninger og rådgivning 
i verdensklasse til vores kunder ved at arbejde på tværs af forretningmæssige, 
geografiske områder og funktionelle skel. Vi hjælper hinanden med at opnå 
succes og skaber mere værdi ved at arbejde sammen.

Integritet 
Vores kunder investerer mere end deres tid og penge i os. De investerer også 
deres tillid. Gennem professionalisme, ved at gøre det rigtige og fortælle 
sandheden, bestræber vi os hver dag på at gøre os fortjent til den tillid.  
Vi stårtil ansvar over for de organisationer og mennesker, som vi interagerer 
med; herunder kunder, aktionærer, tilsynsmyndigheder og hinanden. Det gælder 
både i vores handlinger og resultater.

Respekt 
Vi lytter til og lærer af hinanden. Vi støtter og hylder forskellighed, fremmer 
en inkluderende kultur og agerer med åbenhed og ærlighed, og lader tvivlen 
komme den enkelte til gode. Vi håndterer vores relationer, i og uden for 
virksomheden, med fainess, anstændighed og godt medborgerskab.

Excellence 
Vi bestræber os på at søge og understøtte excellence. Vigtigst af alt betyder 
dette et urokkeligt engagement i vores kollegaers professionelle udvikling og 
personlige vækst. Vores kollegaer tager ansvar for at udvikle deres ekspertise, 
kompetencer og professionelle fremtræden, mens virksomheden investerer 
i de værktøjer og tilbud, der muliggør løbende udvikling. Vi har i vores 
forretning et utrætteligt fokus på innovation, kvalitet og risikostyring.

Vores værdier
Vores værdier er de centrale ideer, der former vores kultur og adfærd:
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Vores forpligtelse over 
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Hvorfor det er vigtigt
En forklaring af, hvorfor emnet er vigtigt, og hvordan det er koblet til vores 
formål. 

Hvordan gør du
En praktisk vejledning i, hvordan du handler i overensstemmelse med vores 
værdier. Dette afsnit kan indeholde "Spørg dig selv"-scenarier, der omhandler 
almindelige situationer, du kan komme ud for på arbejdspladsen. 

Vores kodeks er beregnet til at supplere eksisterende standarder, politikker og 
retningslinjer, ikke at erstatte dem. Vi anvender vores kodeks sammen med 
gældende love og regler. Hvis der opstår en konflikt mellem vores kodeks og 
lokale love, følger vi den højeste standard for adfærd. 

Vores kodeks gælder for alle kollegaer hos WTW, inklusive direktører og 
beslutningstagere. Vi forventer også, at konsulenter, vikarer, tredjeparter, 
leverandører og agenter overholder de grundlæggende principper i kodekset.

Brug af vores kodeks
Kodekset er vores vejledning i at træffe etiske beslutninger. Hvert afsnit omhandler et specifikt emne og indeholder: 

Hvad er en tredjepart?

En tredjepart er en ekstern organisation eller enhed, der hjælper 
WTW med at vinde og fastholde forretning. 
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Du kan benytte en af følgende kontaktmuligheder ved spørgsmål, 
bekymringer eller behov for at indberette: 

1. Din leder
2. HR-afdelingen
3. Compliance
4. Juridisk afdeling
5. WTW Hotline 

WTW Hotline leveres af en uafhængig ekstern part. 
Den er tilgængelig døgnet rundt, alle ugens dage og er 
gratis. Anonyme indberetninger accepteres, hvis lokal 
lovgivning tillader det. Du kan indberette en bekymring 
via numrene anført her, online eller via denne QR-kode:

At sige fra
Hvis du bliver opmærksom på mulige overtrædelser af vores kodeks, politikker eller gældende lov, skal du indberette, hvad du ved.  
Når du laver en indberetning, vil WTW behandle den fortroligt i det omfang, det er rimeligt og praktisk muligt. 

Få mere 
at vide Global whistleblowing-politik 
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WTW gennemgår indberetninger om overtrædelser af vores kodeks og 
reagerer på passende vis. Hvor en overtrædelse af vores politikker eller vores 
kodeks er godtgjort, træffer WTW passende disciplinære foranstaltninger,  
op til og inklusive opsigelse af ansættelse eller kontrakt. WTW kan også 
træffe andre passende foranstaltninger, herunder juridiske skridt eller 
underretning af relevante myndigheder. Du er forpligtet til at samarbejde 
i interne undersøgelser, herunder på anmodning fra WTW at give alle 
efterspurgte oplysninger og deltage i alle samtaler.

Ingen repressalier 
Vi er ansvarlige for at skabe et miljø, hvor folk føler sig trygge ved at indberette 
ægte bekymringer. WTW tolererer ikke repressalier mod en person, der i god 
tro indberetter en overtrædelse af vores kodeks, politikker eller gældende 
lovgivning. Vi vil træffe disciplinære foranstaltninger, op til og med opsigelse 
af ansættelse eller kontrakt, mod enhver, der udøver repressalier mod en 
kollega for at lave en indberetning eller for at deltage i en undersøgelse.

Atlede gennem det godt eksempel 
Ledergruppen har et yderligere ansvar for Compliance og etik. Ledere:

1.  Vær et godt eksempel på etisk adfærd for dine kollegaer

2. Sørg for, at virksomhedens politikker, praksisser og 
uddannelseskravoverholdes

3. Opfordrer til åben og ærlig kommunikation

4. Forsinker ikke indberetning af etiske problemstillinger, som de gøres 
opmærksom på 

5. Støtter kollegaer, der indberetter bekymringer

Håndtering af henvendelser under vores kodeks
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Vores kodeks kan ikke omfatte alle og enhver situation, du kan komme ud for 
hos WTW. Når du står over for en svær beslutning, skal du stille dig selv disse 
spørgsmål.

At træffe etiske beslutninger

Er det lovligt?

Er det i overensstemmelse med WTWs værdier,  
vores kodeks og vores politikker?

Ville jeg eller WTW blive pinligt berørt, hvis det stod  
i en avis eller i et opslag på internettet?

Nej Ja Jeg er ikke 
sikker

Nej Ja Jeg er ikke 
sikker

Nej Ja Jeg er ikke 
sikker
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Vores forpligtelse over 
for hinanden
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Hvorfor det er vigtigt
Hos WTW er vi i stand til at tiltrække og fastholde et godt team, fordi vi 
optræder med fairness og anstændighed i alle vores relationer. 

Hvordan genkender jeg chikane? 
Chikane er en adfærd, der nedgør eller udviser fjendtlighed eller modvilje 
mod en anden person. Det kan skabe et intimiderende, fjendtligt eller 
stødende arbejdsmiljø, skade en kollegas arbejdsindsats eller påvirke 
vedkommendes ansættelse negativt. Der kan være tale om: 
•  Verbal chikane: Stødende øgenavne eller skældsord, stødende 

vittigheder eller bemærkninger
•  Non-verbal chikane: Ved på WTWs område eller ved hjælpe af WTWs 

systemer at ophænge eller rundsende skriftligt eller grafisk materiale, 
der nedgør eller udviser fjendtlighed eller fordomme over for en anden 
person eller gruppe 

•  Fysisk chikane: At true, intimidere eller udøve fjendtlige handlinger 

Seksuel chikane omfatter uønskede seksuelle tilnærmelser, anmodninger 
om seksuelle tjenester og anden verbal eller fysisk adfærd med seksuelle 
undertoner, når:
•  Det er et ansættelsesvilkår at acceptere adfærden
•  Det bruges som grundlag for beslutninger om ansættelse at adfærden 

accepteres eller afvises 
•  Adfærden på urimelig vis forstyrrer en persons arbejdsindsats 
•  Adfærden skaber et intimiderende, fjendtligt eller stødende 

arbejdsmiljø

Mobning omfatter ydmygelse, fornærmelse, intimidering eller isolering af 
en anden person.

Hvordan gør du
Udvis respekt. Behandl altid andre med værdighed og respekt. Tænk over, 
hvad du vil sige, før du siger det. Vær professionel og omsorgsfuld.  
Undgå at gøre noget, som andre kan finde stødende.

Du må aldrig deltage i eller tolerere chikane omhandlende køn, 
kønsidentitet eller -udtryk, race, etnicitet, handicap, religion, seksuel 
orientering, civilstand, alder, veteranstatus, herkomst, national oprindelse 
eller en anden beskyttet identitet eller egenskab.

Sig fra! Se ikke blot til fra sidelinjen, hvis du er vidne til mobning eller 
chikane. Sig fra på andres vegne, og indberet det. Det er dit – og alle 
andres – opgave at hjælpe menneskerne omkring dig med at føle sig  
trygge og velkomne.

At skabe et respektfuldt arbejdsmiljø 
Vi skaber en arbejdsplads, der er baseret på respekt og er fri for chikane. 

Få mere 
at vide

Politik om respekt på arbejdspladsen og 
bekæmpelse af chikane

 WTW Code of Conduct / 7

Vores forpligtelse 
over for vores kodeks

Indholds-
fortegnelse

Vores forpligtelse 
over for hinanden

Vores forpligtelse 
over for vores kunder

Vores forpligtelse 
over for WTW

Vores forpligtelse over 
for vores lokalsamfund

Spørgsmål vedr. 
dispensationer 
og politikker

https://wtwonline.sharepoint.com/sites/Policies/Shared%20Documents/WTW-Global-Respect-at-Work-Policy.pdf


Vores forpligtelse 
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Undtagelser

At undgå diskrimination og fremme lige 
beskæftigelse 
Vi træffer fair beslutninger om ansættelse baseret på lige muligheder og kvalifikationer. 

Hvorfor det er vigtigt
Hos WTW tror vi på et miljø, der er fri for diskrimination. Vi er stolte af at 
kunne tilbyde alle kandidater og kollegaer lige muligheder for at opnå succes. 

Hvordan gør du
Behandl andre retfærdigt. Behandl andre, som du selv ønsker at blive 
behandlet. Fokuser på de positive kvaliteter og værdier, som hver person 
bibringer dit team.

Træf beslutninger om ansættelse på grundlag af kvalifikationer. Når du 
ansætter, oplærer, træffer beslutninger om disciplinære foranstaltninger og 
overvejer forfremmelser, skal du tage højde for personens kvalifikationer. 
Du må ikke i beslutninger om ansættelse forskelsbehandle på baggrund af 
ulovlige faktorer.

Sig fra! Der er ingen undskyldning for diskrimination. Hvis du er vidne til 
eller har mistanke om diskriminerende adfærd, skal du straks sige fra på 
dine kollegaers vegne og indberette adfærden til din leder, HR-afdelingen, 
Compliance, juridisk afdeling eller WTW Hotline.

Få mere 
at vide Politik om lige beskæftigelsesmuligheder
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Vores forpligtelse 
over for vores kodeks
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Undtagelser

At støtte inklusion og mangfoldighed
Vi prioriterer at udvikle en mangfoldig arbejdsstyrke og et inkluderende, støttende miljø. Vi støtter og hylder vores 
forskelligheder, samtidig med at vi behandler hinanden med gensidig respekt.

Psykologisk sikkerhed

Hvorfor det er vigtigt
Vi ønsker, at alle medarbejdere skal føle, at de altid kan være deres sande 
jeg på arbejdet i et miljø, der gør dem i stand til at udvikle sig og bidrage 
med deres fulde potentiale. 

Hvordan gør du
Skab mangfoldige teams. Forsøg at tænke i mangfoldighed når du 
sammensætter teams. Hvor det er praktisk muligt, bør du bringe 
mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer sammen. Dette kan 
åbne for flere værktøjer, ressourcer og ideer til at tackle vores udfordringer. 

Lyt og lær. Lyt aktivt til dine kollegaer. Vi bør nøje overveje hinandens 
ord og bifalde muligheden for at lære fra andre med synspunkter og 
perspektiver der adskiller sig fra dine. 

Inkludér. Skab et inkluderende miljø, hvor alle føler sig velkomne og 
opmuntret til at være sig selv. 

Giv plads til andre evner. Giv plads til personer med andre evner. Det kan 
indebære, at man drøfter kollegaens individuelle behov og tilrettelægger 
arbejdspladsen på en tilgængelige måde.

Sig fra! Fortæl om dine bekymringer, hvis du føler, at dine eller andres 
synspunkter ikke bliver taget i betragtning eller ikke respekteres. 

Spm.:  Min leder bad mig hjælpe med at planlægge et teambuilding-møde 
i et lokalt idrætscenter. Efter at have undersøgt de tilgængelige 
aktiviteter på stedet er jeg bekymret for, at nogle af vores 
teammedlemmer med andre evner måske ikke kan deltage.  
Hvad skal jeg gøre?

Svar:  Overvej at flytte begivenheden til et andet sted. Planlæg  
i fremtiden en bred vifte af arrangementer forskellige steder.

Spørg dig selv
Se dig omkring. Føler alle i rummet sig inkluderet? 

Få mere 
at vide Psykologisk sikkerhed
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Undtagelser

At skabe sundhed, sikkerhed og tryghed 
Medarbejderne hos WTW er vores største aktiv. Deres sikkerhed er en af vores højeste prioriteter. 

Hvorfor det er vigtigt
Ved at reducere risici og værne om alles sikkerhed på vores arbejdsplads, 
kan vi holde fokus på vores arbejde og undgå skader. 

Hvordan gør du
Løb ikke unødvendige risici. Kend og følg politikker og procedurer for 
sundhed og sikkerhed. Pas på dig selv og dine kollegaer. Undgå usikker 
adfærd, og vær klar over, hvad du skal gøre i tilfælde af uheld eller andre 
nødsituationer.

Indberet vold på arbejdspladsen. Vold omfatter trusler, intimidering eller 
forsøg på at skræmme andre. Hvis du kender til eller har mistanke om en 
voldelig hændelse eller trussel om vold, skal du straks indberette det til din 
leder, HR-afdelingen eller WTW Hotline og, hvis omstændighederne kræver 
det, kontakte relevante myndigheder. 

Euforiserende stoffer og alkohol
Af hensyn til dine kollegaers tryghed og sikkerhed må du ikke være påvirket 
af alkohol eller euforiserende stoffer, mens du udfører arbejde for WTW. 
Myndige kollegaer, der vælger at drikke alkohol ved firmaarrangementer, 
hvor dette er tilladt, forventes at handle professionelt.
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Vores forpligtelse over 
for vores kunder
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Håndtering af organisatoriske interessekonflikter 
Vi overvejer omhyggeligt vores kunders konkurrerende interesser og sørger for en korrekt håndtering af potentielle 
interessekonflikter mellem WTW og vores kunder.

Hvorfor det er vigtigt
Vi handler i vores kunders bedste interesse af forretningsmæssige, etiske og 
juridiske årsager, og vi skal undgå selv en opfattelse af, at vi sætter WTWs 
interesser før vores kunders eller sætter én kundes interesser før en andens.

Hvad er en interessekonflikt?

En interessekonflikt er en situation, hvor forskellige parter har forskellige og 
potentielt konkurrerende interesser. 

Hvordan gør du
Kend faresignalerne. Vær forsigtig, og overvej altid potentielle konflikter, især når:

• Du starter et nyt kundeforhold 

• WTW kan have et økonomisk incitament til at favorisere én kundes interesser 
frem for en andens

• WTW kan have et økonomisk incitament til at fokusere på en bestemt 
ydelse, transaktion eller et resultat, der muligvis er i konflikt med en kundes 
interesser

Vær opmærksom på, at konflikter kan udvikle sig over tid. Forretningsforhold 
og -muligheder ændrer sig, og det samme kan potentialet for en 
interessekonflikt. Revurder konflikter regelmæssigt.

Stil spørgsmål, og håndtér mulige konflikter. Overvåg situationer, hvor der kan 
opstå konflikter, og stil spørgsmål til Compliance, hvis du er usikker på, hvordan 
du skal gribe det an. Informér din leder og/eller Compliance om enhver potentiel 
interessekonflikt.

Spm.:  Kan jeg anbefale en WTW-fond til vores kunder, uden at det 
overtræder vores regler om interessekonflikter?

Svar:  Ja, forudsat at du gennem en egnethedsvurdering har 
fastslået, at fonden er passende for kunden, og du har fulgt 
alle andre gældende Complianceprocedurer. Derudover bør 
markedsføringsmateriale og tilbudsdokumenter tydeligt angive, 
at det er en WTW-fond. Aflønning af medarbejdere der anbefaler 
WTW-fonden, bør ikke afhænge af antallet af solgte fonde.

Spm.:  Du deltager i håndteringen af et kundeforhold. Kunden har 
en skade på en police, hvor WTW har bemyndigelse fra 
forsikringsselskabet til at behandle skaden. Bør du deltage i selve 
skadesbehandlingen?

Svar:  Nej, da dette er en interessekonflikt. WTW handler både på vegne 
af den forsikrede og forsikringsselskabet. WTWs opgaveløsning 
bør holdes adskilt for at sikre, at medarbejdere, der er ansvarlige 
for forholdet til forsikringsselskabet, ikke deltager i afgørelser om 
evt. erstatning.

Spørg dig selv
Er det i kundens bedste interesse?

Få mere 
at vide Interessekonfliktpolitik
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Åbenhed om vederlag 
Vi er åbne og ærlige over for vores kunder omkring det vederlag, vi modtager i for vores ydelser. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi informerer vores kunder, direkte eller efter anmodning, om al betaling, 
vi modtager i forbindelse med de ydelser, vi leverer til den pågældende 
kunde. På den måde fastholder vi vores kunders tillid og overholder vores 
juridiske forpligtelser.

Hvordan gør du
Tag ikke imod en hemmeligholdt fortjeneste. Informér kunden om alle 
indtægter knyttet til placeringen af kundens forsikring. Dette skal ske som 
kræves efter lokal lovgivning, på kundens anmodning, eller når det er 
markedspraksis. 

Vildléd ikke kunderne. Du må ikke gøre noget der kan vildlede en kunde 
eller de markeder, du anvender. For eksempel må du ikke forsøge at skjule 
en ydelse, vi leverer til markedet, og som vi også bliver betalt for.

Spørg din leder. Hvis du er i tvivl om, hvordan vi modtager betaling for 
ydelser, skal du rådføre dig med din leder eller Compliance. 

Markedsindtægt 

Markedsindtægt omfatter al indtægt, bortset fra 
almindelige gebyrer eller provision, som WTW modtager fra 
forsikringsselskaber og andre forsikringsparter, der handler 
i deres egenskab af etforsikringsmarked. Det omfatter ikke 
indtægter fra forsikringsselskaber for konsulentydelser.

Markedsindtægt er et eksempel på vederlag, som vi skal oplyse 
korrekt. Vi må kun acceptere markedsindtægt i tilfælde, hvor 
vi identificerer og håndterer alle potentiel interessekonflikt, og 
har fået godkendelse via vores interne uafhængige proces.

Vi handler i vores kunders bedste interesse og sikrer gennem 
implementering af passende opdeling og kontrol, at vi ikke 
med WTWs økonomiske interesser, snarere end vores kunders 
bedste interesser, for øje, dirigerer vores forretninger mod et 
bestemt forsikringsselskab. 

Få mere 
at vide Politik om markedsindtægt
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At støtte fair konkurrence 
Vi konkurrerer på markedet på en fair måde, og lader vores succes afhænge af værdien af vores ydelser og løsninger.

Hvorfor det er vigtigt
Vi byder konkurrence velkommen. Den tilskynder os til løbende at tænke nyt 
og udvikle bedre løsninger for at møde kundernes behov. Den hjælper også 
med at skabe økonomisk vækst i de lande, hvor vi opererer. Vi opretholder en 
fair konkurrence ved at overholde al konkurrence- og monopollovgivning. 

Hvordan gør du
Overhold konkurrencelovgivning. Overordnet set forbyder disse love at 
indgå af formelle eller uformelle aftaler med konkurrenter, der kan begrænse 
handel. Når du taler med konkurrenter, skal du undgå at diskutere: 

• Prisfastsættelse, priser eller alle andre konkurrencefølsomme oplysninger

• Budmanipulation, bud eller alle andre konkurrencefølsomme oplysninger

• Specifikke oplysninger om virksomhedens, eller konkurrentens, aftaler 
med en kunde 

• Opdeling eller fordeling af markeder, territorier eller kunder

• Lønfastsættelsesaftaler eller aftaler med konkurrenterom ikke at hverve 
arbejdskraft hos hinanden

Du skal også undgå: 

• Aftaler om at boykotte en kunde eller leverandør

• At hjælpe en kunde med at indgå i en konkurrencebegrænsende handel 
eller aftale 

Vær forsigtig i grupper, der omfatter konkurrenter. Når du deltager  
i erfa-grupper eller brancheforeninger, må du ikke diskutere emnerne  
anført ovenfor.

Spm.:  Ved et møde i en brancheforening talte min kollega og jeg 
med en, der arbejder for en konkurrent. Jeg blev overrasket, 
da min kollega aftalte med konkurrentens medarbejder, at 
vi skulle forsøge at opdele forretningen i visse brancher. De 
gav hinanden hånden, og konkurrentens medarbejder forlod 
samtalen. Jeg spurgte min kollega, om det var tilladt, og han 
sagde: "Det er fint, der er ikke noget at bekymre sig om."  
Er det sandt? 

Svar:  Nej. Sådanne aftaler om at opdele markeder er ulovlige, og 
konsekvenserne er alvorlige. Selv uformelle aftaler, som et 
håndtryk, kan betragtes som upassende. Indberet al sådan 
adfærd til juridisk afdeling og/eller Compliance. 

Spørg dig selv
Begrænser det fair konkurrence?

Få mere 
at vide

Global politik om fair konkurrence og 
tiltag mod monopoldannelse
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Ansvarlig indsamling af data om konkurrenter 
Vi respekterer vores konkurrenters fortrolige oplysninger og indsamler oplysninger på en ansvarlig måde. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi indsamler oplysninger om markedet, vores konkurrenter og deres 
ydelser på en gennemsigtig og etisk måde og uden at misbruge fortrolige 
oplysninger.

Hvordan gør du
Udvis respekt. Respekter andre virksomheders fortrolige oplysninger.  
Brug dem aldrig uden deres tilladelse. 

Rådfør dig med juridisk afdeling. Du må ikke, hverken direkte eller 
indirekte, indhente konkurrencefølsomme oplysninger fra en konkurrent, 
uden atjuridisk afdeling har gennemgået og godkendt det.

Spm.:  En af mine kollegaer har tidligere arbejdet 
for en konkurrent. Da vi brainstormede en ny 
markedsføringsstrategi, fortalte kollegaen detaljeret 
om konkurrentens strategi. Jeg spurgte, hvordan 
kollegaenkendte til strategien, og der blev fortalt 
at det var viden vedkommende havde fået gennem 
arbejdet for konkurrenten. Er dette et problem? 

Svar:  Muligvis. Hvis det er fortrolige oplysninger, har 
din kollega muligvis ikke tilladelse til at dele dem, 
selvom oplysningerne er opnået på lovlig vis 
gennem ansættelse hos konkurrenten. Indberet 
spørgsmålet til juridisk afdeling eller Compliance.

Spørg dig selv
Er vi kommet til oplysningerne på den rigtige måde? 

Få mere 
at vide

Global politik om fair konkurrence  
og tiltag mod monopoldannelse
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At forståelse juridisk og regulatorisk compliance 
Vi arbejder med integritet i alt, hvad vi gør, og overholder gældende love og regler. 

Hvorfor det er vigtigt
Som virksomhed er vi forpligtet til at overholde loven og handle med 
integritet overalt, hvor vi arbejder. Vi udfylder vores rolle som global borger 
ved at drive forretning i overensstemmelse med gældende love og regler.

Hvordan gør du
Overhold loven. Du er ansvarlig for at kende til og overholde gældende lov 
og bekendtgørelser i de lande, hvor du gør forretning. 

Bed om hjælp. Hvis du er i tvivl om de juridiske problemstillinger i en sag 
eller hvordan en bekendtgørelse efterleves, kan du konsultere kodekset 
eller andre politikker, eller kontakte juridisk afdeling eller Compliance.

Giv fuld indsigt. Hvis din rolle kræver det, skal du give fuldstændige, 
nøjagtige, rettidige og forståelige oplysninger om WTWs forretninger og 
transaktioner i rapporter og dokumenter. 

Vedligehold professionelle kvalifikationer og tilladelser. Du er ansvarlig 
for at udvikle din ekspertise, dine kompetencer og dit faglige niveau. Det 
omfatter at vedligeholde krævede kvalifikationer og tilladelser. Du må ikke 
deltage i aktiviteter, du ikke har tilladelse til at udføre. 

Indberet overtrædelser. Sig fra, hvis du har mistanke om overtrædelser af 
gældende love eller regler. 

Få mere 
at vide

Politikker og procedurer for Office of the General Counsel

Politik om virksomheds- og personlige professionelle 
tilladelser
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Fair salg og markedsføring 
Vores markedsføring er baseret på vores virksomhedsstrategi. Vi behøver ikke at gøre brug af uetiske metoder for at sælge vores 
løsninger. Vi beskytter vores omdømme, når vi markedsfører ærligt. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi må ikke komme med udtalelser, der kan skade vores omdømme for at 
handle med integritet og på en fair måde. Vi handler i vores kunders – og 
vores egne – interesser ved at markedsføre vores ydelser på en fair og 
professionel måde. 

Hvordan gør du
Vær ærlig om WTWs ydelser. Den information, du deler med kunder og 
kundeemner om WTWs løsninger og ydelser, skal være tydelige, nøjagtige 
og ikke vildledende. Kom ikke med vildledende udtalelser for at vinde eller 
fastholde forretning. 

Vær ærlig om konkurrenternes ydelser. Kom ikke med falske udtalelser om 
en konkurrents ydelser.

Del oplysninger på en ansvarlig måde. Du må ikke dele eller annoncere 
oplysninger, der er forældede eller forkerte, eller som du ikke kan få 
valideret. 

Vær pålidelig. Giv tydelige oplysninger, som kunderne kan forstå. 

Få mere 
at vide

Global politik om fair konkurrence og 
tiltag mod monopoldannelse

Kampagner og markedsføring
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At beskyttepersondata, fortrolige data  
og privatliv 
Vi beskytter vores kunder og kollegaer ved at sikre persondata, og overholde vores principper om persondatabeskyttelse samt 
vores fortrolighedsforpligtelser. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi er i alle lande underlagt love om databeskyttelse og persondatabeskyttelse. 
Overordnet set regulerer disse love indsamling, brug, behandling, videregivelse 
og overførsel af identificerbare persondata. Vi er også underlagt andre love 
vedrørende fortrolige oplysninger. Vi opnår og bevarer vores kunders og kollegaers 
tillid ved at overholde loven og beskytte persondata og fortrolige oplysninger. 

Identificerbare persondata
Identificerbare persondata kan omfatte en persons navn, telefonnummer, 
adresse, nationalt identifikationsnummer, personnummer og bankoplysninger. 

Hvordan gør du
Indhent og brug identificerbare persondata på en ansvarlig måde. Indhent 
og brug kun identificerbare persondata på baggrund af lovkrav eller for at 
understøte forretningsdrift. Anvend kun indhentet data til det godkendte formål. 
Inddrag overvejelser om persondatabeskyttelse, når du anvender eller designer 
nye produkter og ydelser.

Beskyt identificerbare persondata. Beskyt al identificerbare persondata du får 
adgang som en del af dit arbejde. Del ikke data med nogen uden den relevante 
persons tilladelse, undtagen ved et arbejdsbetinget behov. Anvend kun sikre og 
passende kommunikationskanaler – også når du arbejder hjemmefra.

Få mere 
at vide

Global politik om beskyttelse af persondata

Global meddelelse om beskyttelse 
af medarbejderes persondata
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Vores forpligtelse over 
for vores lokalsamfund
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At undgå bestikkelse og korruption 
Vi gør forretning med integritet, ærlighed, fairness og gennemsigtighed. Vi medvirker aldrig til bestikkelse eller korrupte affærer. 
Vi samarbejder ikke med en tredjepart, der medvirker til bestikkelse. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi er underlagt antibestikkelses- og antikorruptionslove verden over. 
Overtrædelser af disse love kan føre til betydelige bøder, skade på vores 
omdømme, tab af kundernes tillid og endda strafferetlige anklager mod 
virksomheden og de involverede personer.

Hvordan gør du
Gør forretning på den rigtige måde. Undlad at:

• Tilbyde bestikkelse, erkendtligheder, returkommission, 
faciliteringsbetalinger eller tilskyndelser i nogen form (løfter, beskæftigelse, 
donationer osv.) for at påvirke, også selv om det bare kunne se ud til at 
påvirke, deres beslutninger eller adfærd

• Acceptere bestikkelse, erkendtligheder, returkommission, betalinger eller 
upassende gaver i enhver form

• Acceptere eller betale penge for at fremskynde en forretning

• Arbejde med en tredjepart, som du har mistanke om selv, eller på dine 
vegne, kunne finde på at deltage i denne type aktivitet

Sørg for, at betalinger ikke senere bliver brugt som bestikkelse. Sørg for, 
at de tredjeparter, leverandører og markeder, du bruger, lever op til vores 
høje standarder. Betal aldrig nogen, hvis du tror, at en del af betalingen vil 
indgå i korrupte affærer.

Vær opmærksom på kunder og tredjeparter. Følg alle kend-din-kunde, 
indtegnings- og godkendelsesprocedurer. Vær opmærksom på faresignaler 
såsom: 

• En anmodning om kontant betaling, betaling i et andet navn eller til en 
adresse i et andet land

• En tredjepart, der kræver en usædvanlig høj provision for en 
transaktion

• En tredjepart, der siger, at de arbejder direkte med en offentlig ansat 
for at sikre at vores virksomhed kan få en kontrakt eller en fordel  
(se "Samarbejde med offentligt ansatte")

Sørg for nøjagtig dokumentation. Dokumentér til stadighed nøjagtigt 
forretningens transaktioner. ndladelse af dette kan være ulovligt, selvom 
der ikke forekommer bestikkelse eller korruption.

Sig fra! Hvis du har mistanke om en korrupt affærer, eller hvis nogen 
tilbyder dig bestikkelse, skal du kontakte din leder og Compliance.  
Du kan også indberette det til WTW Hotline.

Hvad er en tredjepart?

En tredjepart er en ekstern organisation eller enhed, der hjælper 
WTW med at vinde og fastholde forretning. 
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Samarbejde med offentligt ansatte

Vi skal være særligt forsigtige, når vi interagerer med ansatte  
i offentligt ejede selskaber og myndighedspersoner. Mange lande har 
vedtaget love, der specifikt forbyder bestikkelse af disse personer. 
Nogle af disse love er vidtrækkende og kan omfattehandlinger i andre 
lande. Som en global virksomhed skal vi udvise omhu i alle de lande, 
hvor vi opererer.

Offentligt ansatte omfatter alle embedsmænd eller ansatte  
i myndigheder eller offentligt ejede selskaber, eller politiske 
kandidater. Denne definition omfatter også medlemmer af 
vedkomnes nærmeste familie. 

Spm.:  En kundes risikoansvarlige siger, at kunden vil forny sin 
kontrakt med WTW, hvis vi arbejder med en ny tredjepart 
og betaler dem halvdelen af vores indtjening. WTW har ikke 
brug for tredjeparten til at levere sine ydelser. Tredjeparten 
har desuden ingen relevant erfaring og er fætter til den 
risikoansvarlige. Hvad skal jeg gøre?

Svar:  Kontakt omgående din leder og Compliance. Det lyder, som 
om den risikoansvarlige beder om bestikkelse under dække 
af en betaling til en tredjepart. 

Spørg dig selv
Ville du føle dig godt tilpas, hvis dette stod på forsiden af 
en avis med angivelse af dit eller WTWs navn? 

Undgå bestikkelse og korruption (fortsat)
Vi gør forretning med integritet, ærlighed, fairness og gennemsigtighed. Vi medvirker aldrig til bestikkelse eller korrupte affærer. 
Vi samarbejder ikke med en tredjepart, der medvirker til bestikkelse. 

Få mere 
at vide Antibestikkelse og antikorruption – 

Procedurer for godkendelse af tredjeparter 

Politik om antibestikkelse og antikorruption
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Udveksling af gaver og arrangementer 
Vi finder måder, hvorpå vi lovligt kan styrke en forretningsforbindelse. Vi udveksler aldrig gaver eller arrangementer, der kan 
påvirke, eller se ud til at påvirke, en forretningsbeslutning.

Hvorfor det er vigtigt
En lejlighedsvis og beskeden gave eller et rimeligt tilbud om et arrangement er 
en normal del af at gøre forretning, og kan være vigtigt for at opbygge stærke 
relationer. Vi skal dog bruge vores sunde fornuft, når vi tilbyder eller modtager gaver, 
invitationer, måltider og arrangementer, for at sikre, at vi ikke overskrider en grænse. 

Hvordan gør du
Sørg for, at det er tilladt. Gaver må ikke være overdrevne, ekstravagante eller ses som 
et middel til at påvirke vores egen eller en anden persons mening eller handlinger. 
Se WTWs procedurer for gaver, arrangementer, ophold og forplejning for at sikre, 
at en bestemt gave, begivenhed, måltid eller arrangement er acceptabelt. Du skal 
også overholde alle politikker, regler eller procedurer, der gælder for dit forretnings- 
eller geografiske område. Og husk, at der gælder yderligere regler vedr. offentligt 
ansatte. Alle gaver eller arrangementer rettet mod en offentligt ansat, kræver 
forhåndsgodkendelse fra Compliance. 

Indhent godkendelse for alt der overskrider de satte værdier. Indhent godkendelse 
fra Compliance før du accepterer en gave, et måltid eller arrangement, som har en 
værdi over de satte beløbslofter, der gælder for dit forretningsområde. Dette gælder 
uanset om gaven betales af WTW, en WTW-ansat eller en anden part.

Du må ikke tilbyde eller acceptere noget, der vil kunne bringe dig i forlegenhed. 
Overvej hvilken form for gave, måltid eller arrangement, du vil tilbyde din kunde eller 
selv vil tage i mod. Forestil dig nu, at det blev offentliggjort. Spørg dig selv – ville det 
sætte dig, modtageren eller WTW i en pinlig situation? I så fald, skal du ikke tage i mod.

Du må ikke give eller modtage gaver eller arrangementer, der påvirker objektiviteten. 
Du må ikke give eller modtage gaver, eller arrangementer, hvis det ville påvirke, eller 
give indtryk af at påvirke, din dømmekraft eller modtagerens dømmekraft. Og husk på, 
at alle gaver skal have et legitimt forretningsformål. Dette gælder, uanset om WTW eller 
en kollega personligt betaler for gaven eller arrangementet. 

Spm.:  WTW er ved at forhandle en fornyelse af vores kontrakt med 
en kunde. Kunden har bedt WTW om at tage dem med til en 
populær sportsbegivenhed til en værdi af $200 pr. billet. Skal 
jeg tage kunden med til denne begivenhed? 

Svar:  Søg i procedurerne for gaver, måltider og arrangementer, 
herunder alle procedurer, der gælder for dit forretnings- eller 
geografiske område, for at fastslå det gældende beløbsloft, 
og afgøre om Compliance skal godkende arrangementet. 
I dette eksempel er billetværdien under beløbsloftet for 
arrangementer, men tidspunktet, som falder sammen med 
forhandlingerne om at forny en kontrakt, betyder, at der er 
en risiko for, at dette kan blive opfattet som "noget for noget" 
eller egentlig bestikkelse. Selvom dette er under beløbsloftet, 
bør du rådføre dig med Compliance.

Spørg dig selv
Er det "noget for noget"? Gives tilbuddet for at få noget til 
gengæld? Hvad ville andre tænke? 

Få mere 
at vide

Antibestikkelse og antikorruption 
– Procedurer for gaver, måltider 
og arrangementer 
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At overholde sanktioner og eksportkontrol 
Som en global virksomhed skal vi overholde økonomiske sanktioner, eksportkontrol og internationale handelsbestemmelser og 
-restriktioner hvor end vi gør forretning. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi hjælper kunder i 140 lande og markeder, men sanktioner, 
handelsrestriktioner og eksportkontrol pålægger os ikke at handle med visse 
lande, brancher eller enkeltpersoner. Da konsekvenserne af ikke at følge disse 
love er alvorlige, skal vi sikre os, at alle vores transaktioner er tilladt i henhold 
til gældende lovgivning.

Hvordan gør du
Værd opmærksom på gælden lov. Sørg for, at du ved, hvilke lande der er 
pålagt sanktioner og eksportkontrol, før du gennemfører en transaktion. Et 
brud på en af disse regler kan være en strafbar handling i nogle lande og kan 
medføre alvorlige konsekvenser for dig og WTW, herunder retsforfølgelse, 
udlevering, fængsling og bøder.

Bed om hjælp. Hvis du overvejer en forretning, hvor der er et berøringspunkt 
til en eksportkontrol eller et sanktioneret land, skal du afklare transaktionen 
med sanktionsteamet. De vil hjælpe dig med at identificere og overholde de 
gældende sanktioner og eksportkontrol. 

Berøring med et sanktioneret land
Lovgivning om sanktioner er kompleks. Rådfør dig med sanktionsteamet 
i Compliance, i ethvert tilfælde hvor der muligvis er berøring med et 
sanktioneret land. 

Eksempler herpå er bl.a.: 
• En statsborger i et sanktioneret land, eller en person, der befinder sig 

i, eller er bosat, i et sanktioneret land
• Regeringen i et sanktioneret land
• Et selskab der er indregistreret eller gør forretning i et sanktioneret land
• Selskaber der ejes, eller kontrolleres, af en af ovenstående
• Levering af teknologi eller konsulentydelser med forbindelse til et 

sanktioneret land
• Rejser, flyvning, eksport eller transport med forbindelse til et 

sanktioneret land

Alle berøringspunkter med et sanktioneret land skal henvises til 
sanktionsteamet, selv om dit bopælsland tillader aktivitet med det 
sanktionerede land. Sanktioner kan gælde over landegrænser. For 
eksempel kan amerikanske sanktioner gælde uden for USA i adskillige 
situationer, herunder for:

• Medarbejdere, der er amerikanske statsborgere, uanset hvor de 
befinder sig

• Transaktioner, der involverer amerikanske dollars eller det 
amerikanske banksystem 

• Transaktioner, hvor en af parterne er en amerikansk statsborger, 
et amerikansk selskab eller et ikke-amerikansk datterselskab af et 
amerikansk selskab

Få mere 
at vide

Politik om sanktioner og eksportkontrol
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Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
Vi søger aktivt at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi overholder gældende lov om bekæmpelse af hvidvask og 
terrorfinansiering for at undgå alvorlige juridiske sanktioner, og 
påvikrning af vores omdømme. Vores kunder har tillid til os, fordi 
vi overholder disse love, gør forretning med integritet og træffer 
foranstaltninger for at forhindre, at WTW og vores interessenter bliver 
involveret i eller faciliterer hvidvask, terrorfinansiering eller enhver 
anden form for økonomisk kriminalitet.

Hvad er hvidvask?
Hvidvask er en proces, hvor man konvertere det "beskidte" udbytte 
fra kriminel aktivitet til "rene" penge og derved skjuler deres 
oprindelse. Terrorfinansiering omhandler brugen af midler, som kan 
have både lovlige og ulovlige kilder, med henblik på at finansiere 
terrororganisationer, grupper eller handlinger.

Hvordan gør du
Kend din kunde. Udvis rettidig omhu og følg Kend din kunde-processen 
for nye kunde, kunder og tredjeparter. Dette vil sikre, at du kender og 
forstår dine kunder og deres forretning, samtidig med at du mindsker 
risikoen for, at WTW bliver involveret i økonomisk kriminalitet. 

Indberet mistænkelig aktivitet. Du kan finde eksempler på faresignaler  
i procedurerne for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.  
Hvis du har kendskab til eller mistanke om økonomisk kriminalitet,  
skal du indberette det til juridisk afdeling, Compliance, din MLRO eller 
WTW Hotline.

Eksempler på faresignaler for hvidvask og 
terrorfinansiering
• Pludselige eller væsentlige ændringer i transaktioner uden en 

rimelig forklaring

• Tilføjelse af parter, der er unødvendige for forretningsforholdet eller 
transaktionen

• En uigennemsigtig virksomhedsstruktur, en afvisning eller 
manglende vilje til at give oplysninger, som kræves i Kend din 
kunde-procedurerne, eller afgivelse af falske eller forældede 
oplysninger

• Usædvanlige betalingsveje, betalinger i kontanter, overbetalinger 
eller villighed til at betale bod eller opsigelsesgebyrer

Politik om bekæmpelse af hvidvask 
og terrorfinansiering

Få mere 
at vide
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Ansvarlig deltagelse i politike aktiviteter 
Vi forvandler morgendagen for menneskerne omkring os, ved at være engagerede og aktive i vores lokalsamfund. 

Hvorfor det er vigtigt
Selv om WTW bifalder kollegaers deltagelse i politiske aktiviteter, må 
WTW ikke favorisere politiske kandidater eller tage stilling til spørgsmål, 
der ikke vedrører vores forretning. 

Hvordan gør du
Brug din egen tid, ikke virksomhedens tid. Arbejd på frivillig basis, 
og deltag i politik i din egen tid, og beskæftig dig ikke med eksterne 
politiske aktiviteter, mens du er på arbejde. 

Sørg for, at du ikke taler på WTWs vegne. Du må aldrig få dine 
personlige politiske holdninger til at fremstå som WTWs holdninger. 

Brug ikke WTWs midler eller ressourcer. Stil aldrig virksomhedens 
ressourcer, f.eks. penge, lokaler, udstyr eller forsyninger, til rådighed for 
politiske organisationer eller partier, kandidater eller offentligt ansatte, 
uden at det indgår i en almindelig kommercielle aftale. 

Overhold reglerne for lobbyisme. Reglerne for lobbyisme kan være 
komplekse og svære at fortolke. Deltag ikke i lobbyisme uden udtrykkelig 
tilladelse fra juridisk afdeling.
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At støtte Menneskerettighederne 
Vi tror på fair behandling af mennesker, og støtter menneskerettighederne i alle aspekter af vores forretning. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi tilbyder medarbejdere hos WTW lige vilkår og sikre arbejdsforhold. Vi 
støtter menneske- og arbejdspladsrettigheder på tværs af vores virksomhed. 

Hvordan gør du
Tolerér ikke misbrug. Tolerér ingen form for tvangsarbejde eller ufrivilligt 
arbejde, slaveri, menneskehandel eller børnearbejde. 

Støt sikre og respektfulde arbejdsforhold. Støt et samarbejdende, sikkert 
og respektfuldt arbejdsmiljø for alle WTWs medarbejdere, kunder og 
leverandører.   

Sig fra! Hvis du ser noget, så sig det. Kontakt indkøbsafdelingen, juridisk 
afdeling, Compliance eller WTW Hotline, hvis du har spørgsmål eller ønsker at 
indberette en ekymring. 

Få mere 
at vide

Modern Slavery Act Transparency Statements 

Erklæring om Menneskerettighederne
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Bekæmpelse af skatteunddragelse 
Vi er forpligtet til at drive forretning på en ærlig og fair måde. Vores værdier understøtter vores nultolerance- 
tilgang til skatteunddragelse. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi understøtter vores lokalsamfund og overholder loven ved at betale skat.  
Vi har alle et ansvar for at være med til at opdage og forhindre, hvis 
WTW, vores kollegaer eller vores partnere foretager eller faciliterer 
skatteunddragelse. 

Hvordan gør du
Du må ikke deltage i skatteunddragelse. Det er ikke tilladt WTW-kollegaer at 
forsøge at foretage skatteunddragelse på vegne af WTW. 

Du må ikke facilitere skatteunddragelse. Hjælp ikke med skatteunddragelse. 
Dette omfatter kunder, leverandører og eksterne parter. Alle WTW-kollegaer, 
uanset hvor du befinder dig, er omfattet af dette. 

Samarbejd med andre, der deler vores tilgang. Samarbejd ikke med 
enkeltpersoner eller organisationer, der ikke deler WTWs tilgang til at 
forhindre skatteunddragelse. 

Læs vores retningslinjer. Læs vejledningen i, hvordan man bekæmper 
facilitering af skatteunddragelse, for at gøre dig bekendt med uacceptabel 
adfærd og mulig skatteunddragelse. 

Sig fra! Indberet en eventuel bekymring til ledere, juridisk afdeling eller 
Compliance. 

Spm.:  En af vores langvarige kunder bad mig sende deres faktura til 
en anden virksomhed, som de tilsyneladende ikke havde en 
relation til, og oplyste, at den anden virksomhed ville betale for 
vores ydelser. Dette virker som en mærkelig anmodning, men 
jeg stoler på denne kunde, fordi vi har arbejdet med dem i lang 
tid. Hvad skal jeg gøre? 

Svar:  Indberet dette omgående. En anmodning om at fakturere 
en anden virksomhed kan være et tegn på, at denne kunde 
forsøger at unddrage sig skatter. Det er godt, at du har 
opbygget en langvarig relation til kunden, men hvis de 
begynder at deltage i ulovlig adfærd, bliver vi nødt til at tage 
hånd om situationen og indberette det til juridisk afdeling eller 
Compliance med det samme.

Spørg dig selv
Kunne denne adfærd gøre det muligt for en kunde at  
unddrage sig skat?

Få mere 
at vide

Vejledning i bekæmpelse af facilitering  
af skatteunddragelse 
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Vores forpligtelse over 
for WTW
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Håndtering af personlige interessekonflikter 
Vi informerer om og håndterer situationer, hvor vores private interesser griber ind i, eller kan synes at gribe ind i, vores 
forpligtelse over for WTW.

Hvorfor det er vigtigt
Interessekonflikter kan gøre det vanskeligt for os at træffe beslutninger i 
WTWs eller vores kunders bedste interesse, og kan skade vores omdømme.

Hvad er en interessekonflikt?

En interessekonflikt er en situation, hvor forskellige parter har forskellige  
og potentielt konkurrerende interesser. 

Hvordan gør du
Vær opmærksom, og lær at spotte mulige konflikter. Undgå eller informer 
om situationer, hvor:

• Du, eller dine familiemedlemmer, har en økonomisk interesse i en 
virksomhed, ejendom eller et andet aktiv, såsom en ejerandel i en 
konkurrent, der kan påvirke, eller se ud til at påvirke, dit ansvar over for 
WTW og deres kunder

• Du accepterer en anden stilling eller mulighed, der er i konflikt med, eller 
ser ud til at være i konflikt med, dine ansvarsområder hos WTW såsom et 
andet job eller medlemskab af en bestyrelse

• Du er delatger i en rekruttering eller beslutning om ansættelse af et 
familiemedlem eller en person, som du har et nært forhold til

Du må ikke konkurrere med WTW eller udnytte forretningsmuligheder som 
du har fået kendskab til som følge af din stilling i virksomheden. Dette gælder 
både for dig og et evt. familiemedlem .

dette krav er lovligt, må du ikke acceptere en position som ledelses- eller 
bestyrelsesmedlem eller en lignende rolle hos et ekstert selskab/forening, 
uden at anmode om godkendelse. Godkendelse søges via formular om 
godkendelse af eksterne bestyrelsesposter. 

Spm.:  Min onkel er ejer af en virksomhed, der i en budrunde afgiver 
et bud på at blive leverandør til WTW. Da det indgår i en 
budrunde, skal jeg så informere om min relation? 

Svar:  Ja. Du skal informere om alle familierelationer, der muligvis 
kan være i konflikt med WTWs forretningsinteresser. At du 
informerer om forholdet, betyder ikke nødvendigvis, at et 
forretningsforhold vil blive betragtet som en konflikt. Selv hvis 
WTW anser det for en konflikt, kan vi måske stadig håndtere det.

Spørg dig selv
Kan det virke forstyrrende på mit arbejde hos WTW?

Stil spørgsmål, og håndtér mulige konflikter. Vær opmærksom på situationer, 
hvor der kan opstå konflikter, og spørg Compliance, hvis du er i tvivl om, 
hvordan du skal gribe det an. informér din leder eller Compliance enhver 
potentiel interessekonflikt i overensstemmelse med den relevante politik.  
At have en personlig interessekonflikt er ikke et brud på vores kodeks, men  
det er det, hvis du undlader at informere om den. 

Få mere 
at vide

Interessekonfliktpolitik

Generel vejledning om konflikter

Formular: Godkendelse af ekstern ansættelse

Formular: Godkendelse af eksterne bestyrelsesposter
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At føre nøjagtige optegnelser og udarbejde 
fuldstændige selskabmeddeleser
Vi fører nøjagtige optegnelser, så vi kan træffe ansvarlige forretningsbeslutninger og give sandfærdige oplysninger om vores 
virksomhed.

Hvorfor det er vigtigt
Af etiske, forretningsmæssige og juridiske hensyn skal vi udarbejde 
og håndtere vores regnskaber, optegnelser og konti korrekt. Herunder 
rettidigt at kunne dokumentere alle transaktioner. Regnskaber skal være 
nøjagtige, fuldstændige og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte 
regnskabsprincipper og etablerede finans- og regnskabspolitikker. Afledte 
selskabsmeddelelser skal være fuldstændige og nøjagtige.

Hvordan gør du
Vær oprigtig. Du må aldrig indføre falske eller vildledende poster i regnskaber 
eller meddelser stilet mod bogholderi, revisorer, myndigheder eller eksterne 
parter f.eks. kunder, leverandører, kreditorer eller tilsynsmyndigheder. 

Vær grundig. Dokumentér transaktioner omhyggeligt og fuldstændigt i 
virksomhedens officielle regnskaber og optegnelser. Du kan ikke bruge konti 
"uden for regnskaberne" til at registrere transaktioner. 

Vær fornuftig. Alle transaktioner f.eks. udgifter eller tidsregistrering, skal have 
et gyldigt forretningsformål og understøttes med passende dokumentation. 
Opkrævninger til kunden skal udarbejdes i overensstemmelse med den 
gældende kundeaftale.

Vær ærlig over for revisorer. Du må ikke søge at påvirke interne og eksterne 
revisorer gennem tvang, manipulation, vildledning eller svig.

Giv fuld indsigt. Hvis din rolle kræver det, skal du i rapporter, dokumenter og 
myndighedsrapportering give komplette, nøjagtige, rettidige og forståelige 
oplysninger om WTWs forretninger og transaktioner. 

Brug kommunikationsmetoder godkendt af WTW. Undgå at bruge sms-
beskeder, WhatsApp, WeChat eller lignende platforme, der ikke er godkendt 
af WTW, til at kommunikere om forretning. Hvis en kunde, leverandør eller 
anden kommerciel part insisterer på at bruge sådanne platforme, skal du 
omdirigere eller gemmen dialogen og afledt dokumentation. For yderligere 
information. Se politikken om Instant/Ephemeral messaging-platforme til 
WTWs forretningsbrug. 

Arkivering og dokumentation

For at sikre, at WTW overholder lovkrav, og har adgang til de optegnelse der 
er nødvendige for vores forretningsdrift, skal du følge de arkiveringspolitikker, 
der dækker dit arbejde. I særlige tilfælde vil juridisk afdeling give besked om 
en højere dokumentationsstandard. Du skal efterleve kravene i denne standard. 
Eventuelle spørgsmål om den gældende arkiveringspolitik eller en meddelelse 
om en højere dokumentationsstandard skal rettes til juridisk afdeling. 

Få mere 
at vide

Arkiveringspolitik

Politik om Instant/Ephemeral messaging-
platforme til WTWs forretningsbrug 
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Beskyttelse af fortrolig information og 
selskabsoplysninger 
Vi understøtter WTWs succes ved at beskytte den fortrolige information, der gør vores virksomhed i stand til at fungere og trives. 

Hvorfor det er vigtigt
Vores succes afhænger af vores evne til at udvikle ydelser, tiltrække og 
fastholde kunder og opretholde vores konkurrencefordel. For at nå disse 
mål er vi afhængige af fortrolig information, intellektuel ejendom, herunder 
forretningshemmeligheder, ophavsret og proces, og viden. Vi skal beskytte 
denne information, så vi fortsat kan løse problemer med udgangspunkt i 
ekspertise og opfindsomhed. 

Intellektuel ejendomsret og ophavsret

Vi bruger en lang række produkter, der ejes af eksterne parter, og som 
er beskyttet af love om intellektuel ejendomsret og licenser. Ligesom vi 
forventer, at andre respekterer vores intellektuelle ejendomsrettigheder, skal 
vi respektere andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi må aldrig: 

• Kopiere, bruge eller vise ophavsretligt beskyttet arbejde uden 
forudgående tilladelse 

• Distribuere ophavsretligt beskyttet materiale internt eller eksternt 
uden tilladelse. Dette inkluderer at lægge materiale på intranettet eller 
netværksdrev. 

Materiale, der er omfattet af ophavsret, kan omfatte websider, software, 
værktøjer, databaser, artikler, kunst og videooptagelser. 

Hvordan gør du
Vær opmærksom på hvad du videregiver. For at beskytte fortrolige og 
ejendomsbeskyttede oplysninger skal du som hovedregel: 

• Ikke videregive fortrolige oplysninger, medmindre det er godkendt, selv 
efter du har forladt virksomheden

• Ikke drøfte fortrolige sager med eksterne parter, herunder detaljer om det 
arbejde, du udfører for kunder, og ikke dele forretningsoplysninger om 
WTWmed medierne

• Ikke drøfte kundeanliggender på offentlige steder, som f.eks. tog, fly og 
restauranter. Selv det faktum, at du arbejder for en bestemt kunde kan 
være fortroligt. Efterlad dit skrivebord rent efter endt arbejdsdag

• Være opmærksom, når du medbringer eller sender fortrolige oplysninger 
ud af kontoret, uanset om det er i elektronisk form eller på papir

• Følge yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der kan gælde for visse 
særligt følsomme projekter såsom fusioner eller opkøb

Brug fortrolighedsaftaler, hvis videregivelse af fortrolige oplysninger er 
nødvendig for at gøre forretning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, 
at en kunde eller ekstern part underskriver en fortrolighedsaftale, før du 
videregiver oplysninger. Rådfør dig med juridisk afdeling eller Compliance, 
før du anmoder om en fortrolighedsaftale eller deler følsomme oplysninger 
uden for vores virksomhed.
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Ansvarlig handel med værdipapirer 
Vi arbejder med ærlighed og integritet både i og uden for virksomheden. Når vi handler på de finansielle markeder (på vegne af 
vores kunder, WTW eller for vores egen regning), gør vi det ansvarligt og deltager aldrig i markedsmisbrug eller insiderhandel. 

Hvorfor det er vigtigt
Insiderhandel er handel med værdipapirer på grundlag af væsentlige, ikke-
offentliggjorte oplysninger. Det er ulovligt i mange af de lande, hvor vi 
opererer. Disse love gælder uanset transaktionens værdi. . 

Eksempler på insiderviden 

Oplysninger om:

Hvordan gør du
Køb eller sælg ikke værdipapirer baseret på intern viden. Dette gælder for 
handel med WTWs og andre virksomheders værdipapirer, herunder kunders, 
leverandørers, partneres og konkurrenters. 

Kend de regler, du skal følge. Visse brancher har yderligere regler om handel 
med kunders værdipapirer. Rådfør dig med Compliance for at få yderligere 
oplysninger.

Undgå at tippe andre, direkte eller indirekte. Love om insiderhandel gælder 
også for videregivelse af ikke-offentliggjorte oplysninger med venner, familie 
eller andre. Dette kaldes "at tippe" nogen og betragtes som en anden form for 
ulovlig insiderhandel. 

Spm.:  En kunde fortalte mig om en stor planlagt fusion, som 
endnu ikke er blevet offentliggjort. Jeg omtalte det for mine 
venner til en fest. Ugen efter fortalte en af dem, at de havde 
købt kundens aktier forud for fusionen. Tæller dette som 
insiderhandel? 

Svar:  Ja. Selvom det var utilsigtet, gav du din ven et "tip" som 
vedkommende købte værdipapirer på baggrund af. Du 
skal omgående indberette dette til juridisk afdeling eller 
Compliance. 

Spørg dig selv
Er oplysningerne offentliggjortee? Må jeg dele dem? 

• Fusioner og opkøb

• Økonomiske resultater eller 
meddelelser

• Nye vigtige kunder eller 
produkter

• Ændringer i den øverste ledelse

• Udvidelsesplaner

• Væsentlige brud på 
cybersikkerheden

Få mere 
at vide Politik om insiderhandel
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Brug af virksomhedens aktiver 
At beskytte af vores aktiver – både materielle og immaterielle – er afgørende for vores succes. 

Hvorfor det er vigtigt
Vi har pligt til at bruge WTWs aktiver ansvarligt og kun til legitime formål. 
Vi beskytter vores aktiver mod tab eller uautoriseret brug. Materielle og 
immaterielle aktiver omfatter faciliteter, udstyr, software, kontorforsyninger, 
information og intellektuel ejendom.

Hvordan gør du
Brug WTWs systemer og udstyr ansvarligt. Brug WTWs aktiver til 
forretningsmæssige formål. Du må gerne bruge systemer og udstyr til begrænset 
personlig brug, hvis det ikke er i konflikt med WTWs forretningsinteresser eller 
drift, og ikke overtræder nogen af virksomhedens politikker. 

Brug WTWs midler ansvarligt. Når du bruger virksomhedens midler skal 
du sørge for, at omkostningerne er rimelige. Følg retningslinjerne for rejser, 
udgifter og indkøb. Sørg for behørig dokumentation.

Tag ikke noget der tilhører virksomheden uden tilladelse. Dette indbefatter 
at ting og materialer der tilhørerWTWskal returneres til virksomheden, hvis 
din ansættelse hos WTW ophører. Hvis du i strid med WTWs politik, eller 
loven, tager eller beholder noget der tilhører WTW, vil du blive genstand for 
passende disciplinære foranstaltninger, og eventuelt et sagsanlæg.

Få mere 
at vide Politik om informations- og cybersikkerhed 
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Ansvarlig kommunikation 
Vi taler med én stemme, der afspejler vores værdier om kundefokus, samarbejde, integritet, respekt og excellence, når vi 
kommunikerer til vores kollegaer, offentligheden, medierne og myndighederne. 

Hvorfor det er vigtigt
For at bevare vores omdømme for at handle med integritet skal vores kommunikation 
give et nøjagtigt, ærligt og ensartet billede af vores forretningsdrift, transaktioner 
og planer. Du må ikke udsende interne eller officielle erklæringer på vegne af WTW, 
medmindre du er blevet udpeget som talsperson for WTW. 

Hvordan gør du
Henvendelser om intern kommunikation henvises til Internal Communication and 
Change Management (ICCM). Hvis en leder eller kollega har behov for at udsende 
intern kommunikation, skal du henvise dem til ICCM.

Henvis økonomiske spørgsmål til Investor Relations. Hvis en investor, aktieanalytiker 
eller en anden vigtig finansiel kontakt anmoder dig om oplysninger, skal du henvise 
dem til Investor Relations. 

Henvis pressehenvendelser til External Communication. Hvis du kontaktes direkte 
af pressen, skal du henvise dem til External Communication.

Myndighederne. Du må kun, med en udtrykkelig tilladelse fra juridisk afdeling eller 
Compliance, kommunikere medmyndighederne på vegne af WTW. Medmindre 
det er godkendt som en del af din rolles sædvanlige ansvarsområder, må du kke 
kommunikere med en myndighed på en kundes vegne uden kundens godkendelse 
samt en godkendelse fra juridisk afdeling. Du må kun svare påstævninger på 
dokumenter, varsel om vidneforklaring eller anmodninger om afhøringer, på 
vegne af WTW efter, at du har rådført dig med juridisk afdeling. Derudover skal du 
straks underrette juridisk afdeling om alle tilsyns- eller myndighedsundersøgelse, 
forespørgsel eller revision, hvor du bliver bedt om at svare på vegne af WTW. 

Få mere 
at vide

Ekstern kommunikation

Intern kommunikation og 
forandringsledelse
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Brug af sociale medier 
Vi er ansvarlige i vores eget brugs af sociale medier og er opmærksomme på ikke at udtale os på vegne af WTW. 

Hvorfor det er vigtigt
Sociale medier giver os en bred vifte af muligheder for at kommunikere med vores 
interessenter og lokalsamfund. Det inkluderer opslag, kommentarer, blogs, sociale 
netværkssider, foto-/videodelingssider og chatrum. Vores kommunikation på sociale 
medier kan styrke eller skade vores omdømme som virksomhed. Vi skal være 
omhyggelige med at bruge dem klogt og ansvarligt. 

Hvordan gør du
Når du bruger sociale medier, må du aldrig: 

• Tale på vegne af WTW. Du må ikke give indtryk af, at du taler eller handler på 
WTWs vegne, medmindre du er bemyndiget til at gøre det. 

• På vegne af WTW dele et link til en side, der modtager eller anmoder om 
donationer, medmindre det velgørende program og opslaget på de sociale 
medier er officielt godkendt af Corporate Social Responsibility. 

• Afsløre fortrolige oplysninger. Vær opmærksom på ikke at afsløre fortrolige 
oplysninger gennem opslag, beskeder eller fora på sociale medier. 

Husk, at kodekset også gælder online. Du skal følge principperne i vores kodeks 
online, som du gør det i den fysiske verden. 

Følg vores retningslinjer for sociale medier. Læs og overhold retningslinjerne 
og praksis for sociale medier, i det tilfælde at der er mere restriktive for dit 
forretningsområde.

Sig fra! Indberet upassende brug af WTW teknologi eller elektroniskkommunikation.
Få mere 
at vide

Retningslinjer for sociale medier

Politik om Instant/Ephemeral messaging-
platforme til WTWs forretningsbrug

Politik om informations- og cybersikkerhed 
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Spørgsmål vedr. 
dispensationer  
og politikker 
Dispensationer eller undtagelser fra kodekset er kun tænkt som en 
sjældenhed og vil udelukkende blive givet under ekstraordinære 
omstændigheder. Du skal som kollega indsende anmodninger om 
dispensation eller undtagelse til General Counsel eller Global Chief 
Compliance Officer. Anmodninger om dispensation eller undtagelse 
for ledende medarbejdere og direktører for Willis Towers Watson 
plc, skal indsendes til bestyrelsen for Willis Towers Watson plc. 

Hvis der opstår tvetydighed eller usikkerhed med hensyn til 
betydningen af et krav i dette kodeks eller WTWs politikker, henvises 
der til den juridiske chef eller Global Chief Compliance Officer.
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wtwco.com/social-media
Copyright © 2023 WTW. Alle rettigheder forbeholdes.
wtwco.com

Om denne politik
Dette kodeks er en erklæring om de grundlæggende principper samt de centrale 
politikker og procedurer, der styrer WTW's forretning. Det er ikke meningen at 
den giver dig, vores kunder, leverandører, konkurrenter, aktionærer eller nogen 
anden ekstern part særlige rettigheder. Ingen part bør fortolke vedtagelsen af 
dette kodeks eller beskrivelsen af dets bestemmelser som en fremsættelse af eller 
garanti fra WTWs side med hensyn til nogle de omtale emner. 

Om WTW
Hos WTW (NASDAQ: WTW) leverer vi datadrevne, indsigtsstyrede løsninger 
inden for områderne mennesker, risiko og kapital. Ved at udnytte vores 
kollegaers globale synspunkter og lokale ekspertise, der betjener 140 lande og 
markeder, hjælper vi dig med at skærpe din strategi, forbedre organisatorisk 
modstandsdygtighed, motivere din arbejdsstyrke og maksimere ydeevne. Ved at 
arbejde side om side med dig afdækker vi muligheder for bæredygtig succes – og 
giver dig et perspektiv, der flytter dig. Få mere at vide på wtwco.com.

https://www.wtwco.com/social-media
https://www.wtwco.com/en-US
https://www.wtwco.com
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