Ateas redegørelse af 17. maj 2021
Indledning:
Atea A/S (Atea Danmark) har udformet en opdateret redegørelse, således at det for SKI og Økonomistyrelsen
fremgår, hvilke ændringer Atea har foretaget i henhold til Compliance-årshjulet og øvrige opdaterede processer
siden Ateas Self-cleaning redegørelse af 3. juli 2018, med efterfølgende redegørelser i 2019 og 2020.
Organisatoriske ændringer:
I perioden 1. april 2020 til 1. april 2021 har der været to udskiftninger i topledelsen.
Malene Rhode Carstensen valgte at stoppe i Atea ultimo februar 2021. Malene fratrådte sin CFO-stilling og sin
position i bestyrelsen. Malene blev afløst af Henrik Aamann Nielsen d. 1. marts 2021, som tiltrådte rollen som
CFO og bestyrelsesmedlem, se bilag 0.1_Serviceattest_april 2021. Ændringen er noteret og kommenteret i Bilag
0.2_Markant ændring af forretningsgangen - internt og ekstern_2021.05.05. Som en del af opstarten for den
nye CFO er der d. 2. marts 2021 afholdt et 1 times 1:1 intro-møde mellem CFO og Compliance Officer, hvor alle
regler og forventninger i forhold til forretningsetisk adfærd og Ateas Code of Conduct, Compliance Politikker mv.
er gennemgået. Den organisatoriske ændring er kommunikeret til SKI d. 12. marts 2021, se Bilag
0.3_Atea_ændring i bestyrelsen_brev til SKI.
Som led i Kathrine Forsbergs skifte fra SVP Enterprise til CEO har Atea pr. 1. juni 2020 ansat Henrik Gjerulff
Jensen som ny SVP Enterprise. Henrik har ligeledes deltaget i 1 times 1:1 intro-møde med Compliance Officer.
Den 1. marts 2021 fik marketing-afdelingen ny direktør – Nicolai P. Elken. Compliance har tilsikret, at den nye
marketingdirektør (tidligere Atea-ansat – periode 2008-2019), fik en grundig gennemgang af marketingafdelingens historik (d. 2.-3. marts 2021), se mere i Litra F.
Covid-19:
Det fortsatte udbrud af Corona-virussen har bl.a. medført ændringer i arbejdsgange hos Ateas-ansatte, idet en stor
del af medarbejderne har arbejdet hjemmefra det meste af de seneste 12 måneder. Der har dermed været et andet
fokus de seneste 12 måneder, i forhold til ”The New Way of Working”. Det er en situation, hvor den tætte kontakt,
fysiske møder, udlandsrejser og events er udelukket. Det medfører en lav grad af risiko for overtrædelser indenfor
repræsentation, gaver mv, da disse har været begrænset, virtuelle eller helt fravalgt. Som en del af disse markante
ændringer i arbejdsgange har Atea sat fokus på risikoområder i forhold hertil for at sikre en kontinuert Compliance,
se Bilag 0.4_Markant ændring af forretningsgangen - internt og ekstern_2020 og Bilag 0.2_Markant
ændring af forretningsgangen - internt og ekstern_2021.05.05. Compliance har vurderet, om der ligger
udfordringer i, at eventuelle nye mønstre kan give andre risici og dermed andre tilgange til
monitoreringsmulighederne. Atea har øget opmærksomheden på, at risici løbende kan ændre sig som en
konsekvens/eftervirkning af Corona. Fx har vi set ændringer i måden, hvorpå markedet udbyder virtuelle
arrangementer. Med baggrund i disse ændringer har Atea udarbejdet guidelines i forhold til virtuelle møder, da vi
har modtaget forespørgsler omkring, hvad en medarbejder må modtage fra producenterne, og hvad Atea må
arrangere/give til kunder i forbindelse med virtuelle møder og events, se Bilag 0.5_Retningslinjer for virtuelle
møder.
Compliance 2.0 version:
I december 2020 udløb Ateas ISO 37001-certificering, hvilket medførte, at Atea satte fokus på, at selve
Compliance- programmet skulle opdateres til ”version 2.0”, inden re-certificeringen startede. Version 2.0 er
gældende for den nye ISO 37001-certificeringsperiode, der løber fra december 2020 – december 2023.
I den forbindelse gennemgik Compliance ISO 37001-standarden op imod Ateas nuværende Anti-bribery
management system. Samtlige dokumenter er kigget igennem og relevante er opdateret, så de passer med Atea
strategier, organisationen samt markedsudviklingen. Dette har medført, at bl.a. Compliance-programmet, Risk
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Assessment, årshjul mv. er opdateret, så det afspejler Ateas hverdag og tager højde for fx ”New Way of Working”
(Covid 19/hjemmearbejde), Se Tillæg 4 til redegørelse om dokumentation af pålidelighed i medfør af
udbudsloven § 138 (bilag 64, Bilag 65 og bilag 66). Det skal hertil nævnes, at intet i programmet er opdateret,
således at krav og/eller regler er blevet lempet eller fjernet. Der er udelukkende tale om opdatering af beskrivelser
mv.
ISO 37001 re-certificering
Atea Danmark blev auditeret i Q1, og efterfølgende re-certificeret af ISO 37001, se Bilag 0.6_Atea_ISO37001
certifikat_26-03-2021. Årets Audit-rapport indeholdt følgende afvigelser
1) Det kan ikke dokumenteres, at der inden for de sidste 3 år er gennemført intern audit på Compliance funktionens ansvarsområder (5.3.2) og Intern audit(9.2)
2) Audit rapport fra 2020 kunne ikke fremvises (it problem, remote audit)

Alle afvigelser er redegjort for og udbedret, se Bilag 0.7_Audit Report ATEA_2021. Atea har opdateret processen for intern audit, således at de korrigerende handlinger kunne accepteres af Bureau Veritas, se Bilag 0.8_Afvigelsesrapport_Atea_2021.
Det kan i øvrigt oplyses, at Atea Finland pt. er i gang med ISO 37001-certificering og Atea Norge forventes at
skulle certificeres ultimo 2021.
Dette vil medføre, at Atea Groups selskaber i alle lande, som koncernen opererer i, vil være certificeret op mod
Anti-bestikkelsesstandarden ISO 37001. Dette medfører og tilsikrer, at der er det nødvendige fokus, i alle grene af
Atea-forretningen på at modvirke bestikkelse og deraf afledt uetisk forretningsførelse.
Status på sager:
Atea er fra dagspressen bekendt med, at Højesteret har hjemvist dommene over to af de dømte, nemlig Peter Trans
og en tidligere ansat i Region Sjælland, Michael Mølkjær Jensen, til fornyet behandling i Landsretten. Atea er ikke
bekendt med yderligere status herpå. Atea informerede SKI om den verserende sag d. 14. august 2020 se Bilag
0.9_Info fra Atea vedr. Højesteret sag.
Atea er fra dagspressen bekendt med, at en tidligere medarbejder hos Rudersdal Kommune i februar 2021 er blevet
dømt for bestikkelse for forhold begået i 2012-2014. Der er Atea bekendt ikke i den forbindelse sket strafferetlig
forfølgning af nogen tidligere Atea-medarbejdere. Atea bekendt er sagen derved afsluttet.

A. At Ateas ledelse kontinuerligt, aktivt og gennem egne handlinger, internt som eksternt, tager klar
og utvetydig afstand fra enhver form for bestikkelse. Dokumentation kan eksempelvis angå:
Ateas overordnede strategiske mål er at være ”The Place to be” for kunder, leverandører og medarbejdere indenfor
Information Management, Digital Workplace og Hybrid Platforms,. Derfor skal Atea bibringe kunder,
leverandører og medarbejdere tryghed i forhold til etisk forretningsførelse. Compliance-funktionen og Ateas
ledelse arbejder derfor proaktivt i forhold til indførelse og efterlevelse af Compliance-programmet. Forankret fra
topledelsen, og styret og kontrolleret af Compliance. Compliance-programmet skal til enhver tid tage
udgangspunkt i og respektere de markedsforudsætninger samt den eksisterende og ønskede kultur i Atea. Dette
medfører, at Compliance-funktionen skal støtte og sikre dette forudsatte grundlag. Atea arbejder ud fra
grundsætningen ’den rigtige adfærd i Atea’, hvilket samtidig medfører, at Atea i forhold til samarbejdet med vore
partnere og leverandører sætter dagsordenen for, hvad ”det gode samarbejde” med Atea indebærer. Det nye
Compliance-program 2.0 er bygget op omkring denne grundforudsætning.
Kommunikation og transparens i forhold til at agere etisk korrekt er fortsat på ledernes dagsorden ud imod
medarbejderne. Det er vigtigt for Ateas ledelse, at ”den rigtige adfærd” lever og ånder i medarbejderne og dermed
er en naturlig del af hverdagen. Italesættelse af Compliance er derfor fortsat en del af Tone at the Top, og gennem
den daglige adfærd viser ledelsen, at der tages klar og utvetydig afstand fra bestikkelse.
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Typisk foregår disse italesættelser i dagligdagen, og derfor ikke som en del af en fastlagt agenda, men en konstant
reminder om, hvad man må i forhold til sine kunder. I Ateas Public-afdeling bliver det løbende præciseret, at Atea
har en 0-tolerance over for korruption. Dette præciseres på trods af, at der ikke har været sager, der har givet
anledning til en ”vejledning”. Se Bilag A.0_Compliance på afdelingsmøder.
i)

Interne forhold: Vi har samlet nogle konkrete eksempler på, hvordan medlemmer af direktionen i
Atea i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021 overfor de ansatte via italesættelse af Compliance og
den rigtige adfærd har taget klar afstand fra bestikkelse. Herunder konkrete eksempler herpå:
A.1.1: Introforløb for nye medarbejdere
Som led i introforløbet for alle nye medarbejdere i Atea afholdes der fortsat hver måned en introdag.
Her samles månedens nye medarbejdere på vores lokation i Ballerup til en dagsseance, hvor Topmanagement fortæller om Atea. De seneste måneder med Covid19 har dog gjort, at introdagen har
været afholdt virtuelt. I april åbnede vi for første gang op, med en fysisk dag.
For at sikre den rigtige adfærd indgår Compliance som en naturlig del af programmet flere gange i
løbet af dagen, idet både CEO, CFO og SVP for People, Brand & Sustainability, bl.a. har
Compliance, Code of Conduct og angivelse af den rigtige adfærd som en del af deres indlæg. Se
uddrag af præsentationen fra CFO Bilag A.1.1_Uddrag af Introdag - CFO
Derudover modtager alle nye medarbejdere fortsat en ”Ny medarbejder”-test og træning i hhv. vores
Code of Conduct, Compliance-politik og GDPR. Alle nye medarbejdere oplever således fra starten
af ansættelsesforholdet, at Atea tager afstand fra bestikkelse, samt hvad der menes med ”den rigtige
adfærd”. I år er der optaget trænings-seance med Compliance-teamet, så alle får en
introduktionsvideo af reglerne, inden testen skal tages. På denne måde tilsikrer vi, at reglerne er kendt
for alle.
For de nye medlemmer af topledelsen indgår særskilt gennemgang af Compliance og den rigtige
adfærd som en del af introduktionsplanen, se Bilag A.1.1.2_ Uddrag af Introduktionsplan - Henrik
Gjerulff Jensen samt beskrivelsen i indledningen. Der er således afholdt særskilte Compliancesessioner med den nye CFO og SVP Enterprise, hvor den rigtige adfærd bliver gennemgået samt
vigtigheden af, at en SVP kan ”walk the talk” som en del af vores ”tone from the top”.
A.1.2: Intern uddannelse af Atea-medarbejdere
For at sikre den fornødne opmærksomhed i organisationen og italesættelse af, at vi i Atea tager klar
afstand fra bestikkelse, har vi prioriteret, at årets Compliance-roadshow blev optaget som en
træningsseance, således at det blev sikret, at alle medarbejdere fik den fornødne træning i en tid, hvor
det ikke var muligt at samles til en fysisk seance. For at fortsætte sidste års erfaring med at opdele
træningen i afdelingsspecifikke seancer, valgte Compliance at optage én seance for medarbejdere og
én for ledere, for derigennem at blive mere målrettet og relevant. På den virtuelle Roadshow satte vi
blandt andet fokus på begreberne ”den rigtige adfærd”, ”tone from the top”, ”integritet” og ”Dit
ansvar”.
Inden udsendelse af træningen fik alle ledere en mail fra Compliance, der sikrede alle lederes
awareness omkring testen, ansvaret og vigtigheden af vores ISO-certificering, se Bilag A.1.2_Årets
Compliance test. I denne mail fik lederne at vide, at det er deres ansvar, at deres medarbejdere og
kolleger får taget testen til tiden, samt at det er en forudsætning for vores fastholdelse af ISO 37001certificeringen.
A.1.3: Deltagelse på afdelingsmøder.
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Som nævnt i sidste års redegørelse var der booket møder i de forskellige divisioner, for at udbrede
ledernes viden om Compliance, samt hvordan det kan italesættes på deres afdelingsmøder og ”walk
the talk”. Møderne blev afholdt i henhold til det tidligere fremsendte, og der blev taget udgangspunkt
i bilaget fra sidste år ”Bilag A.1.3.3_Speaking points til ledere”. Lederne afholdte herefter møder
med deres egne medarbejdere, se eksempel Connect-afdelingen, hvor de har sendt info retur efter
mødet var afholdt, se Bilag A.1.3_Compliance i Connect. Det skal hertil nævnes, at Compliance
ikke har et krav om, at lederne skal kunne dokumenterer dette, men derimod et krav om ”walk the
talk”, og at kulturen skal leve blandt medarbejderne.

A.1.4 Kommunikation til medarbejderne
Flere gange i løbet af året får medarbejderne info, kommunikation, og mails, hvor Compliancerelaterede emner indgår.
Koncerndirektør Steinar Sønsteby opdaterer samtlige koncernens medarbejdere (7.000) via sin
videokanal. Her taler han om de emner, som er vigtige for Atea. I Q1 talte han blandt andet om Atea
Danmarks transformation, og d. 26. februar 2021 var der et eksklusivt interview med Kathrine
Forsberg “Please meet Kathrine – making Atea Denmark humming again”.
Da SKI og ØS fremsendte sidste års brev om, at Ateas selv-cleaning fortsat var godkendt, skrev
Kathrine straks ud til alle medarbejdere om denne gode nyhed. Her skrev Kathrine:
”…jeg er stolt af den adfærdsændring, vi har været igennem i Atea. Compliance
er et konstant fokus, som er forankret alle steder i organisationen. Det er en del
af vores DNA, at vi gør tingene ordentligt og transparent…”
Denne udmelding blev ligeledes fulgt op af artikler eksternt.
Hvert kvartal afholdes der roadshows, hvor CEO og én eller to øvrige fra topledelsen på skift afgiver
status og informationer på alle Atea-lokationer, hvor Compliance og tillid er en naturlig og sædvanlig
del af indholdet. I Q3 2020 informerede ledelsen om Kammeradvokatens godkendelse af Atea og
gav et brush-up af hele forløbet, som Atea har været igennem de sidste 6 år. I særdeleshed var dette
brush-up et vigtigt element, da flere nye medarbejdere kun kender baggrunden fra de nyheder, som
de har set i tv og i avisen. I Q2 2021 fortalte ledelsen, at Atea er blevet re-certificeret af Bureau
Veritas i ISO 37001, se udsnit fra Roadshow-slide i Bilag A.1.4.1_ Uddrag af Roadshow Q3
2020_Q2 2021.
I forlængelse af, at Malene Rhode Carstensen havde opsagt sin stilling, skrev Kathrine Forsberg en
mail til alle medarbejdere, hvori Malene blev krediteret for sit store arbejde omkring retssagen og
ligeledes for sin medvirken til opbygningen af vores compliance-kultur, se Bilag A.1.4.2_Malene
Rhode Carstensen
I forbindelse med opdatering af Code of Conduct, politikker mv. eller blot som en reminder om
reglerne modtager lederne eller alle medarbejdere en e-mail fra Compliance for at tilsikre, at alle har
modtaget den fornødne viden om ændringerne, se Bilag A.1.4.3_dokumentation for
offentliggørelse af nye dokumenter.
A.1.5 Øvrig kommunikation
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Kommunikationen omkring Compliance anses fortsat for yderst vigtig, og der gøres stadig brug af
de forskellige medier, som vi tidligere har gennemgået. Formålet er at nå ud med det klare budskab
til alle kolleger. Vi benytter ofte Outlook, med direkte mail til alle medarbejdere, vores Intranet Atea
Today, hvor al relevant intern kommunikation deles med hele organisationen, eller
informationsskærme, som er placeret i kantiner, på gangarealer, i medarbejder-caféerne og andre
centrale steder på lokationerne. Men det kan også være via videoer med klare budskaber, som kan
ses på mobilen eller på PC´en, fra Kathrine Forsberg eller Steinar Sønsteby.

På intranettet, under Compliance, er der fortsat direkte adgang til eksempelvis vores Code of Conduct
og Compliance-politikker, Whistleblower-ordningen, godkendelsesformularer og præsentationer
overfor kunderne, hvor det klart er angivet, at Atea og topmanagement tager klar afstand fra bestikkelse. Compliance-siden holdes konstant opdateret med de dokumenter og processer, som forretningen har brug for. Se overblik på bilag A.1.5 Compliance-site på intranet. Et yderligere medie er
personalehåndbogen, hvor alle medarbejdere kan hente relevant information omkring arbejdsforhold,
regler og retningslinjer. Det er et krav til den enkelte medarbejder at holde sig opdateret på forhold i
personalehåndbogen og efterleve de angivne regler og retningslinjer

ii)

Eksterne forhold: Vi har samlet konkrete eksempler på, hvordan medlemmer af direktionen i Atea i
perioden 1. april 2020 til 1. april 2021 overfor omverdenen via italesættelse af Compliance og den
rigtige adfærd har taget klar afstand fra bestikkelse. Herunder konkrete eksempler herpå:
A.2.1: Kommunikation fra medlemmer af direktionen
Kathrine Forsberg og resten af CLT har en klar holdning til, hvad der bliver kommunikeret ud i
forhold til den rigtig adfærd. For Kathrine er det vigtigt at understrege, at Compliance, forstået som
anti-bestikkelse, regelefterlevelse og understøttelse af god adfærd i det offentlige, fortsat står højt på
Ateas dagsorden. Fokus er på, at Atea har den rigtige adfærd, da vi vedblivende ønsker at være
frontløber og Best-in-Class inden for Compliance, se Bilag A.2.1.1_ Brev fra Kathrine_tiltrædelse.
Men samtidig er det også ledelsen håb, at Atea med tiden kan lægge yderligere distance til sagen, Se
Bilag A.2.1.2_ Uddrag af artikel: Ny Atea-direktør om bestikkelsessag. Det vil sige, at Atea ikke
længere kommunikerer om sagen, medmindre vi bliver adspurgt om redegørelser fra vores kunder.
A.2.2 Atea.dk og CSR-rapportering
Atea har bibeholdt skrivelsen på hjemmesiden, hvor der tages klart afstand fra bestikkelse. Her
angives bl.a. vores ansvar indenfor Compliance, God adfærd i det offentlige, vores Management
Systemer, Code of Conduct, Supplier Code of Conduct og Whistleblower-ordningen. Se meget mere
under: https://www.atea.dk/om-atea/vores-ansvar/compliance/.
I Ateas CSR-rapport tager Atea ligeledes afstand fra bestikkelse på et globalt niveau: atea-csr-report2020.pdf
Atea takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption and we are
committed to conducting business in an honest and ethical manner. Atea has an
anti-bribery and corruption program and we aim at ensuring ISO 37001compliance (global anti-bribery management system) within all countries where
we operate, including key elements from U.S. Sentencing Guidelines and the UK
Bribery Act Adequate Procedures.
På hjemmesiden fremgår endvidere det nye certifikat i ISO 37001, hvor re-certificeringen er opnået.
Se atea-as-iso-37001-dk-cert-26-03-2021.pdf
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Det er også på Atea.dk, at man kan læse vores nyheder og presse. Her findes pressemeddelelser og
nyheder om Atea Danmark, Atea Group, forretningen, vores partnere, certificeringer, rammeaftaler
og meget mere. I sommeren 2020 offentliggjorde Atea en artikel på baggrund af SKI’s og ØS’
godkendelse af Ateas self-cleaning, SKI og Kammeradvokaten godkender igen Ateas self-cleaning |
Atea
I artikler og signaturer mv. fortæller vi, at vi er ISO37001-certificeret i Danmark:
Om Atea – Vi bygger Danmark med it
Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark,
vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og
skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og
bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end
1.400 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt
over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele
Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs. www.atea.dk
A.2.3 Eksterne møder og indlæg
Der har tidligere været stor efterspørgsel fra kunderne omkring mødedeltagelse og gennemgang af
Ateas Compliance-regime, self-cleaning proces og en generel dialog omkring sagen. Denne
efterspørgsel opleves ikke længere på samme vis, dog forekommer det stadig, at ledelsen har møder,
hvor Compliance indgår som et punkt på dagsordenen, hvilket blandt andet også har medført, at
øvrige kunder åbner op for handlen med Atea, da vores omfattende arbejde med Compliance har fået
positiv effekt hos vores kunder, se Bilag A.2.1.2_Kathrine Forsberg kundemøder med
Compliance på agendaen. SVP Public, Brian Borella Wulf, har også løbende haft møder, hvor SKI
& ØS-redegørelser af blåstemplingen har været gennemgået, herunder møder med Regionerne.
I perioden har der ikke været eksterne invitationer som oplægsholdere inden for Compliance til
diverse konferencer, hvilket skyldes, at der i denne Covid19-tid ikke har været samme fokus som
tidligere, men derimod en større efterspørgsel omkring emnet hjemmearbejdspladser. Atea har
fokuseret på dette emne - ”The New Way of Working”, og det som læserne efterspørger. Vi har
vedhæftet et uddrag af de artikler, som Atea har været bidragsydere til sammen med en godkendt
samarbejdspart. Læs mere om samarbejdet i Litra F.
For øvrig kommunikation eksternt og artikler i pressen, har vi samlet en oversigt, se Bilag
A.2.3_Ekstern kommunikationsoversigt
A.2.4: Auditeringer og kommunikation med samarbejdspartnere
Vore eksterne samarbejdspartnere benytter sig, ligesom Atea gør, af deres audit-rettigheder, der er
indlejret i vore kontraktforhold. I perioden har Microsoft afholdt virtuelt audit af Atea d. 14. oktober
2020, hvor Atea dels skulle fremsende materiale vedrørende en række audit-punkter og dels skulle
stå til rådighed ved en gennemgang af det fremsendte materiale og uddybe i forhold til auditørernes
eventuelle spørgsmål.
Udover auditeringer har der været løbende korrespondance med samarbejdspartnere, hvor der er
fokus på Compliance og den rigtige adfærd, se også Litra F og M.
A.2.5: Kommunikation via de sociale medier
Et andet kommunikationsværktøj er de sociale medier, som i stadig højere grad benyttes i
erhvervsmæssig sammenhæng. Ledelsen har således også gjort brug af dette medie til at
kommunikere afstandtagen fra bestikkelse. Af konkrete eksempler kan henvises til LinkedIn og
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Facebook, hvor medarbejderne deler de gode budskaber, såsom videredelinger af re-certificeringer
og artikler, hvor Atea har udtalt sig herom. Senest har der været deling af ny Code of Conduct, som
Atea ASAs Sustainability Manager har publiceret på Linkedin,

iii)

I perioden 1. april 2019 til 1. april 2020 har ingen medlemmer af Ateas ledelse været involveret i
nogen af de handlinger, som er omfattet af de afvigelser, der er blevet identificeret som led i
monitoreringsarbejdet.

B. At compliancetiltagene reelt efterleves af medarbejderne i Atea, så det bliver klart, om Ateas
compliancetiltag er tilstrækkelig forankret i virksomheden, herunder følgende oplysninger:
Atea har i de tidligere besvarelser beskrevet, hvordan reglerne lever i organisation, og hvordan medarbejdernes
Awareness omkring etisk korrekt adfærd opretholdes. Kulturen tager som nævnt udgangspunkt i det strategiske
mål om, at Atea er TP2B (The Place To Be), som gentagne gange bliver fremhævet overfor medarbejderne. Alle
medarbejdere arbejder derfor ud fra ”den rigtige adfærd” i Atea, da det er en kultur, der lever i os alle.
Efter den seneste Audit i forbindelse med vores Re-certificering af ISO 37001, kom Bureau Veritas med følgende
kommentarer, som Atea gerne vil fremhæve, da den understøtter medarbejdernes proaktive arbejde i forhold til
Compliance:
”Der er under audit set god bevidsthed omkring brug af system hos alle medarbejder. Audit gav
en klar indikation af, at systemet har været implementeret i praksis i flere år. Adskillige interviews
med medarbejdere giver indtryk af, at man har tillid til Compliance funktionen og gerne
henvender sig til funktionen for råd og vejledning.
Blandt Partner Managerne & Product Managerne (Device-teamet) har der været et fortsat fokus på at udbrede
viden omkring vores regler og det gode samarbejde, ved at aktivere partnerne og invitere dem til Compliancemøder inden opstart af fx kampagne eller udlån af prototyper mv.
I forhold til antallet af afvigelser, er det vigtigt for Atea at pointere, at Covid19-situationen har haft betydning for
rejseafregninger generelt. Mange firmaer har forbudt fysiske møder, events har været annulleret, kunder og
samarbejdspartnere har ikke afholdt receptioner mv. Selv almindelige besøg fra vores producenter har været på et
minimum det seneste år og ikke eksisterende i Q1 2021, mens kontoret var lukket helt ned. Compliance har derfor
været yderst opmærksom på, om vi kunne monitorere medarbejderne anderledes, men finder niveauet af afvigelser
acceptabelt. Ufuldstændig dokumentationen kan aldrig helt undgås, og det må derfor forventes, at Complianceafdelingen fortsat vil møde rejseafregninger/repræsentationsudgifter, som ikke lever 100% op til de formelle krav.
Bureau Veritas kommenterede følgende omkring vores afvigelser
”Gennemgang af korrigerende handlinger viser stor awareness og action på findings/hændelser.
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Der er i forbindelse med Compliance funktionens gennemgang af data Q3 2020 givet 9
vejledninger (alle i kategorien ”Manglende transparens i forhold til rejseafregninger”), ingen
reprimander og ingen advarsler. De konstaterede findings er i genren ”sjuske fejl” og drejer sig
om mindre beløb, men behandles seriøst (besked til nærmeste leder, rettelse af fejlen etc. og
opgradering af sanktion ved gentagelser). Kategorien ”Manglende transparens vedrørende
rejseafregninger” er i risikovurderingen tildelt summen 5,2 hvilket matcher findings.
i)
ii)

iii)
iv)

I perioden 1. april 2020 til 1. april 2021 har der været 13 afvigelser. Se Bilag B.1_Opgørelse over
afvigelser 1. april 2020 til 1 april 2021_redacted.
Afvigelserne har i perioden alene vedrørt mangelfuld dokumentation tilknyttet
repræsentationsudgifter, dvs. at der mangler informationer, når medarbejderen har udført sin
rejseafregning, samt at lederen har godkendt disse. Det er således et udtryk for formelle
dokumentationsmangler, og ikke et reelt brud på Compliance, se gennemgangen af afvigelserne
efter punkt iv)
Afvigelser har alene medført en vejledning til medarbejderen og dennes leder, idet der alene har
været tale om mindre, faktuelle fejl og ikke nogen overtrædelser af compliance-reglerne.
I december 2020 udsendte Compliance den årlige træning i Code of Conduct. Inden for deadline d.
25. januar opnåede Atea Danmark 100% fuldførelse af træning og test hos samtlige aktive
medarbejdere, se Bilag B.2_Resultater d 25 januar 2021. Se også i punktet intern kommunikation
vedr. informationsmail til lederne.

Afvigelse 1 – repræsentation januar 2020: vedrører en rejseafregning, hvori medarbejderen (Enterprise)
manglede formål, og hvor deltagerne kom fra. Antallet af oplistede deltagere stemte overens med rejseafregningen,
og selve rejseafregningsbilaget overholdt beløbsgrænsen. Der blev derfor sendt en vejledning til medarbejderen
om, at vedkommende i fremtiden skal tilsikre (evt. i form af vedhæftet bilag), at formål og deltagerliste fremstår
klart. Der blev ikke sendt en vejledning til medarbejderens leder, da lederen ikke længere var ansat i Atea.
Afvigelse 2 – repræsentation januar 2020: vedrører en rejseafregning, hvori medarbejderen (Enterprise)
manglede fuldt navn på deltagerne. Antallet af oplistede deltagere stemte overens med rejseafregningen, og selve
rejseafregningsbilaget overholdt beløbsgrænsen. Der blev derfor sendt en vejledning til medarbejdere om, at
vedkommende i fremtiden skal tilsikre (evt. i form af vedhæftet bilag), at formål og deltagerliste fremstår klart.
Afvigelse 3 – der blev endvidere sendt en vejledning til lederen om, at vedkommende som godkender skal sikre, at
rejseafregninger ikke godkendes, såfremt der mangler kvittering, formål og/eller deltagerliste, og at vedkommende
er forpligtet til at afvise rejseafregningen, indtil medarbejderen har udført afregningen i henhold til reglerne.
Afvigelse 4 – Repræsentation april 2020: vedrører en rejseafregning, hvori medarbejderen (Business
Management) manglede at angive den sidste deltagers navn. Antallet af oplistede deltagere stemte ikke overens
med rejseafregningen. Selve rejseafregningsbilaget overholdt beløbsgrænsen ud fra det antal deltagere, som var
på kvitteringen. Der blev derfor sendt en vejledning til medarbejderen om, at vedkommende i fremtiden skal
tilsikre (evt. i form af vedhæftet bilag), at formål og deltagerliste fremstår klart. Medarbejderen fremsendte navnet
på den manglende deltager efterfølgende. Afvigelse 5 – der blev endvidere sendt en vejledning til lederen om, at
vedkommende som godkender skal sikre, at rejseafregninger ikke godkendes, såfremt der mangler kvittering,
formål og/eller deltagerliste, og at vedkommende er forpligtet til at afvise rejseafregningen, indtil medarbejderen
har udført afregningen i henhold til reglerne.
Afvigelse 6 – Repræsentation juni 2020: vedrører en rejseafregning, hvori medarbejderen (Information
Management) manglede at angive deltagerens fulde navn, og antallet af oplistede deltagere stemte ikke overens
med rejseafregningen. Selve rejseafregningsbilaget overholdt beløbsgrænsen ud fra det antal deltagere, som var
på kvitteringen. Det er dog almindelig kendt for Compliance, at hele teksten fra rejseafregningsfeltet ikke kommer

DOKUMENT TYPE: INFORMATION | DATO: 2021-04-16

med ud i rejseafregningen, hvorfor vi altid anbefaler medarbejderne at vedlægge deltagerlisten som bilag. Der blev
derfor sendt en vejledning til medarbejderen om, at vedkommende i fremtiden skal tilsikre (evt. i form af vedhæftet
bilag), at formål og deltagerliste fremstår klart. Medarbejderen fremsendte de fulde navne på deltagerne
efterfølgende. Afvigelse 7 – der blev endvidere sendt en vejledning til lederen om, at vedkommende som
godkender skal sikre, at rejseafregninger ikke godkendes, såfremt der mangler kvittering, formål og/eller
deltagerliste, og at vedkommende er forpligtet til at afvise rejseafregningen, indtil medarbejderen har udført
afregningen i henhold til reglerne.
Afvigelse 8 – repræsentation juni 2020: vedrører en rejseafregning, hvori medarbejderen (Enterprise) manglede
navn på deltagerne, virksomhedens navn var angivet i stedet. Antallet af oplistede deltagere stemte overens med
rejseafregningen, og selve rejseafregningsbilaget overholdt beløbsgrænsen. Der blev derfor sendt en vejledning til
medarbejderen om, at vedkommende i fremtiden skal tilsikre (evt. i form af vedhæftet bilag), at formål og
deltagerliste fremstår klart. Afvigelse 9 – der blev endvidere sendt en vejledning til godkenderen, (som ikke var
vedkommendes leder, men en medarbejder fra HR, da medarbejderen var uden leder i perioden) om, at
vedkommende som godkender altid skal sikre, at rejseafregninger ikke godkendes, såfremt der mangler kvittering,
formål og/eller deltagerliste, og at vedkommende er forpligtet til at afvise rejseafregningen, indtil medarbejderen
har udført afregningen i henhold til reglerne.
Afvigelse 10 – repræsentation oktober 2020: vedrører en rejseafregning, hvori medarbejderen (Enterprise)
manglede navn på deltageren. Antallet af deltagere stemte overens med rejseafregningen, og selve
rejseafregningsbilaget overholdt beløbsgrænsen. Der blev derfor sendt en vejledning til medarbejderen om, at
vedkommende i fremtiden skal tilsikre (evt. i form af vedhæftet bilag), at formål og deltagerliste fremstår klart.
Afvigelse 11 – der blev endvidere sendt en vejledning til lederen om, at vedkommende som godkender skal sikre,
at rejseafregninger ikke godkendes, såfremt der mangler kvittering, formål og/eller deltagerliste og at
vedkommende er forpligtet til at afvise rejseafregningen, indtil medarbejderen har udført afregningen i henhold til
reglerne.
Afvigelse 12 – repræsentation oktober 2020: vedrører en rejseafregning, hvori medarbejderen (Business
Management) havde rejseafregnet fortæring, når vedkommende spiste i kundernes kantine. Rejseafregningen blev
sendt som en repræsentationsudgift og ikke en intern forplejning, hvorfor vedkommende fik en vejledning om, at
vedkommende i fremtiden skal tilsikre brugen af den rigtige konteringskonto. Afvigelse 13 – der blev endvidere
sendt en vejledning til lederen om, at vedkommende som godkender skal sikre, at rejseafregninger ikke godkendes,
såfremt der mangler kvittering, formål og/eller deltagerliste og at vedkommende er forpligtet til at afvise
rejseafregningen, indtil medarbejderen har udført afregningen i henhold til reglerne.
Ingen af de medarbejdere og ledere, der er nævnt i forbindelse med de 13 afvigelser, har før modtaget en vejledning
for forkerte rejseafregninger.

C. At whistleblowerordningen udgør en effektiv indberetningskanal, som anvendes af medarbejderne,
herunder:

i)

Oplysninger om, hvor mange indberetninger, der har været i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021.
Der har i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021 alene været 1 henvendelse i Atea Danmarks
Whistleblower-ordning. Se advokatfirmaet Delphis memorandum herom i Bilag C. 1_Delphi
Whistleblower report 2020
Oplysninger om, hvad indberetningen har medført.
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Henvendelsen til Ateas whistleblower-ordning var en henvendelse fra Bureau Veritas i forbindelse
med audit af Ateas ISO 37001 Anti-bribery management system. Dette med det formål at teste
ordningen. Den henvendelse er derfor alene blevet registreret af advokaten, der modtager
henvendelsen i whistleblower-systemet. Henvendelsen har ikke givet anledning til anden håndtering.
ii)

Kommentarer om niveauet for antallet af henvendelser.
Det er ikke Ateas opfattelse, at det lave antal henvendelser i sig selv afspejler en forøget risiko.
Årsagen hertil vurderes at være, at der er et væsentligt aktivitetsniveau i andre kanaler for
henvendelse til Compliance-funktionen. Der er således stadig et meget højt aktivitetsniveau i antallet
af henvendelser via mails, telefon og direkte personhenvendelser via telefon eller Teams-opkald.
Compliance Officer er opmærksom på den diskussion, der foregår i diverse fora omkring, hvad
antallet af henvendelser i en Whistleblower-ordning kan være udtryk for, herunder om der er en stærk
eller svag adoption af virksomhedens Code of Conduct. Compliance Officer har, blandt andet på
baggrund af Ateas implementering af en Whistleblower-ordning, der tager højde for alle
regulatoriske krav og forskrifter for Best Practice, drøftelser med Compliance Officers i andre
selskaber. Disse har vist, at hos de fleste af disse er Whistleblower-ordningen den primære kanal for
registrering af henvendelser omkring bekymring, Compliance-forhold og adfærd, hvilket ikke er
tilfældet hos Atea. Hos Atea foregår dette i stedet primært via telefoniske henvendelser, enkelte
fysiske møder og samtaler af mere uformel karakter, samt sidst men absolut ikke mindst, via
henvendelser på mail til compliance@atea.dk.
Det skal samtidig understreges, at dialog med eksterne Compliance-funktioner bekræfter, at en
væsentlig del af de registreringer i Whistleblower-ordninger, der forefindes hos andre aktører, er
egne registreringer af henvendelser via andre kanaler (telefoniske eller mail-henvendelser).
Atea har valgt ikke at dobbeltregistrere, dvs. at der ikke skal registreres henvendelser om Compliance
via mail, telefon og fremmøde i vort Whistleblower-system. Hvis henvendelsen ad anden vej
end Whistleblower-systemet fordrer beskyttelse af medarbejderen, der henvender sig, vil det blive
registreret via mail fra Compliance Officer til vedkommende og et uvildigt CLT-medlem.
Da det løbende er hensigtsmæssigt at informere alle medarbejdere i Atea om muligheden for
anvendelse af en Whistleblower-ordning, har Atea valgt også at fremhæve muligheden på forsiden
af Ateas Compliance-politik, ligesom Atea, i seneste version, har understreget frivilligheden i,
hvilken fremgangsmåde man ønsker at benytte i forbindelse med en eventuel bekymring.

Som Atea tidligere har kommenteret, vurderes det, at kendskabet til Whistleblower-funktionen samlet set er til
stede i organisationen i tilfredsstillende grad. Når der henover tid har været en række henvendelser direkte til Ateas
Compliance-afdeling og DPO-funktionen i stedet for via Whistleblower-ordningen, vurderes det endvidere af
Ateas Compliance Officer, at det er udtryk for en stor tillid i organisationen til de pågældende afdelinger og
funktioners integritet.

D. At der løbende gøres brug af revisionsrettighederne i forhold til tredjeparter, fx
underleverandører, herunder:
Dette spørgsmål skal ligesom sidst opdeles i de revisionsrettigheder, som Atea ASA benytter sig af (på tværs af
Atea-landene), og de revisionsrettigheder, der benyttes af Atea Danmark.
Del 1 – Atea ASA:
i)
Atea ASA har i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021 auditeret producenter/underleverandører ud
fra samme tilgang som nævnt i besvarelsen af 15. maj 2019, litra D.
Atea ASA, repræsenteret ved Director of Corporate Responsibillity Andreas Antonsen, beskriver Atea-koncernens
indsatser i forhold til auditering af tredjeparter, partnere og underleverandører således:
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Key results and activities for 2020
• 95% of our suppliers were assessed on their social and environmental impacts in the supply
chain.
• 24 in-depth assessments of suppliers performed, either because of specific allegations on how
they manage social impacts or issues with transparency and management systems
• During this period, there were 0 pauses or termination in our commercial relationship following
suppliers’ investigations.
• Atea remained an active member of the Responsible Business Alliance (RBA): the world’s
largest industry coalition dedicated to corporate social responsibility in global supply chains.
• Working within the RBA, Atea joined forces with others to implement a major change in its
member Code of Conduct that will take effect in 2021. This means all members and their
suppliers must set reduction targets for greenhouse gas emissions at both corporate and factory
level and to be accountable for them.”
Atea do as part of the above audit some of our strategic Partners Microsoft, Cisco; IBM, HP, Lenovo, DellEMC,
WMWare, Citrix & Apple. Anti-bribery is included in our assessment for suppliers and their supply chains relating
to both hardware and software.
Atea ASA established in 2019 an 2year action plan with an overall purpose to ensure that a selected group of
existing suppliers initiated the process of harmonizing their documentation against RBA (RBA Code of Conduct,
conflict minerals policy, risk assessment in place relating of their supply chain etc.) – and ultimately become
members of the RBA.
Atea uses the the RBA Code of Conduct in relation to suppliers and is presented to the supplier as part of Ateas
agreement with the suppliers, please see Bilag D.1.1_RBA Code of Conduct_v7
Atea ASA have seen progress in these 2y action plan´s, although there has been some delays due to Covid-19.
For further information se Bilag D.1.2_ATEA CSR report 2020
Se også Litra M, der afdækker, hvorledes Atea Danmark nu også har direkte dialog med vore strategiske partnere
om Compliance. Dette er nyt, og det har ikke været sædvanligt, at partnerne har åbnet op for denne type dialog.
Denne åbning ses også som en accept fra vore strategiske partnere af, at Ateas tilgang vedrørende compliance er
sund og en del af ”den rette medicin for branchen”.
Del 2 – Atea Danmark
ii)
Atea Danmark gennemfører, i henhold til Årshjulet, monitorering af tredjeparter fire gange årligt, i
henhold til den beskrevne proces i redegørelsen af 15. maj 2019 samt de efterfølgende redegørelser
og opfølgninger i 2020.
I marts 2020 (marts-monitoreringen var ikke lavet færdig ved sidste års gennemgang) og september 2020 blev
Atea tredjeparter i Marketing-afdelingen monitoreret. I marts 2020 blev der auditeret 5 tredjeparter, hvoraf den
ene efterfølgende er ophørt som leverandør til Atea og 2 har tidligere været udtaget til off-site audit. Der er derfor
udelukkende? lavet baggrundstjek på de 2 leverandører. Compliance fandt det ikke nødvendigt at gennemføre onsite audits på disse to leverandører, da den ene var IDG media, som vi ikke har brugt i perioden (ej heller siden),
men var blevet udtaget grundet julegaven nævnt i sidste års redegørelse. Den anden er et eventbureau/stand
leverandør, som benyttes til at udvikle og levere standkoncepter ved interne og eksterne messer og udstillinger,
bl.a. IT EXPO. De er ikke tilstede ved messerne, men leverer udstyret og har derfor ingen kundekontakt med
kunder mv, der gør dem interessante i forhold til et on-site audit, se Bilag D.2.1_Rapport Tredjeparter Marts
2020.
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I september 2020 blev der auditeret 6 tredjeparter, hvoraf 2 er nye, én er lukket grundet opsagt samarbejde, de 3
resterende har tidligere fået foretaget baggrundstjek. Af de 2 nye er den ene ikke længere benyttet i Marketing, da
kontrakten er udløbet og indtil videre ikke genforhandlet, den anden er benyttet til analyse. Sidstnævnte kan der
læses mere om i Litra F. Ingen af de nævnte tredjeparter har kundekontakt, og det er derfor ikke interessant at
lave on-site audit. Compliance fandt 3 opfølgningspunkter i forhold til faktura/krediteringer i forbindelse med
aflyste arrangementer. Der er efterfølgende redegjort for alle, Se Bilag D.2.2._Rapport Tredjeparter September
2020
Pt. er Compliance i gang med at monitorere marts 2021-tredjeparterne. Der er i perioden benyttet 8 leverandører,
hvoraf 5 er nye. Alle 5 har underskrevet vores Supplier Code of Conduct samt modtaget ’Det gode samarbejde’.
I juni 2020 og december 2020 blev de øvrige tredjeparter monitoreret i henhold til tidligere fremsendte plan for
udvælgelse af leverandører. Vi har taget udgangspunkt i de leverandører, hvor vi har godkendt deres Code of
Conduct, dvs. de leverandører hvor vi ingen revisionsrettigheder har. Compliance ønsker, set fra et Compliancerisikoperspektiv, at udtage de leverandører af ovenstående, som vi benytter mest i Atea. Her menes de
leverandører, som enten deltager på vores EXPO, evt. deltager i kundemøder, eller laver konkurrencer ud mod
vores medarbejdere i samarbejde med vores anvendte distributører. Det vil eksempelvis være de traditionelle
fragtfirmaer, software-leverandører eller anden soft-/hardware tier2-producent. Da Atea ikke havde
revisionsrettigheder til de udvalgte leverandører, valgte vi den tilgang, at vi laver on-site audit med de leverandører,
hvor dette var muligt. Heldigvis krævede det ikke en revisionsret at få gennemført/d off-site og on-site audit. Så i
henhold til auditeringsprocesplanen for 2020 har der været afholdt 17 off-site auditeringer (inkl. baggrundstjek),
hvoraf 4 leverandører har været udtaget til on-site audits og 1 leverandør er blevet ”compliance-blocked” (da
producenten ikke havde ressourcer til at svare på spørgeskemaet og ikke mente, at vi havde et samarbejde mere).
Arbejdet med at indhente underskrevet Supplier Code of Conduct, hvori revisionsrettighederne fremgår, følger
den i tidligere redegørelser nævnte proces og er til stadighed en del af arbejdsprocesserne i Atea. Procenten for
vores indkøbsvolumen i ”high volumen” svinger et sted mellem 99,1% og 100% i løbet af året. Dette skyldes, at
der altid er nye leverandører, hvis omsætning medfører, at de havner i High volumen i løbet af året. Der vil i
samme ombæring også være leverandører, der udgår af High volumen, af den ene eller anden årsag. I april 2021
havde vi en Compliance på 99,9% for vores indkøbsvolumen i ”High volumen”, hvilket udgør 504 ”high-volumen”
leverandører,
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E. At Atea har afsat tilstrækkelige ressourcer til monitoreringsarbejdet, herunder navnlig i form af
et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de fornødne kompetencer, så de udfordringer, Atea har
oplevet på dette område, til fulde overkommes, herunder:
i)
Ateas ledelse har valgt ikke at foretage ændringer i antallet af ressourcer, der arbejder med
monitoreringsarbejdet, da det er vurderet som værende passende. Det fremsendte skema fra 2018 er
derfor stadig gældende, hvor der henvises til redegørelsen d. 15. juli 2018 bilag 2.1.1 Compliance
team samt redegørelsen af 15. maj 2019 bilag E_ Sekundære ressourcer.
Alle i Atea arbejder proaktivt med Compliance, dvs. at Compliance-funktionen til stadighed arbejder
med at inddrage afdelinger og tilsikre, at diverse processer mv. stemmer overens og dækker den
hverdag, som medarbejderne agerer i.
IT-branchen står ikke stille, og derfor skal Compliance hele tiden følge med i tendenser. Covid19 og
den pludselige efterspørgsel på hjemmearbejdspladser, virtuelle møder og events mv. viser, at der
konstant er nye tendenser.
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I FORLÆNGELSE AF REVURDERINGEN I 2019, HAR ATEA UDDYBET FØLGENDE:

F. Om Atea i tilstrækkelig grad har dokumenteret tiltag, som virksomheden måtte have iværksat med
henblik på at undgå, at noget lignende sker (gavekort i forbindelse med deltagelse i interview). Der
bør navnlig være fokus på tiltag, som er specifikt målrettet marketingsafdelingen, fx i form af
undervisning eller tests, som er særlig målrettet de ansatte i denne afdeling.
Som nævnt sidste år har Compliance-funktionen fokuseret på et proaktivt samarbejde med blandt andet
marktingafdelingen, partner managere, kommunikation, produktspecialisterne mv.
Compliance har tidligere fremvist den udarbejdede og godkendte procesbeskrivelse, som skal sikre overholdelse
og guidelines inden, under og efter afholdelse af arrangementer mv, se Bilag F.1_Proces håndtering af
markedsføringstiltag i Atea. Denne procesbeskrivelse er fuldt implementeret i Atea, og de berørte afdelinger er
alle blevet trænet og testet i denne proces. Mere om denne proces i Litra G. Marketingsafdelingen har igennem
det seneste år været yderligere bevidst om deres rolle og det Compliance-ansvar, det indebærer. Det betyder fx, at
en tredjepartsaftale nu kommer forbi Compliance-afdelingen til godkendelse inden underskrift. Her er det vigtigt,
at de følger de 4 hovedtrin: Kontraktgennemgang, Supplier Code of Conduct, det gode samarbejde og korrekt
arkivering.
Fx har kommunikationsafdelingen taget fat i Compliance-afdelingen for at tilsikre korrekt Compliance, før de
benyttede et analysefirma, som skulle analysere og gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om hjemmearbejde
under Corona-pandemien. Her blev der sikret, at de rette dokumenter, taleskrift, pointuddeling mv. blev overholdt,
samt at undersøgelsen blev foretaget i analysefirmaets egen database, og ikke via et træk på Ateas kunder. Firmaet
underskrev Supplier Code of Conduct med det gode samarbejde, samt udfyldte vores due diligence-skema,
hvorefter kontrakten blev arkiveret i vores arkiveringssystem. Efterfølgende har Compliance-afdelingen, som en
del af tredjepartsmonitoreringen, foretaget baggrundstjek og stikprøve på analysefirmaet, se Bilag
F.2_Godkendelse af aftaledokument med XX.
Det skal hertil nævnes, at det ikke kun er for analysevirksomheder, at denne due diligence-proces kører, men at
det gælder alle nye samarbejder. Det er vigtigt, at den relevante afdeling tager fat i Compliance-afdelingen og
tilsikrer, at dokumenter mv er på plads, inden arbejdet begyndes.
Et andet eksempel er et firma, der sælger infoskærme/mødeskærme. Dette firma har startet en demoproces sammen
med Atea. Her har der været afholdt opstartsmøder, hvor Atea gennemgik Ateas Compliance-regler, og der blev
sikret Supplier Code of Conduct, det gode samarbejde mv., inden samarbejdet blev opstartet, se Bilag
F.3_Leverandør_demo program.
Som tidligere nævnt, fik marketing-afdelingen ny direktør den 1. marts 2021 – Nicolai P. Elken. Complianceafdelingen har tilsikret, at den nye marketingdirektør (tidligere ansat i Atea - perioden 2008-2019), fik en grundig
gennemgang af marketingafdelingens historik (d. 2./3. marts 2021) samt blev koblet på træningen af
proceshåndteringen af markedsføringstiltag i Atea. Træning og test er fuldført og bestået.

G. Om Atea har udarbejdet den procesbeskrivelse til marketingsafdelingen, der er nævnt i
dokumentationen fremsendt til brug for revurderingen, og som skal tydeliggøre, hvilke dele af
complianceprocessen de ansatte i denne afdeling skal være opmærksomme på.
I Litra F, nævner vi kort, at procesbeskrivelsen er udarbejdet og implementeret i Atea. Atea valgte ikke blot at
udsende denne proces, men i stedet at opbygge et træningsprogram til medarbejderne i denne proces, for at tilsikre
kontinuert Compliance og oplæring, for herigennem at medvirke til at være på forkant, således at kunderne er
sikret, at vores events/arrangementer følger alle retningslinjer.
Grundet Covid19 og den manglende sandsynlighed for fysisk træning valgte Atea at filme træningsseancen som
en del af testen/træningen. Træningen indeholder derfor en træningsvideo, dokumentet samt en test af indholdet,
Se Bilag G.1_dokumentation for test og træning.
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Denne virtuelle træningsmetodik, som er udsendt i vores Atea Academy, har vist sig at være rigtig godt, for på
denne måde kan vi med lethed tilføje de nye medarbejdere, der starter i henholdsvis Partner Management,
Marketing og Category Management, således at alle, der arbejder med disse former for tredjeparter, altid har den
korrekte træning og forståelse for processen, på samme vis som vi altid træner nye medarbejdere i Code of
Conduct, Compliance-politik og GDPR.
Der henvises ligeledes til Litra F for yderligere beskrivelse af arbejdet med marketingafdelingen og øvrige
afdelinger, der er i berøring med tredjeparter, der agerer på Ateas vegne.

H. Om Atea løbende gennemfører stikprøvekontroller vedrørende marketingsafdelingen som led i at
sikre, at de målrettede tiltag får effekt.
Marketingafdelingen indgår i flere af årets stikprøver jf. Årshjulet, herunder fx Sponsorater og donationer i juli
2020, Kundeevents i maj og november 2020, Udlandsrejser i maj og november 2020, Konferencetalere i januar
2021 og Tredjeparter i marts og september 2020. Herudover indgår de også indirekte i forhold til den enkeltes
aktiviteter i henholdsvis repræsentation og leverandørarrangementer. Jf. arket status for monitorering 2020, ses
det, at Årshjulet er gennemført i 2020, se Bilag H.1_status for monitorering 2020.
I forhold til nye indgåede eller eksisterende partnerskaber foretages der, som nævnt i Litra D, stikprøver på de
tredjeparter, der benyttes i marketing- og kommunikationsafdelingen, i henholdsvis marts 2020 og september
2020. Her blev de tredjeparter, som marketingafdelingen benytter, gennemgået og monitoreret, og de, som var
nye, fik udleveret vores due diligence-skema med dertilhørende baggrundstjek. Vi er lige nu i gang med at
monitorere marts 2021, hvor der benyttes 5 nye leverandører. Alle leverandører har underskrevet Supplier Code
of Conduct og vil få tilsendt due diligence-skema og udarbejdet et baggrundtjek.
Som nævnt i Litra F, ser Atea, at tiltagene har effekt, da marketingafdelingen følger den trin-for-trin guide, som
Atea har udarbejdet til dette formål.

I. Om antallet af afvigelser, jf. litra h, er ukritisk.
Som nævnt i punkt B vurderes antallet af afvigelser ikke at være kritisk. Covid19 har sat sine spor, og specielt en
afdeling som Marketing, har været mærket heraf, da alle fysiske kunderelaterede aktiviteter har været aflyst eller
sat på hold. Marketing-/Compliance-afdelingen har i stedet haft fokus på det virtuelle miljø. Bl.a. Ateas
nyoprettede fotostudie, hvor Atea selv kan broadcaste relevant info, optage træningssæsoner, invitere
samarbejdspartnere ind til dialog omkring et specifikt emner mv. Ret hurtigt efter Pandemiens start i 2020 valgte
marketingafdelingen at ændre planerne for Atea IT Expo og i stedet bygge et studie i Ateas forhal. På denne måde
ændredes Ateas virtuelle verden, og det er netop nu godkendt, at Expo skal foregå virtuelt igen i 2021 – se bilag
I.1_godkendelse af ”kundearrangement” IT Expo. Denne gang skal det optages i Fotostudie men med virtuelle
partnermøder, så vores partnere vil stadig møde ind i teltet på vores parkeringsplads, som det tidligere har været
tilfældet, dog som et virtuelt møde med kunderne.
I denne virtuelle tid har Compliance-afdelingen også tænkt ”The New Way of Working” ind i et Compliance riskperspektiv, hvorfor Compliance-afdelingen har publiceret retningslinjer for virtuelle arrangementer, se Bilag
I.2_retningslinjer for virtuelle møder.

DOKUMENT TYPE: INFORMATION | DATO: 2021-04-16

I FORLÆNGELSE AF REVURDERINGEN I 2020, HAR ATEA UDDYBET FØLGENDE:
J.

At Atea fastholder fokus på ”tone at the top”, således at ledelsen fortsat aktivt italesætter
compliance og den rigtige adfærd og klart tager afstand fra bestikkelse både internt og eksternt.
(Kan underbygges af oplysninger afgivet i forbindelse med litra a)
Som nævnt i Litra A har topledelsen en klar holdning om, at betydningen af ’den rigtige adfærd’ skal
kommunikeres løbende. For Kathrine Forsberg er det vigtigt, at Compliance, forstået som anti-bestikkelse,
regelefterlevelse og understøttelse af god adfærd i det offentlige, fortsat står højt på Ateas dagsorden. Fokus er på,
at Atea har den rigtige adfærd, da vi vedblivende ønsker at være frontløber og Best-in-Class inden for Compliance.
Ateas medarbejdere er heller ikke i tvivl om, at Kathrine Forsberg prioriterer vigtigheden af, at SKI og ØS finder
Ateas arbejde tilfredsstillende, samt at Atea bibeholder den største standard indenfor Anti-bribery nemlig ISO
37001-certificeringen. Det er beskeder som ” at jeg er stolt af den adfærdsændring, vi har været igennem i Atea.
Compliance er et konstant fokus, som er forankret alle steder i organisationen. Det er en del af vores DNA, at vi
gør tingene ordentligt og transparent…” [1]
Vigtigheden af Compliance bliver bl.a. italesat på vores Roadshows, det seneste i Q2 2021, hvor selve recertificeringen blev oplistet som et aktuelt punkt for Q1 2021, se Bilag A.1.4.1_Uddrag af Roadshow Q3
2020_Q2 2021. Her italesatte Kathrine Forsberg Compliance og den Compliance-kultur som lever i Atea.
Kathrine tildelte stor ros til medarbejderne for, at Bureau Veritas havde givet os grønt lys, med en tilknyttet
bemærkning om, at det var bureau Veritas’ klare opfattelse, at de igennem de sidste 4 år har mærket, hvordan
medarbejdernes awareness voksede og kulturen levede i medarbejderne.
Kathrine Forsbergs afholdte møder med kunder mv bevidner også, at vi til stadighed taler eksternt om, at vi tager
klar afstand fra bestikkelse. Vi oplever også, at store private virksomheder anerkender Compliance-arbejdet, og
fornylig har en større virksomhed erklæret os for self-cleanet og åbnet handlen igen.
Ateas nye CFO, Henrik Aamann Nielsen, er et godt eksempel på, hvordan vigtigheden af, at den rigtige adfærd
lever i Atea, kommunikeres via tone at the top. På Introdagen står Topledelsen selv for at udarbejde de slides, som
er centrale for de nye medarbejderes kendskab til de respektive afdelinger i Atea. Med baggrund i Malene Rhode
Carstensens slides til Introdagen har Henrik opbygget sine egne, ud fra hvordan han vurderer kulturen i Atea, se
Bilag A.1.1_Introdag – CFO.
Direktøren for Marketing har i juni 2021 inviteret en netværksgruppe til Atea for at høre om Compliance og det
arbejde, som Atea har lagt i at skabe en stærk compliance-kultur.
Det at Atea tager afstand fra bestikkelse, fremgår i så vid udstrækning som muligt, og man kan læse om det, i
medarbejderguiden, Compliance-politikken, Code of Conduct, intranettet, Atea.dk, Atea.com, CSR-rapporten,
diverse artikler med disclaimer, vores autosignatur, det gode samarbejde, dialogmøder og meget mere.
Compliance-afdelingen deltager derudover gerne, hvis kunder vil høre om vores Compliance-rejse og om, hvordan
man bygger et Anti-bribery management system.

[1]

SKI og Kammeradvokaten godkender igen Ateas self-cleaning | Atea

Sensitivity: Internal
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K. At Atea tilretter ordlyden af sin code of conduct, således at det også heraf klart fremgår, at det ikke
er et krav, at en medarbejder først drøfter situationen med sin nærmeste leder, såfremt
medarbejderen har bekymringer vedrørende andre Atea-medarbejderes mulige brud på Ateas
code of conduct, lovgivningen eller Ateas forretningsetiske principper og regler. Det bør således
også af Ateas code of conduct klart fremgå, at de forskellige kanaler for indberetning af brud på
compliance er ligestillet, og at whistleblowerordningen altid kan anvendes direkte, uden at det
pågældende forhold forudgående er drøftet med nærmeste leder.
Atea har tilrettet ordlyden i sin Code of Conduct, således at det fremgår tydeligt, at hvis medarbejderen søger
rådgivning, juridisk eller etisk råd, bør medarbejderen drøfte dette med sin leder, eller hvis medarbejderen ikke er
tryg ved dette, rette henvendelse til Compliance-afdelingen via Ateas hjemmeside.
Samtidig står der også at
” Hvis en medarbejder har mistanke om eventuelt brud på adfærdskodekset eller lovbrud og
ønsker at anmelde disse anonymt, kan medarbejderen foretage anmeldelse via vores
Whistleblower Hotline.”
Men vigtigst af alt fremgår det af Compliance-politikken, som er det dokument, medarbejderne bruger mest, at
man kan rette henvendelse til Compliance-afdelingen eller whistleblower hotline. Kathrine Forsberg nævner det i
sin introduktion til den rigtig adfærd
”Såfremt den enkelte medarbejder eller afdeling er i tvivl eller har brug for at få uddybet forhold
i henhold til denne politik eller Code of Conduct, kan der rettes henvendelse til compliance@atea.dk eller til whistleblower hotlinen”
Samt i punkt 7 om ansvar og overholdelse
… sådanne tilfælde skal du indberette dette til Compliance eller benytte Ateas whistleblowerordning. Atea vil ikke sanktionere en indberetning, der efterfølgende måtte vise sig at være
uberettiget.

L. At Atea sikrer, at der sker en effektiv opfølgning på de handle-/opmærksomhedspunkter i forhold
til leverandører eller samarbejdspartnere, som gennemførte audits af tredjeparter, munder ud i,
herunder at compliancefunktionen følger aktivt op over for den enkelte medarbejder, som er
ansvarlig for at agere på de fastsatte handlepunkter.
For at tilsikre korrekt opfølgning har Compliance-afdelingen og Category Management udarbejdet en proces for
opfølgning. Processen er i korte træk, at Compliance-afdelingen skal følge op på, at udestående fund fra
monitoreringen indarbejdes i samarbejdet med samarbejdspartnerne. Det er den partneransvarlige, der skal tilsikre,
at opgaven fuldføres. Compliance-afdelingen har udarbejdet et opfølgningsark, som kigges igennem hvert kvartal.
Opfølgningen er lagt i Teams Planner, som automatisk påminder Compliance-afdelingen om, at listen skal
gennemgås. På denne måde tilsikres det, at der systematisk bliver fulgt op på opgaven i henhold til de udeståender,
der måtte være fra de gennemførte audits.
Der er pt. ingen udestående opgaver, dog er der en enkelt ongoing opgave i forhold til at tjekke, om den blokerede
leverandør fortsat er blokeret i vores økonomisystem, se Bilag L.1_Opfølgningsskema.

M. At indsatsen for at udbrede kendskabet til Ateas compliancepolitikker hos de strategiske partnere
fastholdes.
Atea har fastholdt indsatsen for at udbrede kendskabet til Ateas Compliance-regler hos vores strategiske partnere.
Det er klart, at vores fokus ligger hos samarbejdet med HP, Lenovo og Dell, eftersom det er de strategiske partnere,
som under normale omstændigheder har flest konkurrencer, events mv. Compliance-afdelingen har i perioden
afholdt møder med HP, Dell og Microsoft. Møderne har været med til at give hinanden en indgående forståelse
for hinandens regler.
• 14. oktober 2020 – Microsoft
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• 8. marts 2021 – Dell
• 11. marts 2021 – HP
Fra mødet med HP Inc blev der lagt vægt på, at Ateas regler var med til at influerer hele branchen. HP inc har altid
haft et lignende compliance set-up, men de oplever at flere på markedet begynder at have lignede set-up efter at
Atea har formidlet deres regler til alle samarbejdspartner, se Bilag M.1_Dokumentation for møder med de
strategiske partnere
Som nævnt har vi tidligere haft gennemgang af vores Compliance-regler med Cisco og Apple i forbindelse med
2019/2020 audits af os. Her gør vi meget ud af at fortælle om vores regler og hele Atea Compliance-regimet,
således at ”det gode samarbejde” er gennemgået og udleveret.
Det er vores målsætning, at vores partneres Compliance-afdelinger bliver velinformeret om, hvorledes vores
Compliance-regler medfører en forpligtelse hos dem, men ligeledes giver dem en forståelse af, at Atea har valgt
et regelsæt, der er over det gængse brancheniveau.
Fremtidige møder med Lenovo og Cisco forventes planlagt i Q3 2021.
Selvom alle vores partnere efterhånden har modtaget ”det gode samarbejde” én eller flere gange, udleverer vi det
stadig hver gang et arrangement skal afholdes, så vi sikrer, at vores partnere altid kender reglerne og er
opmærksomme herpå. Dette er en vigtig fremgangsmåde, da der kan være situationer, hvor vores partnere får nye
sælgere eller andet nyt personale, og her er det vigtigt for Atea, at det ikke kun er de partneransvarlige, der kender
Ateas regler, men ALLE de sælgere, produktspecialister med flere, som kommer i kontakt med Ateas medarbejdere
og/eller kunder.
Vi oplever, at de strategiske partnere og mindre samarbejdspartnere sender indhold til godkendelse hos Ateas
Compliance-afdeling, før de aktiveres eksternt.
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Palle S
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Julehygge, Julekurve og julegaver
30. november 2020 17:26:28

Kære Leder-kollega.
Da julen nu nærmer sig, kommer her en række bud på, hvad der er i overensstemmelse med god
Compliance
Det er alene i orden at modtage beskedne gaver fra leverandører – gerne og allerhelst i form af
en hel masse slik og søde sager til afdelingen(Corona-venligt indpakket og med ske i kurven!)
eller et par flasker vin til et afdelingsarrangement.
Beskedne gaver, der har karakter af personlige gaver og derfor ikke umiddelbart kan deles i
afdelingen, modtages stadig – men indsamles af lederen, der afgør, med hjælp fra Compliance,
hvorledes sådanne gaver skal håndteres.
Er der tale om gaver af en størrelse, der er tydeligt ude af proportioner med vore regler, er det
bedst at møde gaven med et tak, men nej tak. Er gaven, der måtte være ude af proportioner
allerede modtaget, så hjælper vi i Compliance gerne med at returnere denne til giveren på en
pæn måde.
Husk, du skal som leder hjælpe dine medarbejdere med at efterleve Ateas Compliance Politikker
Husk vores gavepolitik er tilgængelig på Intranettet , sammen med øvrige Compliance regler:
Gavepolitikken er en del af Ateas
Vores gavepolitik giver ikke mulighed for at modtage personlig gaver fra leverandører, udover
gaver til særlige lejligheder som f.eks. rund fødselsdag, jubilæum eller lignende der kan
accepteres, når gaven maksimalt har en værdi af DKK 500,- for modtageren. Jul er i denne
sammenhæng ikke er en særlig lejlighed
Deciderede julekonkurrencer og lignende om præmier er alene i orden, såfremt Ateas
compliance regler efterleves i forbindelse hermed. Husk du modtager gaven/præmien på
baggrund af dit ansættelsesforhold. Tjek altid op med din leder inden du gør noget. Lederen kan
hvis der er tvivl spørge i Compliance-mailboxen.
Salgskonkurrence skal etableres fra centralt hold, og godkendes, for at tilsikre at Ateas regler
overholdes.

Husk at Atea sender elektroniske julekort til vore kunder – men Atea giver ikke julegaver til
kunderne.
Ha’ en super hyggelig juletid

Hilsen

01012324
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MEMORANDUM
To:

Palle Skaarup, Compliance & Legal, ATEA Denmark
Delphi

From:
Date:

21 April 2021

Subject:

ATEA Denmark whistleblowing reports for Q2 2020 – Q1 2021

During Q2 2020 – Q1 2021 only one whistleblowing notification related to ATEA Denmark
have been received through ATEA’s whistleblowing system provided by WhistleB. This single
notification was a test by Bureau Veritas. Delphi, with
as responsible lawyer,
is as from September 2018 external receiver of ATEA’s whistleblowing notifications and
responsible also for the whistleblowing investigations in cooperation with ATEA.

3939719.1

___________________________

Version 7.0 (2021)

RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE CODE OF CONDUCT
The Responsible Business Alliance (RBA), formerly the Electronic Industry Citizenship Coalition
(EICC), Code of Conduct establishes standards to ensure that working conditions in the
electronics industry, or industries in which electronics are a key component, and its supply chains
are safe, that workers are treated with respect and dignity, and that business operations are
environmentally responsible and conducted ethically.
Considered as part of the electronics industry for purposes of this Code are all organizations
that may design, market, manufacture, or provide goods and services that are used to produce
electronic goods. The Code may be voluntarily adopted by any business in the electronics
sector and subsequently applied by that business to its supply chain and subcontractors,
including providers of contract labor.
To adopt the Code and become a participant (“Participant”), a business shall declare its support
for the Code and actively pursue conformance to the Code and its standards in accordance with
a management system as herein.
Participants must regard the Code as a total supply chain initiative. At a minimum, Participants
shall also require its next tier suppliers to acknowledge and implement the Code.
Fundamental to adopting the Code is the understanding that a business, in all of its activities,
must operate in full compliance with the laws, rules, and regulations of the countries in which it
operates.1 The Code also encourages Participants to go beyond legal compliance, drawing
upon internationally recognized standards, in order to advance social and environmental
responsibility and business ethics. In no case can complying with the Code violate local laws. If,
however, there are differing standards between the RBA Code and local law, the RBA defines
conformance as meeting the strictest requirements. In alignment with the UN Guiding Principles
on Business and Human Rights, the provisions in this Code are derived from and respect
internationally recognized standards including the ILO Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work and the UN Universal Declaration of Human Rights.
The RBA is committed to obtaining regular input from stakeholders in the continued
development and implementation of the Code of Conduct.
The Code is made up of five sections. Sections A, B, and C outline standards for Labor, Health
and Safety, and the Environment, respectively. Section D adds standards relating to business
ethics. Section E outlines the elements of an acceptable system to manage conformity to this
Code.

1

The Code is not intended to create new and additional third-party rights, including for workers.

Responsible Business Alliance Code of Conduct v7.0
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A.

LABOR

Participants are committed to uphold the human rights of workers, and to treat them with dignity
and respect as understood by the international community. This applies to all workers including
temporary, migrant, student, contract, direct employees, and any other type of worker. The
recognized standards, as set out in the References, were used in preparing the Code and may
be useful sources of additional information.
The labor standards are:

1)

Freely Chosen Employment

Forced, bonded (including debt bondage) or indentured labor, involuntary or exploitative prison
labor, slavery or trafficking of persons is not permitted. This includes transporting, harboring,
recruiting, transferring, or receiving persons by means of threat, force, coercion, abduction or
fraud for labor or services. There shall be no unreasonable restrictions on workers’ freedom of
movement in the facility in addition to unreasonable restrictions on entering or exiting companyprovided facilities including, if applicable, workers’ dormitories or living quarters. As part of the
hiring process, all workers must be provided with a written employment agreement in their
native language that contains a description of terms and conditions of employment. Foreign
migrant workers must receive the employment agreement prior to the worker departing from his
or her country of origin and there shall be no substitution or change(s) allowed in the
employment agreement upon arrival in the receiving country unless these changes are made to
meet local law and provide equal or better terms. All work must be voluntary, and workers shall
be free to leave work at any time or terminate their employment without penalty if reasonable
notice is given as per worker’s contract. Employers, agents, and sub-agents’ may not hold or
otherwise destroy, conceal, or confiscate identity or immigration documents, such as
government-issued identification, passports, or work permits. Employers can only hold
documentation if such holdings are required by law. In this case, at no time should workers be
denied access to their documents. Workers shall not be required to pay employers’ agents or
sub-agents’ recruitment fees or other related fees for their employment. If any such fees are
found to have been paid by workers, such fees shall be repaid to the worker.

2)

Young Workers

Child labor is not to be used in any stage of manufacturing. The term “child” refers to any person
under the age of 15, or under the age for completing compulsory education, or under the
minimum age for employment in the country, whichever is greatest. Participants shall implement
an appropriate mechanism to verify the age of workers. The use of legitimate workplace
learning programs, which comply with all laws and regulations, is supported. Workers under the
age of 18 (Young Workers) shall not perform work that is likely to jeopardize their health or
safety, including night shifts and overtime. Participants shall ensure proper management of
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student workers through proper maintenance of student records, rigorous due diligence of
educational partners, and protection of students’ rights in accordance with applicable laws and
regulations. Participants shall provide appropriate support and training to all student workers. In
the absence of local law, the wage rate for student workers, interns, and apprentices shall be at
least the same wage rate as other entry-level workers performing equal or similar tasks. If child
labor is identified, assistance/remediation is provided.

3)

Working Hours

Studies of business practices clearly link worker strain to reduced productivity, increased
turnover, and increased injury and illness. Working hours are not to exceed the maximum set
by local law. Further, a workweek should not be more than 60 hours per week, including
overtime, except in emergency or unusual situations. All overtime must be voluntary. Workers
shall be allowed at least one day off every seven days.

4)

Wages and Benefits

Compensation paid to workers shall comply with all applicable wage laws, including those
relating to minimum wages, overtime hours and legally mandated benefits. In compliance with
local laws, workers shall be compensated for overtime at pay rates greater than regular hourly
rates. Deductions from wages as a disciplinary measure shall not be permitted. For each pay
period, workers shall be provided with a timely and understandable wage statement that
includes sufficient information to verify accurate compensation for work performed. All use of
temporary, dispatch and outsourced labor will be within the limits of the local law.

5)

Humane Treatment

There is to be no harsh or inhumane treatment including violence, gender-based violence,
sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental or physical coercion, bullying,
public shaming, or verbal abuse of workers; nor is there to be the threat of any such
treatment. Disciplinary policies and procedures in support of these requirements shall be
clearly defined and communicated to workers.

6)

Non-Discrimination/Non-Harassment

Participants should be committed to a workplace free of harassment and unlawful
discrimination. Companies shall not engage in discrimination or harassment based on race,
color, age, gender, sexual orientation, gender identity and expression, ethnicity or national
origin, disability, pregnancy, religion, political affiliation, union membership, covered veteran
status, protected genetic information or marital status in hiring and employment practices such
as wages, promotions, rewards, and access to training. Workers shall be provided with
reasonable accommodation for religious practices. In addition, workers or potential workers
should not be subjected to medical tests, including pregnancy or virginity tests, or physical
exams that could be used in a discriminatory way. This was drafted in consideration of ILO
Discrimination (Employment and Occupation) Convention (No.111).
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7)

Freedom of Association

In conformance with local law, participants shall respect the right of all workers to form and join
trade unions of their own choosing, to bargain collectively, and to engage in peaceful assembly
as well as respect the right of workers to refrain from such activities. Workers and/or their
representatives shall be able to openly communicate and share ideas and concerns with
management regarding working conditions and management practices without fear of
discrimination, reprisal, intimidation, or harassment.
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B.

HEALTH AND SAFETY

Participants recognize that in addition to minimizing the incidence of work-related injury and
illness, a safe and healthy work environment enhances the quality of products and services,
consistency of production and worker retention and morale. Participants also recognize that
ongoing worker input and education are essential to identifying and solving health and
safety issues in the workplace.
Recognized management systems such as ISO 45001 and ILO Guidelines on Occupational
Safety and Health were used as references in preparing the Code and may be useful sources
of additional information.
The health and safety standards are:

1)

Occupational Safety

Worker potential for exposure to health and safety hazards (chemical, electrical and other
energy sources, fire, vehicles, and fall hazards, etc.) are to be identified and assessed,
mitigated using the Hierarchy of Controls, which includes eliminating the hazard, substituting
processes or materials, controlling through proper design, implementing engineering and
administrative controls, preventative maintenance and safe work procedures (including
lockout/tagout), and providing ongoing occupational health and safety training. Where hazards
cannot be adequately controlled by these means, workers are to be provided with appropriate,
well-maintained, personal protective equipment, and educational materials about risks to them
associated with these hazards. Reasonable steps must also be taken to remove pregnant
women and ‘nursing mothers from working conditions with high hazards, remove or reduce
any workplace health and safety risks to pregnant women and nursing mothers, including
those associated with their work assignments, and provide reasonable accommodations for
nursing mothers.

2)

Emergency Preparedness

Potential emergency situations and events are to be identified and assessed, and their impact
minimized by implementing emergency plans and response procedures including emergency
reporting, employee notification and evacuation procedures, worker training, and drills.
Emergency drills must be executed at least annually or as required by local law, whichever is
more stringent. Emergency plans should also include appropriate fire detection and
suppression equipment, clear and unobstructed egress, adequate exit facilities, contact
information for emergency responders, and recovery plans. Such plans and procedures shall
focus on minimizing harm to life, the environment, and property.
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3)

Occupational Injury and Illness

Procedures and systems are to be in place to prevent, manage, track and report occupational
injury and illness, including provisions to encourage worker reporting, classify and record injury
and illness cases, provide necessary medical treatment, investigate cases and implement
corrective actions to eliminate their causes, and facilitate the return of workers to work.

4)

Industrial Hygiene

Worker exposure to chemical, biological, and physical agents is to be identified, evaluated,
and controlled according to the Hierarchy of Controls. If any potential hazards were identified,
participants shall look for opportunities to eliminate and/or reduce the potential hazards. If
elimination or reduction of the hazards is not feasible, potential hazards are to be controlled
through proper design, engineering, and administrative controls. When hazards cannot be
adequately controlled by such means, workers are to be provided with and use appropriate,
well-maintained, personal protective equipment free of charge. Protective programs shall be
ongoing and include educational materials about the risks associated with these hazards.

5)

Physically Demanding Work

Worker exposure to the hazards of physically demanding tasks, including manual material
handling and heavy or repetitive lifting, prolonged standing, and highly repetitive or forceful
assembly tasks is to be identified, evaluated, and controlled.

6)

Machine Safeguarding

Production and other machinery shall be evaluated for safety hazards. Physical guards,
interlocks, and barriers are to be provided and properly maintained where machinery
presents an injury hazard to workers.

7)

Sanitation, Food, and Housing

Workers are to be provided with ready access to clean toilet facilities, potable water and
sanitary food preparation, storage, and eating facilities. Worker dormitories provided by the
Participant or a labor agent are to be maintained to be clean and safe, and provided with
appropriate emergency egress, hot water for bathing and showering, adequate lighting and heat
and ventilation, individually secured accommodations for storing personal and valuable items,
and reasonable personal space along with reasonable entry and exit privileges.

8)

Health and Safety Communication

Participants shall provide workers with appropriate workplace health and safety information
and training in the language of the worker or in a language the worker can understand for all
identified workplace hazards that workers are exposed to, including but not limited to
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mechanical, electrical, chemical, fire, and physical hazards. Health and safety related
information shall be clearly posted in the facility or placed in a location identifiable and
accessible by workers. Training is provided to all workers prior to the beginning of work and
regularly thereafter. Workers shall be encouraged to raise any health and safety concerns
without retaliation.

Responsible Business Alliance Code of Conduct v7.0

7

C.

ENVIRONMENT

Participants recognize that environmental responsibility is integral to producing world-class
products. Participants shall identify the environmental impacts and minimize adverse effects on
the community, environment, and natural resources within their manufacturing operations,
while safeguarding the health and safety of the public. Recognized management systems such
as ISO 14001 and the Eco Management and Audit System (EMAS) were used as references
in preparing the Code and may be a useful source of additional information.
The environmental standards are:

1)

Environmental Permits and Reporting

All required environmental permits (e.g. discharge monitoring), approvals, and registrations
are to be obtained, maintained, and kept current and their operational and reporting
requirements are to be followed.

2)

Pollution Prevention and Resource Reduction

Emissions and discharges of pollutants and generation of waste are to be minimized or
eliminated at the source or by practices such as adding pollution control equipment; modifying
production, maintenance, and facility processes; or by other means. The use of natural
resources, including water, fossil fuels, minerals, and virgin forest products, is to be conserved
by practices such as modifying production, maintenance and facility processes, materials
substitution, re-use, conservation, recycling, or other means.

3)

Hazardous Substances

Chemicals, waste, and other materials posing a hazard to humans or the environment
are to be identified, labeled, and managed to ensure their safe handling, movement,
storage, use, recycling or reuse, and disposal.

4)

Solid Waste

Participants shall implement a systematic approach to identify, manage, reduce, and
responsibly dispose of or recycle solid waste (non-hazardous).

5)

Air Emissions

Air emissions of volatile organic chemicals, aerosols, corrosives, particulates, ozone depleting
substances, and combustion byproducts generated from operations are to be characterized,
Responsible Business Alliance Code of Conduct v7.0

8

routinely monitored, controlled, and treated as required prior to discharge. Ozonedepleting substances are to be effectively managed in accordance with the Montreal
Protocol and applicable regulations. Participants shall conduct routine monitoring of the
performance of its air emission control systems.

6)

Materials Restrictions

Participants are to adhere to all applicable laws, regulations, and customer
requirements regarding the prohibition or restriction of specific substances in products
and manufacturing, including labeling for recycling and disposal.

7)

Water Management

Participants shall implement a water management program that documents, characterizes, and
monitors water sources, use and discharge; seeks opportunities to conserve water; and controls
channels of contamination. All wastewater is to be characterized, monitored, controlled, and
treated as required prior to discharge or disposal. Participants shall conduct routine monitoring
of the performance of its wastewater treatment and containment systems to ensure optimal
performance and regulatory compliance.

8)

Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions

Participants are to establish a corporate-wide greenhouse gas reduction goal. Energy
consumption and all relevant Scopes 1 and 2 greenhouse gas emissions are to be tracked,
documented, and publicly reported against the greenhouse gas reduction goal. Participants
are to look for methods to improve energy efficiency and to minimize their energy consumption
and greenhouse gas emissions.
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D.

ETHICS

To meet social responsibilities and to achieve success in the marketplace, Participants and their
agents are to uphold the highest standards of ethics including:

1)

Business Integrity

The highest standards of integrity are to be upheld in all business interactions. Participants shall
have a zero-tolerance policy to prohibit any and all forms of bribery, corruption, extortion and
embezzlement.

2)

No Improper Advantage

Bribes or other means of obtaining undue or improper advantage are not to be promised,
offered, authorized, given, or accepted. This prohibition covers promising, offering, authorizing,
giving or accepting anything of value, either directly or indirectly through a third party, in order to
obtain or retain business, direct business to any person, or otherwise gain an improper
advantage. Monitoring, record keeping, and enforcement procedures shall be implemented to
ensure compliance with anti-corruption laws.

3)

Disclosure of Information

All business dealings should be transparently performed and accurately reflected on the
Participant’s business books and records. Information regarding participant’s labor, health and
safety, environmental practices, business activities, structure, financial situation, and
performance is to be disclosed in accordance with applicable regulations and prevailing industry
practices. Falsification of records or misrepresentation of conditions or practices in the supply
chain are unacceptable.

4)

Intellectual Property

Intellectual property rights are to be respected, transfer of technology and know-how is to be
done in a manner that protects intellectual property rights, and customer and supplier
information is to be safeguarded.

5)

Fair Business, Advertising and Competition

Standards of fair business, advertising, and competition are to be upheld.
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6)

Protection of Identity and Non-Retaliation

Programs that ensure the confidentiality, anonymity, and protection of supplier and employee
whistleblowers2 are to be maintained, unless prohibited by law. Participants should have a
communicated process for their personnel to be able to raise any concerns without fear of
retaliation.

7)

Responsible Sourcing of Minerals

Participants shall adopt a policy and exercise due diligence on the source and chain of custody
of the tantalum, tin, tungsten, and gold in the products they manufacture to reasonably assure
that they are sourced in a way consistent with the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from ConflictAffected and High-Risk Areas or an equivalent and recognized due diligence framework.

8)

Privacy

Participants are to commit to protecting the reasonable privacy expectations of personal
information of everyone they do business with, including suppliers, customers, consumers, and
employees. Participants are to comply with privacy and information security laws and regulatory
requirements when personal information is collected, stored, processed, transmitted, and
shared.

2 Whistleblower definition: Any person who makes a disclosure about improper conduct by an employee or officer of a company, or by a public
official or official body.
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E.

MANAGEMENT SYSTEMS

Participants shall adopt or establish a management system with a scope that is related to the
content of this Code. The management system shall be designed to ensure: (a) compliance with
applicable laws, regulations and customer requirements related to the participant’s operations
and products; (b) conformance with this Code; and (c) identification and mitigation of operational
risks related to this Code. It should also facilitate continual improvement.
The management system should contain the following elements:

1)

Company Commitment

Corporate social and environmental responsibility policy statements affirming Participant’s
commitment to compliance and continual improvement, endorsed by executive
management, and posted in the facility in the local language.

2)

Management Accountability and Responsibility

The Participant clearly identifies senior executive and company representative(s) responsible
for ensuring implementation of the management systems and associated programs. Senior
management reviews the status of the management systems on a regular basis.

3)

Legal and Customer Requirements

A process to identify, monitor and understand applicable laws, regulations, and
customer requirements, including the requirements of this Code.

4)

Risk Assessment and Risk Management

A process to identify the legal compliance, environmental, health and safety3 and labor practice
and ethics risks associated with Participant’s operations. Determination of the relative
significance for each risk and implementation of appropriate procedural and physical controls to
control the identified risks and ensure regulatory compliance.

3 Areas

to be included in a risk assessment for environmental health and safety are production areas, warehouse and storage facilities,
plant/facilities support equipment, laboratories and test areas, sanitation facilities (bathrooms), kitchen/cafeteria and worker
housing/dormitories.
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5)

Improvement Objectives

Written performance objectives, targets and implementation plans to improve the Participant’s
social, environmental, and health and safety performance, including a periodic assessment of
Participant’s performance in achieving those objectives.

6)

Training

Programs for training managers and workers to implement Participant’s policies,
procedures, and improvement objectives and to meet applicable legal and regulatory
requirements.

7)

Communication

A process for communicating clear and accurate information about Participant’s policies,
practices, expectations, and performance to workers, suppliers, and customers.

8)

Worker Feedback, Participation and Grievance

Ongoing processes, including an effective grievance mechanism, to assess workers’
understanding of and obtain feedback on or violations against practices and conditions covered
by this Code and to foster continuous improvement. Workers must be given a safe environment
to provide grievance and feedback without fear of reprisal or retaliation.

9)

Audits and Assessments

Periodic self-evaluations to ensure conformity to legal and regulatory requirements, the content
of the Code, and customer contractual requirements related to social and environmental
responsibility.

10)

Corrective Action Process

A process for timely correction of deficiencies identified by internal or external assessments,
inspections, investigations, and reviews.

11)

Documentation and Records

Creation and maintenance of documents and records to ensure regulatory compliance and
conformity to company requirements along with appropriate confidentiality to protect privacy.

12)

Supplier Responsibility

A process to communicate Code requirements to suppliers and to monitor supplier compliance
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to the Code.
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United Nations Convention on the Rights of the Child
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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The RBA Code of Conduct was initially developed by a number of companies engaged in the
manufacture of electronics products between June and October 2004. Companies are invited
and encouraged to adopt this Code. You may obtain additional information from:
http://www.responsiblebusiness.org
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ATEAS CODE OF CONDUCT

Du kan være sikker på, at du vil være sikret mod repressalier, hvis
du anmelder mistænkelige forhold i god tro. Hvis du står over for
en udfordrende situation på arbejdspladsen, der vedrører adfærd,
forretningsetik eller compliance, vil vi gerne underrettes og bistå
med at finde en løsning. Vi lover at lytte og træffe nødvendige
foranstaltninger for at efterleve vores adfærdskodeks.
Adfærdskodekset fastsætter standarder for korrekt forretningsadfærd
i Atea og omfatter retningslinjer for vores adfærd og beslutninger,
som alle Ateas medarbejdere skal efterleve. Adfærdskodekset er ikke
udtømmende, og der kan være situationer, hvor du ønsker at drøfte
eller anmelde mistænkelige forhold på arbejdspladsen. Hvis du står
over for en udfordrende situation på arbejdspladsen, bør du først rette
henvendelse til din nærmeste overordnede eller HR-chefen for det
område, hvor du er ansat. Det er dem, der bedst kan sætte sig ind i
problematikken, og som bedst er i stand til at give råd og vejledning.
Hvis du ikke føler dig tryg ved at drøfte forholdet med den lokale
ledelse, eller hvis du ønsker yderligere råd og vejledning, kan du
rette henvendelse til Ateas Complince-afdeling omkring eventuel
mistanke om ureglementerede forhold eller andre spørgsmål, som
du måtte have. På Ateas hjemmeside - atea.com/trust - finder du
alle kontaktoplysninger, hvis du ønsker at foretage anmeldelse af
mistænkelige forhold til dine lokale eller koncernens Compliance
Officers. På hjemmesiden findes også informationer, der er relevante
for vores adfærdskodeks.

Hvis du har mistanke om ureglementerede forhold, som du ønsker
at anmelde anonymt, kan du indsende anmeldelsen via vores
Whistleblower Hotline. Du finder også link til whistleblower-ordningen
på Ateas hjemmeside under Compliance. Anmeldelser, der foretages
via vores whistleblower-ordning, videresendes til et advokatfirma,
der sammenfatter og indberetter din mistanke om ureglementerede
forhold til rette vedkommende i Ateas organisation.
I over 50 år har Atea bygget sin forretning på tillid fra kunder
og samarbejdspartnere og på at skabe et miljø, hvor dygtige
medarbejdere kan samarbejde, lære og udvikle sig. Hvis alle bakker
op om vores adfærdskodeks, kan vi fortsætte med at bygge vores
forretning på dette grundlag i de næste 50 år.
Tak for dit bidrag til Atea og for at gøre vores virksomhed til "The
Place to Be".
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ATEAS CODE OF CONDUCT

1. INDLEDNING
Måden vi arbejder på i Atea tager afsæt i vores adfærdskodeks. Adfærdskodekset beskriver
vores principper og retningslinjer for de værdier, etiske principper og grundregler, der danner
rammerne for vores adfærd og beslutninger. Af vores adfærdskodeks fremgår de principper, som
Ateas medarbejdere skal følge ved ageren med hinanden og med eksterne samarbejdspartnere.
1,1. Medarbejderansvar
Den enkelte medarbejder og det enkelte selskab
i Atea-koncernen skal gennemgå, underskrive
og følge vores adfærdskodeks. Ansvaret for at
overholde vores adfærdskodeks gælder også for
alle, der handler på vores vegne, herunder eksterne
konsulenter.
Overtrædelse
af
vores
adfærdskodeks
accepteres ikke og kan få konsekvenser i form
af interne disciplinære foranstaltninger, advarsel,
afskedigelse eller – i tilfælde af ulovligheder eller
brud – strafforfølgelse. Hvis en medarbejder ikke
anmelder et brud på vores adfærdskodeks, er det
i sig selv et brud på kodekset.
Adfærdskodekset er ikke udtømmende, og der
kan være situationer, hvor vores kodeks ikke
giver udtrykkelig vejledning. F.eks. skal Ateas
medarbejdere altid overholde gældende love og
regler, også selvom de ikke udtrykkeligt fremgår
af vores adfærdskodeks. I situationer, hvor vores
adfærdskodeks eller loven ikke indeholder klare
retningslinjer, skal medarbejderne bruge deres
sunde fornuft og dømmekraft i overensstemmelse
med de etiske principper, der fremgår af kodekset.

For at sikre at alle medarbejdere er bekendt med og
forstår vores adfærdskodeks, skal de gennemføre
en kort online-test omkring de vigtigste principper
og retningslinjer for vores adfærdskodeks. Efter
gennemførelse af testen kan medarbejderne
underskrive vores adfærdskodeks elektronisk.
Den elektroniske underskrift returneres til HRafdelingen for det enkelte selskab i koncernen,
hvor den bliver registreret og gemt. Det påhviler
mellemledere at sikre, at deres medarbejdere
gennemfører og afslutter testen og derefter
underskriver vores adfærdskodeks.

1.2. Påkaldelse af opmærksomhed
om eller bekymring over adfærd
Hvis en Atea-medarbejder søger yderligere
rådgivning vedrørende en forretningsmæssig,
juridisk eller etiske udfordrende situation eller
har bekymringer vedrørende andre Ateamedarbejderes mulige brud på vores code of
conduct, lovgivningen eller vores forretningsetiske
principper og regler, bør medarbejderen først
drøfte situationen med vedkommendes
nærmeste leder.
Hvis lederen ikke fremkommer med et
tilfredsstillende svar, eller hvis medarbejderen

ikke er tryg ved at drøfte situationen med vedkommendes nærmeste leder, kan medarbejderen
rette henvendelse til Ateas Compliance-afdeling
omkring dennes mistanke via Ateas hjemmeside
- atea.com/trust. Du finder et link til hjemmesiden
under "Compliance" på atea.com og på Ateas
intranet i de enkelte lande.
På Ateas hjemmeside under Compliance findes
kontaktoplysninger til Compliance-afdelingen,
herunder til Compliance Officer i de enkelte
selskaber og hele koncernen. Det er Compliance
Officers opgave at rådgive og vejlede medarbejderne, hvis de har spørgsmål til vores
adfærdskodeks, gældende love og forretningsetiske principper og retningslinjer, og at sikre, at
selskabet hele tiden overholder adfærdskodekset.
Hvis en medarbejder har mistanke om eventuelt
brud på adfærdskodekset eller lovbrud og ønsker
at anmelde disse anonymt, kan medarbejderen
foretage anmeldelse via vores Whistleblower
Hotline. Du finder link til whistleblower-ordningen
på Ateas hjemmeside under Compliance.
Formålet med whistleblower-ordningen er at give
medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål

til eller anmelde mistanke om brud på vores
adfærdskodeks, loven eller vores forretningsetiske
principper og retningslinjer anonymt til en
uafhængig ekstern tredjepart (advokat/jurist).
Alle henvendelser via whistleblower-ordningen
behandles diskret og fortroligt i samarbejde med
det advokatfirma, Atea har indgået aftale med, og
personen, der har rettet henvendelse, vil til enhver
tid være anonym. Advokatfirmaet har ingen anden
tilknytning til Atea end at varetage whistleblowerfunktionen. Advokatfirmaet behandler anmeldelser
foretaget via whistleblower-ordningen diskret og
fortroligt i samarbejde med relevante personer i
Ateas organisation.
Atea accepterer ikke repressalier mod personer,
der i god tro anmelder mistænkelige forhold eller
adfærd i Atea. Ved anmeldelse i god tro forstås
anmeldelse af mistænkelige forhold eller adfærd,
som en medarbejder mener er velbegrundet, og som
ikke har til formål at skade andre. Medarbejderen
behøver ikke at have kendskab til alle fakta, før
vedkommende anmelder mistænkelige forhold
eller adfærd, så længe medarbejderen anmelder
sin mistanke i god tro.
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2. PERSONLIG ADFÆRD

Den personlige adfærd hos alle Ateas medarbejdere
former vores arbejdskultur og omdømme som
virksomhed. Vi er alle forpligtede til at sikre etisk
adfærd, rummelighed og bæredygtighed for at
opfylde vores vision om at være “The Place to Be”.
Ved at vise konsekvens med hensyn til at opfylde de
strengeste krav til etik og integritet kan vi opbygge
tillidsfulde relationer - for hele Atea og hos vores
kunder, samarbejdspartnere og investorer. Ved
at drive vores virksomhed på en socialt ansvarlig
måde vil vi få en positiv indflydelse på samfundet
som helhed. Ved at anerkende mangfoldigheden
blandt vores medarbejdere sikrer vi, at hele
organisationen kan bidrage til at realisere dens
fulde potentiale.

2.1. Integritet
Hos Atea er det vores mission at “Build the Future
with IT”. Ateas medarbejdere forventes at kunne
bevise, at de opfylder de højeste krav til integritet og
faglighed i deres daglige arbejde. Vi er forpligtede
til at lytte til vores kunder og samarbejdspartnere
og til at levere produkter og tjenesteydelser efter
bedste evne.
Vores succes som virksomhed afhænger af åben
og ærlig kommunikation samt engagement fra alle
teammedlemmer med fokus på at gøre det rigtige.

Alle medarbejdere skal overholde gældende
love og regler, når de agerer på Ateas vegne. Vi
accepterer ikke overtrædelser af gældende love
og regler.

Ateas medarbejdere er forpligtede til at behandle
alle medarbejdere eller andre samarbejdspartnere,
med hvem de agerer, retfærdigt og med respekt.
Medarbejderne skal som udgangspunkt træffe
personalemæssige beslutninger alene på
baggrund af faglige og personlige kvalifikationer,
såsom uddannelse, erfaring, resultater og andre
faglige kriterier.

2.2. Mangfoldighed

2.3. Fortrolighed

Hos Atea accepterer vi, at alle mennesker
er forskellige og skal respekteres for deres
individuelle talenter. Derfor bestræber vi os på at
ansætte en bredt sammensat arbejdsstyrke og
skabe et arbejdsmiljø, der giver alle mulighed for
at bidrage. Ved at anerkende mangfoldigheden
tilfører vi Atea en ny måde at tænke på, nye
kompetencer og nye muligheder.

Alle Ateas medarbejdere er forpligtede til at
beskytte følsomme oplysninger om Atea, deres
kunder, samarbejdspartnere og interessenter.
Fortrolighed er afgørende for at opbygge tillid og
stærke relationer med eksterne parter og internt
i Atea. Princippet om “need to know” gælder altid
ved behandling af følsomme oplysninger.

Vi er forpligtede til at imødekomme den tillid, andre
har til os. Vi accepterer ikke uetiske eller ulovlige
forretningsmetoder.

Vi accepterer ingen former for chikane,
diskrimination eller anden adfærd, der kan opfattes
som truende eller nedværdigende. Dette omfatter men er ikke begrænset til - forskelsbehandling på
grund af køn, race, religion, nationalitet eller etnisk
oprindelse, kulturel baggrund, socialt tilhørsforhold,
handicap, seksuel orientering, civilstand, alder eller
politisk anskuelse.

Ateas medarbejdere skal være varsomme, når de
drøfter eller behandler oplysninger, for at undgå at
uvedkommende får kendskab til disse oplysninger.
Hvis følsomme oplysninger skal deles med
tredjeparter, skal en skriftlig fortrolighedserklæring
være underskrevet. Fortrolighed gælder også efter
ansættelsesforholdets eller aftalers ophør med
Atea, så længe oplysningerne anses for at være
af følsom karakter eller på anden måde fortrolige.

2.4. Beskyttelse af personlige
oplysninger
Hos Atea mener vi, at alle har ret til respekt
for privatlivets fred, og vi er forpligtede til at
behandle personoplysninger med omhu. Ved
personoplysninger forstås alle oplysninger, der kan
føres tilbage til en specifik og identificerbar person.
Atea er underlagt strenge lovkrav i forbindelse
med behandling af personoplysninger, som
defineret i databeskyttelsesforordningen (EU’s
generelle forordning om databeskyttelse - også
kaldet GDPR). Alle medarbejdere i Atea, som
behandler personoplysninger på vegne af Atea,
skal være bekendt med selskabets forpligtelser i
henhold til GDPR-reglerne, herunder selskabets
forpligtelse til at indhente samtykke ved indsamling
af personoplysninger, samt dets forpligtelse til at
give personer ret til at få indsigt i, ændre eller slette
deres personoplysninger.
Ved behandling af personoplysninger skal
Atea kunne dokumentere at have truffet
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
personoplysninger. Selskabet skal underrette
myndighederne om eventuelle brud på
persondatasikkerheden og er underlagt strenge
sanktioner, hvis selskabet ikke har behandlet
personoplysninger forsvarligt.
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Når Atea behandler personoplysninger på vegne
af sine kunder - f.eks. når Atea leverer datacenter
services til en kunde - skal Atea altid have indgået
en databeskyttelsesaftale med kunden. Atea skal
også have indgået en databeskyttelsesaftale
med selskaber, der behandler personoplysninger
på vegne af Atea – f.eks. når Atea benytter
Cloud-baserede applikationer til behandling af
personlysninger uden for Atea.
På grund af GDPR-kravene er det yderst vigtigt,
at alle processer vedrørende personoplysninger
er dokumenteret, og at alle interne systemer
og aftaler, der omhandler personoplysninger,
er identificeret. Disse oplysninger skal være
tilgængelige for den databeskyttelsesansvarlige
for hvert land. Det enkelte lands og koncernens
databeskyttelsesansvarlige kan findes på Ateas
hjemmeside under Persondatapolitik.
Eftersom databeskyttelse og it-sikkerhed er utrolig
vigtigt for Atea, skal alle medarbejdere gennemføre
og bestå et onlinekursus heri.

2.5. Bæredygtighed
Hos Atea er finansielle og forretningsmæssige
bæredygtighedsmål ikke i modstrid med hinanden
for en virksomhed i vækst. De supplerer hinanden.
Samlet giver det os mulighed for at drive en
lønsom forretning og samtidig bidrage positivt til
samfundet.
Atea har tiltrådt FN’s Global Compact-program
og overholder de 10 generelle principper,
som Global Compact-initiativet opstiller, om
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø og bekæmpelse af korruption. Atea opstiller
bæredygtighedsmål i henhold til disse principper
og rapporterer hvert år til Global Compact om
indsatsen.
Ateas miljøinitiativer er en integreret del af
selskabets aktiviteter. Ateas medarbejdere støtter
aktivt bæredygtige it-løsninger til kunderne for at
minimere it-løsningers negative aftryk på miljøet.
En af disse løsninger er Ateas GoITLoop, som
er et recycling program, der effektivt indsamler
kundernes brugte it-udstyr og sørger for, at det
bliver genanvendt og genbrugt.

Alle Ateas medarbejdere har ansvar for at støtte
op om Ateas bæredygtighedsmål og opfordres
til at komme med forslag til forbedring af miljøet
til vores Compliance Officers. Ved at fremme
genbrug af it og andre “Green IT” programmer
eksternt kan vi tilbyde vores kunder løsninger, der
imødekommer deres miljømæssige målsætninger.
Samtidig bestræber vi os på at mindske omfanget
af unødvendigt affald og udledninger internt i Atea.
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3. BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

Hos Atea går vi ind for loyal konkurrence og tager
kraftigt afstand fra alle former for korruption.
Ateas medarbejdere må aldrig give eller tilbyde
forretningskontakter, offentlige instanser/organer
eller andre uberettigede fordele i bytte for indflydelse på en forretningsmæssig beslutning eller for
at lette en myndigheds-/juridisk proces. Medarbejdere må heller ikke anmode om uberettigede
fordele i bytte for transaktioner med Atea.

3.1. Gaver og repræsentation

Korruption og bestikkelse kan både bestå af
direkte betaling eller indirekte fordele, hvis hensigten med at tilbyde disse sker i bytte for indflydelse på en forretningsmæssig beslutning eller
en myndigheds-/juridisk proces. Eksempler på
indirekte fordele er blandt andet sponsorater til
udvalgte organisationer, donationer til politiske
grupper samt overdrevne udgifter til rejser, hoteller
og repræsentation. Dette gælder uanset om fordelen tilbydes af Atea eller gennem et mellemled.

De nationale retningslinjer kan variere mellem de
enkelte selskaber i Atea-koncernen. Derfor skal
alle Ateas medarbejdere læse, gøre sig bekendt
med og forstå samt følge de nationale retningslinjer i det land, hvor de er ansat.

Ateas medarbejdere skal også undgå interessekonflikter i forhold til deres arbejde for Atea og
ageren med virksomheder, der konkurrerer med
Atea.

Ateas medarbejdere skal altid udvise forsigtighed,
når de tilbyder eller modtager gaver og repræsentationer, herunder invitationer til middage eller
arrangementer. Gaver og repræsentationer bør
kun tilbydes eller modtages, hvis de er af beskeden
værdi og i begrænset omfang, samt sker i henhold
til lokal praksis og nationale retningslinjer inden for
Ateas organisation.

Når noget af værdi tilbydes, herunder en middag eller anden repræsentation, skal Ateas medarbejdere undersøge, om tilbuddet er i strid med
modtagerens faglige og etiske regler. Hvis dette
er tilfældet, gælder modtagerens regler, og tilbuddet skal ikke gives. Ateas medarbejdere bør
være særligt varsomme i forhold til den offentlige
sektor. Gaver, repræsentation eller erkendtligheder,
uanset værdi, må aldrig tilbydes eller modtages,

hvis dette kan blive opfattet som fordele i bytte for
indflydelse på en forretningsmæssig beslutning.
Hvis en af Ateas medarbejdere får tilbudt eller
har taget imod gaver og erkendtligheder, der overstiger den normale beløbsgrænse herfor, skal vedkommende straks underrette sin nærmeste leder,
der i samråd med den lokale Compliance Officer
kan beslutte, om medarbejderens integritet og
uvildighed kan opfattes som værende påvirket.

3.2. Arrangementer og konferencer
Alle arrangementer for kunder eller samarbejdspartnere skal have et åbenlyst forretningsmæssigt indhold og formål. Repræsentationer og
erkendtligheder, som f.eks. middage og underholdning i forbindelse med en konference, skal
være begrænsede og ikke overskygge det
forretningsmæssige indhold og formål.
Ved afholdelse af eller deltagelse i arrangementer
og konferencer skal Ateas medarbejdere vurdere
værdien af de erkendtligheder, der tilbydes i forbindelse med arrangementet. Hvis disse erkendtligheder overstiger den tilladte beløbsgrænse,

der fremgår af retningslinjerne for Atea eller
kunden, skal det overskydende beløb faktureres
modtageren som deltagergebyr.
Landespecifikke regler vedrørende events,
arrangementer og konferencer forefindes på de
respektive landes Intranet.

3.3. Interessekonflikter
Ateas medarbejdere må ikke forsøge at opnå
personlig vinding for sig selv (eller nærtstående
personer), der kan opfattes som værende i konflikt
med Ateas interesser. Situationer, der kan medføre en interessekonflikt, bør undgås. For at sikre
upartiskhed må Ateas medarbejdere ikke tage
del i at træffe beslutninger, hvor der kan være en
interessekonflikt.
Interessekonflikter er ikke altid indlysende. Hvis
en medarbejder bliver opmærksom på en potentiel
interessekonflikt, eller har spørgsmål vedrørende
en interessekonflikt, bør vedkommende straks
underrette sin overordnede.
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3.4. Private interesser i andre
virksomheder
Ateas medarbejdere må ikke have personlige
interesser - hverken direkte eller indirekte - i andre
virksomheder eller organisationer, hvis disse kan
opfattes som negativt for medarbejderens forhold
til Atea.
Medarbejderen skal informere og indhente
tilladelse fra sin nærmeste overordnede, før vedkommende påtager sig eksterne opgaver eller
poster, der eventuelt kan påvirke medarbejderens
arbejde for Atea (herunder bestyrelsesposter i et
andet firma).
Medarbejderen skal informere og indhente
tilladelse fra sin nærmeste overordnede, før
vedkommende foretager en investering i en
virksomhed, der konkurrerer eller gør forretning
med Atea. (Investeringer på mindre end 5 %

af aktiekapitalen i et børsnoteret selskab er
undtaget herfra).

3.5. Overholdelse af
konkurrenceregler
Formålet med konkurrencereglerne er at sikre fri
og ubegrænset konkurrence på markedet. Atea er
forpligtet til at konkurrere på en fair og etisk måde i
overensstemmelse med de love og regler, der gælder i de markeder, hvor vi opererer.
Konkurrencereglerne forbyder virksomheder at
samarbejde med konkurrenter i modstrid med
potentielle kunders interesser. Dette omfatter
en række forbudte aktiviteter, herunder prisfastsættelse, udveksling af prisoplysninger med
konkurrenter, begrænsning af forsyning af varer
eller tjenesteydelser, indgivelse af uretmæssige
eller urigtige tilbud eller bud samt opdeling af
markeder eller områder.

Alle Ateas medarbejdere skal overholde
konkurrencereglerne. Det betyder, at Ateas medarbejdere ikke må:
• deltage i nogen som helst former for aftaler,
ordninger eller praksis, der har til formål
eller følge at hindre, begrænse eller fordreje
konkurrencen.
• drøfte prissætning eller andre konkurrencefølsomme oplysninger med konkurrenter,
deltage i prisfastsættelser sammen med
konkurrenter eller indgå andre aftaler med
konkurrenter, der kan hindre den frie
konkurrence.
Medarbejdere, der deltager i private eller offentlige udbud, skal altid overholde gældende udbudsregler og give korrekte, gennemsigtige og ikkediskriminerende oplysninger.
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4. INTERN KONTROL

Markedet for it-infrastruktur er i hastig udvikling,
og Atea bliver hele tiden nødt til at tilpasse sig og
være fleksibel for at kunne imødekomme kundernes behov. For at lykkes i dette dynamiske miljø
anlægger Atea en decentraliseret strategi i forhold
til beslutninger, der giver medarbejderne mulighed
for at løse opgaver for kunder på lokalt plan.

4.1. Godkendelse af transaktioner

Ateas interne kontrolprocedurer giver koncernen
mulighed for at eksekvere strategien og koordinere
sine aktiviteter, samtidig med at medarbejderne har
fleksibilitet til at træffe beslutninger for kunderne
på lokalt plan. Intern kontrol sikrer, at Ateas forretningsprocesser er effektive og fungerer inden for
et acceptabelt risikoniveau, at Ateas aktiver sikres
og anvendes forsvarligt, at finansielle oplysninger
er korrekte og foreligger på det rigtige tidspunkt,samt at love og retningslinjer overholdes.

Transaktioner over en bestemt størrelse skal
godkendes af koncernledelsen eller af bestyrelsen.
Tilladelse til godkendelse af disse maksimumbeløb på det enkelte niveau i organisationen er
beskrevet i Godkendelsesoversigten for Ateakoncernen. Godkendelsesoversigten er vedhæftet
som tillæg til vores Adfærdskodeks og kan findes
på det lokale intranet.

Intern kontrol varetages af ledelsen, men alle
medarbejdere skal bidrage til at sikre, at disse
kontrolprocedurer er effektive. De fleste kontrolprocedurer er særligt af operationel art, men
vores adfærdskodeks udstikker retningslinjer for
vigtige kontrolprocedurer vedrørende godkendelse
og indberetning af transaktioner, kontraktstyring,
kommunikation og insiderhandel.

Alle nationale selskaber har et skriftligt dokument,
hvoraf det fremgår, hvilke personer eller niveauer
i organisationen der har mulighed for at godkende forskellige typer transaktioner vedrørende
personale og ansættelser, kontrakter og udbetalinger af kontantbeløb.

4.2. Kontraktstyring
Alle kontrakter eller aftaler, som Ateas medarbejdere indgår på vegne af selskabet, skal registreres og opbevares i elektronisk format i kontraktdatabasen i det pågældende land eller forretningsenhed. Dette omfatter alle kontrakter med kunder,
leverandører og samarbejdspartnere.
Den enkelte medarbejder, som underskriver eller
opretter aftalen på vegne af Atea , skal sikre,

at kontrakten/aftalen er korrekt registreret og
opbevaret elektronisk i kontraktdatabasen.
Oplysninger om adgangsrettigheder til kontraktdatabasen i det enkelte land kan findes på det
lokale intranet.
Visse typer aftaler vil være forbundet med
yderligere forpligtigelser. Aftaler vedrørende
behandling af personoplysninger kræver en
supplerende databehandlingsaftale, jf. adfærdskodeksets afsnit 2.4. Andre kontrakter kan indeholde begrænsninger, som er relevante for andre
interessenter.
Den enkelte medarbejder, som underskriver
eller opretter aftalen, skal sikre, at alle bestemmelser er opfyldt eller på anden vis meddelt de
berørte parter.

4.3. Aflæggelse af regnskab,
indberetning og offentliggørelse
Ateas regnskaber og lovmæssige indberetninger
skal udarbejdes i overensstemmelse med alle
gældende love og regler og fremstå komplette,
retvisende, nøjagtige, rettidige og forståelige. Det
forudsætter, at alle transaktioner er indberettet
korrekt i overensstemmelse med lokale regler og
god regnskabsskik.

Alle Ateas medarbejdere bærer et ansvar for at
registrere transaktioner korrekt og på veldokumenteret vis, således at Atea kan rapportere præcist
om disse transaktioner i selskabets regnskaber og
juridiske meddelelser. Hvis Ateas medarbejdere får
kendskab til transaktioner, som ikke er rapporteret
korrekt, skal de straks videregive disse oplysninger til deres overordnede og evt. til deres Compliance Officer.

4.4. “Kursfølsomme oplysninger” og
insiderhandel
Som børsnoteret selskab er Atea ASA underlagt
strenge regler for behandling af følsomme oplysninger, der kan påvirke aktiekursen for Atea ASA.
Ved "kursfølsomme oplysninger” forstås følsomme
oplysninger, som ikke er almindeligt kendt i markedet, og som kan påvirke aktiekursen for Atea
ASA. Medarbejdere, som er i besiddelse af kursfølsomme oplysninger, er underlagt særlige lovkrav vedrørende fortrolighed, dokumentation og
restriktioner for handel med aktier i Atea. Overtrædelse af disse lovkrav er strafbart i henhold til den
norske lov om værdipapirhandel.
Kursfølsomme oplysninger kan omfatte oplysninger
om nye store kontrakter, som Atea er tildelt, men

11

ATEAS CODE OF CONDUCT

som ikke er almindeligt kendt af offentligheden.
Koncernen har vedtaget en politik om, at alle nye
kontrakter med en forventet årlig omsætning på
over NOK 350 mio. (ca. 1 % af koncernens indtægter) automatisk betragtes som kursfølsom
information, hvis resultatet af kontrakten endnu
ikke er offentliggjort. Koncernen kan vælge at
offentliggøre oplysninger om nye kontrakter under
denne størrelse via en fondsbørsmeddelelse
som information til investorer, uden at kontrakten
betragtes som kursfølsom information.
Kursfølsomme oplysninger kan også omfatte
oplysninger om Ateas lokale økonomiske resultater
eller aktiviteter, som offentligheden ikke er oplyst
om, men som kan få væsentlig betydning for
koncernens samlede resultat. Desuden kan kursfølsomme oplysninger omfatte andre begivenheder
eller forhold, som kan have betydning for Ateas
økonomiske resultater og aktiekurs, som f.eks.
opkøb af et selskab.
Det er ikke altid klart, om følsomme oplysninger er
kursfølsomme oplysninger. Medarbejdere, der er i
besiddelse af følsomme oplysninger (f.eks. om en
stor kontrakt) og er usikre på, om der er tale om
"kursfølsomme oplysninger", bør rette henvendelse
til økonomidirektøren i deres lokale selskab med
nærmere information om disse oplysninger, således at den konkrete situation kan vurderes.

Medarbejdere, der er i besiddelse af "kursfølsomme oplysninger” skal:
• Registrere sig som Atea "insider": dette indebærer at rette henvendelse til koncernens CFO
med oplysning om (1) hvilke kursfølsomme
oplysninger medarbejderen er i besiddelse
af, (2) hvornår og hvordan vedkommende er
kommet i besiddelse af de kursfølsomme
oplysninger.

• Afholdelse fra at handle finansielle instrumenter
i Atea ASA: Medarbejdere, der er i besiddelse af
kursfølsomme oplysninger, skal afholde sig fra
at handle finansielle instrumenter i Atea ASA,
herunder køb eller salg af Atea-aktier/obligationer samt udnyttelse af Ateas aktieoptioner.
Sådan handelsforhindring er ikke til hinder
for normal udnyttelse af optioner eller futures,
som tidligere er indgået efter udløb af sådanne
aftaler.

På baggrund af disse informationer registrerer
Atea sagen i Computershare Insider Management
System "CIMS". Når sagen er registreret, skal insideren bekræfte i systemet, at vedkommende overholder de interne regler, der er beskrevet i denne
Adfærdskodeks. Atea ASA gemmer disse oplysninger i mindst fem år efter, sagen er oprettet eller
opdateret og videregiver disse oplysninger til det
norske Finanstilsyn efter anmodning.

En Atea insider er underlagt ovennævnte krav,
indtil de kursfølsomme oplysninger er offentligt tilgængelige eller ikke længere anses for at have
en indvirkning på kursen på Atea ASA-aktier. Alle
medarbejdere, der har været registreret som Atea
insider, skal modtage bekræftelse på, at de ikke
længere anses for at være en insider i Atea, før det
antages, at de ikke længere er omfattet af ovenstående krav.

• Fortrolig behandling af kursfølsomme oplysninger: Kursfølsomme oplysninger må ikke videregives til personer, som ikke er Atea insider uden
udtrykkelig tilladelse fra koncernens CEO eller
CFO. Hvis Ateas medarbejdere får kendskab til,
at andre har modtaget kursfølsomme oplysninger uden at være registreret som insider, skal
dette straks anmeldes til koncernens CFO.

Det påhviler alle medarbejdere at undersøge, hvorvidt de er i besiddelse af kursfølsomme oplysninger,
før der handles med finansielle instrumenter i Atea
ASA. Medarbejdere, som er i tvivl om, hvorvidt de
er i besiddelse af kursfølsomme oplysninger, bør
rette henvendelse til økonomidirektøren i deres
lokale organisation.

4.5. Offentlig kommunikation
For at sikre at den offentlige kommunikation om
Atea er korrekt, konsekvent og pålidelig, er kun et
begrænset antal personer bemyndiget til at udtale
sig til pressen. Alle henvendelser fra pressen skal
rettes til den landeansvarlige eller lokale pressekontakt.
I princippet er det kun koncernens CEO, CFO og
de landeansvarlige, der har tilladelse til at kommunikere med pressen. Det er alene koncernens CEO
og CFO, der må kommentere finansielle forhold.
Andre medarbejdere kan få tilladelse til at kommunikere med pressen i særlige tilfælde. Dette skal
altid afklares på forhånd med den landeansvarlige.
Alle kursfølsomme oplysninger (jf. afsnit 4.4. ovenfor) skal først offentliggøres til Oslos Fondsbørs
i en fondsbørsmeddelelse, før de kan meddeles
eksternt eller internt til personer, som ikke er
insidere i selskabet. Koncernens CEO og CFO har
ansvaret for samtlige meddelelser til Oslos Fondsbørs.
I tilfælde af en nødsituation eller en alvorlig
hændelse hos Atea har koncernen vedtaget en
krisestyringsplan, der omfatter regler for kommunikation. Krisestyringsplanen er vedhæftet som tillæg til vores Adfærdskodeks på det lokale intranet.
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KRISESTYRINGSPLAN

1. Indledning
Af Ateas Adfærdskodeks fremgår retningslinjer
for adfærd som led i den normale forretningsgang.
I tilfælde af en nødsituation eller en alvorlig
hændelse hos Atea er det nødvendigt at have
supplerende rutinemæssige metoder til rådighed,
for at Ateas ledelse og medarbejdere har mulighed
for at håndtere uforudsigelige situationer.
Beredskabsplanen danner grundlaget for Ateas
kriseberedskab og krisestyring. I tilfælde af
kritiske situationer angiver planen klare rutiner og
procedurer, som gør det muligt for organisationen
at reagere på effektiv og koordineret vis.
1.1 Definition på “kriser”
En krise er en alvorlig uønsket hændelse, som ikke
er omfattet af den normale daglige drift.
Eksempler på scenarier, der kan føre til en "krise",
omfatter, men er ikke begrænset til:
Fysisk krise
• Fysisk skade eller trusler mod medarbejdere,
kunder, samarbejdspartnere eller eksterne
konsulenter
• Brand eller andre ulykker, der medfører skader
på Ateas faciliteter
• Indbrud eller it-kriminalitet

Andre kriser (f.eks. forretningsmæssige,
juridiske)
• Lovbrud og brud på etiske regler (f.eks.
korruption, bestikkelse og underslæb)
• Alvorlig forstyrrelse i driften (f.eks. datacenter)
• Strejker
En krise kan medføre konsekvenser i form af tab
af menneskeliv, farer for menneskers helbred,
værditab, tab af omdømme og/eller afbrydelse af
den daglige drift.
Når en ulykke er så kritisk og alvorlig, at den
ordinære ledelse i Atea ikke er i stand til at
håndtere situationen, træder nødberedskabet til.
1.2 Beredskabsplan
Ateas beredskabsplan er tilgængelig for alle
medarbejdere på Ateas intranet i hvert land, hvor
Atea opererer.
Group Compliance-udvalget har ansvaret for at
sikre, at beredskabsplanen er opdateret, og at den
fornødne ekspertise i forhold til beredskabsplanen
forefindes i alle lande, hvor vi opererer.

2. Fordeling af ansvar
Der findes tre beredskabsniveauer i Atea. Disse er:
1. Koncernniveau - krisestyring: Overordnet
ansvar for al krisestyring hos Atea
2. Landeniveau - kriseberedskab: Håndtering
af selve krisen
3. Lokalt niveau - driftsberedskab: Kontakt-/
ulykkesstedsfunktion
Kritiske hændelser, som er af mere fysisk karakter,
skal håndteres lokalt. Andre kriser, der vedrører
forretnings- eller omdømmemæssige spørgsmål,
skal indledningsvist håndteres på landeniveau med
støtte fra lokale afdelinger.
2.1 Koncernniveau krisestyring
CEO har det strategiske ansvar for håndtering
af kriser i Atea. Ved meddelelse om kriser har
CEO ansvaret for mobilisering af et strategisk
krisestyringsteam på koncernniveau.
CEO samarbejder med den landeansvarlige
omkring beslutninger om, hvilke dele af
organisationen der skal mobiliseres som reaktion
på krisen.

CEO skal godkende alle oplysninger og strategien i
forhold til pressen i tilfælde af krisesituationer. CEO
er talsmand for Atea på koncern- eller landeplan,
hvis det er nødvendigt som følge af situationen.
CEO udpeger en Assistant Crisis Manager, der
fungerer som assistent for krisestyringslederen
og håndterer krisestyringen på koncernniveau, når
CEO ikke er til stede.
2.2 Landeniveau - kriseberedskab
Den landeansvarlige har det det taktiske ansvar
for håndtering af kriser hos Atea i de respektive
regioner. Ved håndtering af en krise refererer den
landeansvarlige direkte til CEO eller Assistant
Crisis Manager i koncernledelsesteamet.
Alle alvorlige hændelser skal indberettes til den
landeansvarlige. Ved modtagelse af meddelelse
om en krise skal den landeansvarlige straks
underrette CEO. På baggrund af hændelsens
faktiske eller potentielle omfang samarbejder den
landeansvarlige med CEO om at træffe beslutning
om, hvilke funktioner og ressourcer der skal
mobiliseres i forhold til kriseberedskabet.
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Den landeansvarlige skal nedsætte følgende
beredskabsteam i det enkelte land:
kriseberedskabsleder:
• Assisterende
Den assisterende kriseberedskabsleder
fungerer som ekstra ressource for
den landeansvarlige. Den assisterende
kriseberedskabsleder skal tage referat af
møder vedrørende løsning af krisen og uddele
referaterne efter behov, indtil krisen er løst.
• Kommunikationschef: Kommunikationschefen
skal udarbejde en informationsstrategi for
at imødegå krisen i samarbejde med den
landeansvarlige
og
beredskabsteamet.
Informationsstrategien skal gennemgås og
godkendes af CEO.
Kommunikationschefen skal sørge for
videregivelse af information i samarbejde med
HR og telefoncentralen.

• HR: Hvis krisen omfatter selskabets egne
medarbejdere og deres pårørende, har HR
ansvaret for den taktiske håndtering af
kommunikationen med medarbejderne i
samarbejde med den kommunikationschefen.
supportfunktioner:
Den
• Andre
landeansvarlige tilfører andre supportfunktioner
(it, administration/juridisk) til beredskabsteamet
efter behov.
2.3 Lokalt niveau - driftsberedskab
I hver af Ateas afdelinger har den lokale leder
det operative ansvar for håndtering af kriser
hos Atea. Ved håndtering af en krise refererer
den lokale leder direkte til den landeansvarlige.
Den lokale leder kan ligeledes udpege andre
supportressourcer efter behov.

3. Kommunikationsansvar
Den landeansvarlige fungerer som talsmand
over for pressen i tilfælde af en krise. Alle
landeansvarlige skal gennemføre presse- og
kommunikationskurser. Al offentlig kommunikation
om krisen skal godkendes af CEO i samarbejde
med den landeansvarlige.
Hvis det er nødvendigt som følge af situationen,
kan CEO udtale sig til pressen på vegne af
koncernen eller det lokale land. Der bør foretages
strategiske overvejelser, hvis CEO skal fungere
som talsmand. Tre muligheder:
• CEO holder sig i baggrunden under den
indledende fase af krisen, indtil sagen er
nærmere afklaret
• CEO kommenterer indledningsvis sagens alvor,
og træder derefter et skridt tilbage
• CEO står frem som den primære kilde fra
starten
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GODKENDELSESOVERSIGT - ATEA-KONCERNEN
Beløbsgrænserne udgør de maksimumbeløb, der skal godkendes af hver af nedenstående, jf. koncernens politik. De enkelte lande kan fastsætte lavere beløbsgrænser efter eget skøn, hvilket er tilfældet i Danmark.
De anførte beløbsgrænser er betinget af bestyrelsens godkendelse. Nedenstående beløbsgrænser for kunderammeaftaler udgør den anslåede værdi pr. år, medmindre andet er angivet.
Godkendte beløbsgrænser (valuta i tusinde kroner 1))

Transaktioner

Kundeaftaler 2)

Bemærkning

Kapitaludgifter
(investeringer)

M&A
Udbetalinger

Lokal
CEO

Lokal
CFO

CLTmedlem

300.000

N/A

75.000

50.000

10.000

8.000

IT as a Service (Data Center outsourcing)

Samlet sum på salgsaftale. Capex efter særskilt godkendelse (nedenfor).

300.000

N/A

75.000

50.000

10.000

8.000

-

IT as a Service (Client outsourcing)

Samlet værdi af salgsaftalen. Sublease efter særskilt godkendelse (nedenfor).

300.000

N/A

75.000

50.000

10.000

8.000

-

1.000

Konsulentopgaver til fast pris

Samlet sum på salgsaftale.

300.000

N/A

75.000

50.000

10.000

8.000

-

Tid og materialer til konsulentopgaver

Samlet sum på salgsaftale.

300.000

N/A

75.000

50.000

10.000

8.000

1.000

Forlængede betalingsfrister (f.eks. >15/30 dage)

Godkendelse fra lokal CEO eller CFO + direktionsmedlem

-

-

x

x

x

-

-

Andre afvigelser fra standardvilkår

Godkendelse fra lokal CEO eller CFO Kan delegere specifikke beføjelser (f.eks. AOS) til andre medarbejdere.

-

-

x

x

-

-

-

Køb direkte tilknyttet indtægter

Afhængigt af ovennævnte indtægtsgodkendelse, samt specifik kontrol med aktiviteter med lav margin (defineres lokalt)

Driftsudgifter/
Køb indenfor godkendte budgetter
køb (i forbindelse
Køb udenfor godkendte budgetter
med den
Særlige køb:
ordinære drift)

Personale

Group
CFO

Kundeaftaler:
Produkter

COGS

Group
CEO

Medarbejder/
salgsLeder medarbejdere

Overskridelse af budgetter kræver godkendelse af lokal CEO.

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

15.000

1.000

250

100

-

40.000

-

15.000

1.000

250

100

-

Eksterne konsulenter

Samme som andre indkøb + 'managers manager"

40.000

-

15.000

1.000

250

100

-

Marketing/Repræsentation

Samme som andre indkøb + repr. > 1000 kr./pers skal godkendes af "managers manager"

40.000

-

5.000

1.000

250

100

-

Større rejseudgifter (inkl. konferencere, kurser)

Samme som andre indkøb

40.000

-

5.000

1.000

250

100

-

Lager (reservelager for warehouse)

Ekstraordinært inkl. indkøbschef

40.000

-

15.000

1.000

250

100

-

Personalegodkendelser (nye stillinger)

Lokal CEO i nye stillinger, hvis midlertidig lokal HR (ét af de lokale direktionsmedlemmer)

-

-

x

-

-

-

-

Ændringer i løn og personalegoder

Lokalt direktionsmedlem (områdedirektør), hvis inden for godkendt FC

-

-

-

-

x

-

-

Forfremmelser (med medarbejderansvar)

Lokalt direktionsmedlem (områdedirektør), hvis inden for godkendt FC

-

-

-

-

x

-

-

Forfremmelser (uden medarbejderledelse)

Lokalt direktionsmedlem (områdedirektør), hvis inden for godkendt FC

-

-

-

-

x

-

-

Anlægsaktiver (IT-udstyr, kontorinventar)

Hvis budgetteret, så iht. til følgende beløbsgrænser. Ellers skal lokal CFO også godkende.

40.000

-

10.000

1.000

250

100

-

Systemer og udviklingsprojekter

Hvis budgetteret, så iht. til følgende beløbsgrænser. Ellers skal lokal CFO også godkende.

40.000

-

10.000

1.000

250

100

-

Kundespecifikke investeringer

Hvis budgetteret, så iht. til følgende beløbsgrænser. Ellers skal lokal CFO også godkende.

40.000

-

10.000

1.000

250

100

-

Køb/salg af virksomhed

Kræver godkendelse fra koncernchef eller bestyrelse. Frasalg af ikke-aktivt selskab skal godkendes af lokal CEO.

50.000

-

x

-

-

-

-

Beføjelse til udbetaling af kontanter

Kræver dobbelt godkendelse (grundlæggende kontrol).

Udstedelse af kreditnota

-

-

-

30.000

-

-

-

100.000

-

20.000

1.000

250

100

-

Leasing af
faciliteter

Leje af lokaler

Skal godkendes af koncerndirektør, iht. bestyrelsens politik

x

-

-

-

-

-

-

Finansiering

Lån/finansiering

ATEA ASA CFO godkendelse + eksekvering af bestyrelse i datterselskaber.

-

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

Salg af aktiver

Salg af aktiver (pr. salg)

15.000

-

5.000

1.000

-

-

-

Salg af aktiver (pr. år)

50.000

-

10.000

1.000

-

-

-

Garantier

1) Alle beløb kan omregnes til EUR ved at dividere med 10
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Hej
Tak for et rigtig fint møde, jeg har skrevet et lille referat, som du meget gerne må tilkendegive
om du er enig i.
Overordnet formål med mødet er at udbrede viden omkring hinandens regler, samt tilsikre et
godt samarbejde, begge veje.
Vigtigst for begge parter er at det er laveste fællesnævners regler der gælder, når vi agerer med
hinanden eller med vores kunder.
Generel orientering omkring Ateas regler (det gode samarbejde) og hvad skal Atea være
opmærksom på ved Dells regelsæt

Mail til ledelsen vedr. non-compliance.
Det aftales at vi fremadrettet køre en åben dialog, hvis man opfanger en non-compliance.

