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Göra affärer på rätt sätt 

1. Var ärlig, rättvis och pålitlig. 

2. Gör våra värderingar till en daglig livsstil. 

3. Följ gällande lagar och förordningar. 

4. Var rösten som förmedlar integritet och rapportera utan dröjsmål eventuella orosmoment som uppstår beträffande 
överensstämmelse med lagar, våra policyer eller vår kod.  

5. Håll det enkelt.  Det är inte svårt att följa vår kod. 
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F.  Vad förväntas 

Att efterleva juridiska krav oavsett var vi arbetar är vårt lägsta krav.  Vi måste 
även uppfylla de etiska normerna i vår kod. Dessa kan vara mer stringenta än 
lokala lagar.  Ett tillvägagångssätt kan vara tillåtet och kanske även lagligt i en del 
länder, men det innebär inte att det är acceptabelt enligt vår kod. 

Etiskt uppförande – allas ansvar 

Vår kod gäller för alla direktörer och anställda, våra dotterbolag och filialer och alla 
andra som gör affärer på uppdrag av vårt företag. 

Vid tveksamhet:  BE OM HJÄLP 

Etik och efterlevnad är frågor som rör hela verksamheten.  På samma sätt som 
du förväntas att ge uttryck för alla andra problem som rör verksamheten ska du, 
om du har några frågor om etik eller efterlevnad, be om hjälp samt fortsätta att 
fråga tills du känner dig nöjd med svaret.   

Hur? 

Vi förväntas alla yttra oss om vi ser anledning till oro angående etik med ärligt 
uppsåt eller efterlevnad.  Beroende på situationen kan rapportering till din när-
maste arbetsledare, om att du ifrågasätter ärligt uppsåt, vara vanligt och alldeles 
lämpligt.  Alla arbetsledare och chefer (även om den person som rapporterar inte 
lyder direkt under dem) har en skyldighet att ta emot och agera avseende alla 
farhågor kring etik och efterlevnad.  På samma sätt förväntas alla anställda att 
fullt ut samarbeta i alla utredningar som görs av vårt företag och förväntas att 
vara diskreta beträffande all kommunikation i relation till en sådan utredning. 

Du kan emellertid utan att tveka även rapportera din oro till någon av följande:  
din arbetsledares arbetsledare eller en medlem av personal-, efterlevnads- eller 
juridiska avdelningen. 

Din roll – rapportera juridiska/
etiska problem. 

SÄG NÅGOT  
om du ser ett 

problem. 

FRÅGA  
om du är 
osäker. 
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F.  Vad händer när jag påpekat något jag tror är fel? 

Modines affärsetiska kommitté 
övervakar våra program för etik 

och efterlevnad. 

Vår affärsetiska kommitté (BEC, Business Ethics Committee) är ansvarig 
för att undersöka alla problem avseende etik och efterlevnad. 
 
När ett problem rapporteras kommer BEC grundligt och snarast möjligt 
utreda och lösa problemet i enlighet med policyn för rapportering och 
utredning. 
 
Även om BEC hanterar alla rapporterade problem på ett diskret sätt och 
agerar för att bevara rapportens integritet kan den komma fram till att 
det är nödvändigt att avslöja innehållet i utredningen, inklusive identite-
ter. 
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F.  Vad har vi för skyldighet beträffande intressekonflikter? 

Din roll – undvik faktiska eller 
upplevda intressekonflikter. 

Vi har alla en skyldighet att fatta beslut som ligger i vårt företags bästa 
intresse.  För att kunna vara säkra på att vi gör det måste vi undvika att 
göra saker (även att inte göra saker), inklusive personliga investeringar 
som står i konflikt med den här skyldigheten eller kan misstänkas stå i 
konflikt med den här skyldigheten.   
 
Våra inköp och försäljningar av utrustning, artiklar och tjänster samt alla 
investeringar gjorda på uppdrag av Modine ska inte medföra någon per-
sonlig förmån eller individuell vinning för någon av oss. De här transak-
tionerna ska alltid vara i företagets bästa intresse och när så är möjligt 
konkurrensbaserade. 
 
Vårt företags medel får inte användas till att tillhandahålla lån, perma-
nenta reseförskott eller löneförmåner utöver aktuell lön, intjänad eller 
annan eller för att finansiera personliga utgifter. 

Om du får kännedom om en affärs- eller investeringsmöjlighet som ett 
resultat av en kontakt med en kund, leverantör eller på annat sätt när 
du utför ditt arbete som kan vara intressant för vårt företag är det din 
skyldighet att berätta om möjligheten för din arbetsledare och låta oss 
besluta om vi ska använda oss av den här möjligheten, innan du själv 
agerar på den.     
 
Om du har några frågor om din skyldighet – vänligen fråga din arbetsle-
dare eller följ rapporteringsinstruktionerna. 
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F. Vad gäller för våra företagsregister, kontrollrutiner och tillgångar?  

För att fatta bra beslut är det av stor vikt att vår redovisning och våra 
register är korrekta och ärliga.  Det här gäller alla som bidrar till att upp-
rätta register, exempelvis genom att lämna in utläggsrapporter, tid-
rapporter, fakturor etc. All vår redovisning och alla våra register måste 
ha stöd i tillräckligt med dokumentation för att tillhandahålla ett fullstän-
digt, korrekt, giltigt och granskningsbart bevis på transaktionen. 
 
Interna kontrollrutiner 

Tillförlitliga interna kontrollrutiner är avgörande för korrekt, fullständig 
och exakt bokföring och finansiell rapportering.  Vi måste alla förstå de 
interna kontrollrutinerna som hör till vårt jobb och följa de policyer och 
standardprocedurer som hör till dessa kontrollrutiner.  Om du miss-
tänker att en kontrollrutin inte upptäcker eller förhindrar oriktighet eller 
bedrägerier på ett adekvat sätt vill vi att du genast pratar med din chef/
arbetsledare. 
 

Personlig integritet 

I slutändan litar vi på allas vår personliga integritet för att skydda företa-
gets tillgångar mot skada, stöld och annan obehörig användning.  Allt 
som görs med avsikt (eller låter bli att göras) för att förleda någon an-
nan så att någon förlorar och någon vinner är ”bedrägeri”.  Bedrägeri 
strider mot vår antibedrägeripolicy och är även olagligt. 

Din roll – var medveten om hur 
interna kontrollrutiner påverkar 

dig, ditt arbete och företaget. 

Din roll – lämna in korrekta 
rapporter; upprätthåll korrekt 

bokföring och register. 
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Våra affärstransaktioner med leverantörer, kunder, entreprenörer och myndig-
hetsavdelningar ska enbart baseras på sunda affärsbeslut och rättvis behandling.   

Oavsett sed eller allmän praxis får vi inte acceptera några gåvor, tjänster, repre-
sentation, gästfrihet eller andra gratifikationer – direkt eller indirekt – som är värda 
så mycket att det för en förnuftig person är en tydlig indikation att de erbjuds i 
syfte att påverka oss.  Det här innefattar, men är inte begränsat till, pengar, rabat-
ter, priser, biljetter, transport eller andra personliga förmåner eller tjänster. 

Om de tillhandahålls i anslutning till en lokal sed eller allmänt accepterad praxis 
kan vi ta emot gåvor, tjänster, representation, gästfrihet eller andra gratifikationer 
av blygsamt eller symboliskt värde från alla som gör affärer med eller vill göra 
affärer med oss – men bara om en förnuftig person uppenbart kan uppfatta det 
som att den enda avsikten med en sådan gåva är att den ges på grund av sed-
vänja eller praxis. 

På samma sätt får vi inte erbjuda eller ge några meningsfulla gåvor, tjänster, 
representation, gästfrihet eller andra gratifikationer som skulle orsaka eller upp-
fattas som att personen som erbjuds eller mottar detta överträder sin skyldighet 
att agera på bästa sätt för sitt företag. 

Kom ihåg:  Vad som anses blygsamt och symboliskt i en del av världen eller i 
ett särskilt sammanhang kan anses betydande i en annan.  Vi måste utvärdera 
alla situationer var för sig innan vi agerar. 

Inte under några omständigheter får vi erbjuda, ge eller ta emot några 

rabatter, olagliga provisioner eller mutor till eller från någon. 

Statligt anställda, tjänstemän och andra representanter är ofta föremål för flera 
regler, lagar och bestämmelser om gåvor, tjänster, representation, gästfrihet och 
andra gratifikationer.  Med mycket få undantag och dessa innebär i allmänhet 
obetydliga, sedvanliga gester av goodwillkaraktär i vissa länder, får gåvor, tjän-
ster, representation, gästfrihet eller andra gratifikationer inte erbjudas till statligt 
anställda.  

Vi är underställda vissa lagar och bestämmelser som förbjuder betalning eller 
löften om att betala några former av mutor eller olagliga provisioner, inklusive till 
statliga tjänstemän, arbetare, politiska partier och deras tjänstemän och politiska 
kandidater.  

Det kan vara mycket svårt att avgöra vem som är en ”statlig tjänsteman”.  Till 
exempel kan en anställd på ett sjukhus eller en biltillverkare som ägs och/eller 
drivs, helt eller delvis av ett statligt organ, anses vara en ”statlig tjänsteman”.  
Vänligen fråga den juridiska avdelningen innan några gåvor ges till eller någon 
representation hålls med individer som på något sätt har samröre med någon 
statlig myndighet. 

I vår antikorruptionpolicy finns mer information om det här komplicerade om-
rådet.  Likaledes tillhandahåller vår policy om gåvor till tredje part och representa-
tion både information och vägledning inom det här komplicerade området.  Ta 
dig tid att läsa och förstå dessa globala policyer.   

Din roll – betala aldrig en muta. 
Om du känner att du blir  

tvingad, informera omedelbart 
den juridiska avdelningen. 

Din roll – om en gåva eller  
representation verkar vara för 
stor eller dyr, fråga INNAN du 

ger eller tar emot den. 

F.  Vad gäller för gåvor och representation?  



10 

 

F.  Vilka globala arbets- och anställningsnormer gäller alla anställda? 

Vi är naturligtvis föremål för lagar om arbetsmarknad och sysselsättning i hela 
världen och vi följer dessa lagar.  Vi har dock även vissa globala normer som är 
likadana för hela vårt företag.  Dessa normer inkluderar: 

Positiv arbetsmiljö 

Vi har ett åtagande att vara en arbetsgivare som man söker sig till och att tillhan-
dahålla en säker och respektfull arbetsmiljö som är fri från hot, våld, trakasserier 
och diskriminering. Vi är övertygade om att det är en viktigt faktor för vår långsik-
tiga framgång. 

Lokala arbetsrelationer och normer 

Vårt företag anställer bara individer som av egen fri vilja ansöker om att arbeta 
hos oss och som har uppnått den legala åldern för att utföra sådant arbete.  Som 

sådana kräver vi att våra arbetsplatser är fria från all slags exploatering och ar-
betar för att skydda dessa som fallit offer för sådant. 

Vänligen se följande för ytterligare information: 

 Policy för positiv arbetsmiljö 

 Policy för hälsa och säkerhet 

 Vår personalavdelning 

Din roll – upprätthålla en säker 
och respektfull arbetsmiljö. 
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I och med vårt arbete har vi ofta information som eventuellt inte är allmänt känd 
för människor utanför vårt företag eller som har anförtrotts oss av andra.  Vi 
måste skydda den här informationen på många sätt: 

Insiderhandel 

Vår aktie är börsnoterad.  Det innebär många särskilda skyldigheter.  Om du 
innehar ”viktig information som inte är allmän” beträffande vårt företag är det 
olagligt att köpa eller sälja våra värdepapper förutom i begränsade situationer.  
”Värdepapper” kan inkludera vanliga aktier eller andra räntebärande papper eller 
aktier, optioner eller andelar i investerings- eller pensionsplaner.   

Det är även olagligt, förutom i begränsade situationer, att köpa eller sälja värde-
papper för ett annat företag om du har viktigt information som inte är allmän om 
det företaget. 

Vidarebefordra aldrig viktig information som inte är allmän till andra som kan kö-
pa eller sälja våra värdepapper eller värdepapper som tillhör andra företag.  Det 
här inbegriper att tillhandahålla information genom att göra inlägg på webb-
platser, bloggar och till och med vardagliga samtal. 

Om du har tvivel om huruvida en transaktion kan vara en överträdelse av dina 
skyldigheter som beskrivs i det här avsnittet, vänligen gå igenom 
policyn för insiderhandel eller be den juridiska avdelningen att hjälpa dig. 

Immaterialrätt 

Det är absolut nödvändigt för vår framgång att vi skyddar våra immateriella rät-
tigheter och de immateriella rättigheter som andra anförtror oss. 

Vår konfidentiella information inbegriper papper och elektroniska register, sys-
temen som lagrar, bearbetar eller överför vår konfidentiella information och våra 
konstruktioner, processer och speciella kunnande.  Var och en av oss har en 
skyldighet att skydda dessa viktiga tillgångar mot stöld, obehörigt offentlig-
görande, missbruk, överträdelse och oaktsam hantering. 

Sådan information ska bara delas med andra anställda eller andra representanter 
för Modine om de har ett legitimt ”behov av att veta”. Utomstående parter ska 
bara få tillgång till sådan information om de har skrivit under ett bindande avtal 
om konfidentialitet.  När vi behandlar känslig information som anförtrotts oss av 
andra måste vi på samma sätt alltid behandla den med yttersta försiktighet.   

Vi ska även följa alla lagar, bestämmelser och avtalade åtaganden beträffande de 
giltiga och verkställbara immateriella rättigheter som tillhör tredje parter, inklusive 
dem som omfattas av patent, upphovsrätt, affärshemligheter och annan 
skyddad information.  Vi ska inte medvetet göra intrång i eller missbruka tredje 
parts giltiga och verkställiga immaterialrättsliga rättigheter. 

F.  På vilket sätt är jag skyldig att skydda information?  

Din roll – skydda all  
information som inte är allmän; 
vid tveksamheter, kontakta den  

juridiska avdelningen. 
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F.  Vad behöver jag göra för att skydda personuppgifters integritet? 

Integritetsskydd för personuppgifter 

Som en del av vårt arbete kan vi inneha personliga och/eller konfidentiella data 
om anställda, entreprenörer, bolagsledningar, aktieägare, kunder och andra med 
vilka vi gör affärer.  I många fall finns det lagar som reglerar hur vi samlar in, an-
vänder och raderar personuppgifter.  Vi har ett åtagande att hantera person-
uppgifter (namn, kontaktuppgifter för hem och kontor och annan information) 
både i pappers- och elektronisk form.   

Den här informationen får inte användas utöver vad vi har tillstånd till och får inte 
yppas av någon som inte har behörighet att göra detta. Alla som tar emot eller 
har åtkomst till sådan information är ansvariga för att säkerställa att den inte yp-
pas utan vederbörlig behörighet.   

Personuppgifter ska bara användas för affärssyften och ska skyddas från obehö-
rig vidarebefordran (vidarebefordran av data utan personens samtycke).  Dess-
utom måste de anställda ha möjlighet att rätta felaktig information.   

Om du samlar in eller har åtkomst till personuppgifter för ditt företag är du 
ansvarig för att känna till och följa alla tillämpliga lagar och policyer som styr 
sådan verksamhet.  Om det kommer till din kännedom eller om du tror att sådan 
information har använts av en obehörig person, offentliggjorts oriktigt, använts 
för andra syften än för Modines verksamhet eller att insamlandet av information-
en har inneburit en överträdelse av företagspolicyn eller lagen måste du 
omgående meddela detta till den juridiska avdelningen.  Återigen, detta är ett 
komplext område, så var snäll och läs vår policy för datasekretess. 

 

Din roll – hantera data på rätt sätt; se 
råden i vår policy och kontakta  

antingen datasekretesshandläggaren 
eller den juridiska avdelningen. 
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F.  Hur skyddar vi våra anställda och vår miljö? 

Vårt företag har robusta program för miljö, hälsa och säkerhet världen 
över.   
 
Vi har åtagit oss att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för våra anställda 
och att implementera säkerhetsprogram och förbättringar som 
överensstämmer med företagets affärsprinciper och värderingar.    
Arbetssäkerhet är en topprioritet på alla globala arbetsplatser och vår 
proaktiva inställning till att identifiera och minska risker, tillsammans 
med vårt globala beteendebaserade säkerhetsprogram stödjer den fort-
gående förbättringen av vår starka säkerhetskultur. 
 
Vi har också åtagit oss att minska den påverkan våra tillverkningspro-
cesser har på miljön.  För att kunna göra det måste vi balansera våra 
aktiviteter på ett lämpligt sätt, enligt den påverkan de har på miljön, och 
fortlöpande försöka förbättra våra ansträngningar att skydda den miljö i 
vilken vi är verksamma.  Dessa ansträngningar omfattar att bevara 

resurser, förhindra miljöförstöring, minimera avfall och minska använd-
ningen av giftiga kemikalier. 
Se den globala miljöpolicyn och policyn för hälsa och säkerhet för ytter-
ligare information.  Om du har frågor, ställ dem till din lokala personal-
chef eller teamet för miljö, hälsa och säkerhet. 

Din roll –  agera i enlighet med pro-
grammen för miljö, hälsa och säkerhet 
på din arbetsplats.  Om du har frågor, 
kontakta personalavdelningen eller 
teamet för miljö, hälsa och säkerhet. 
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F.  Vad behöver jag veta om internationell handel? 

Antibojkott-lagar 

Vissa länder har infört lagar så att personer och företag förbjuds från att 
delta i eller samarbeta med internationella handelsembargon eller 
sanktioner som har införts av andra länder. 
Alla anställda som får en begäran om att delta i eller samarbeta med en 
handelsbojkott ska omedelbart informera någon på den juridiska av-
delningen eller efterlevnadsavdelningen. 
 

Antipenningtvätt  

”Penningtvätt” är ett brott. Det inbegriper att flytta pengar från illegala 
källor eller olagliga aktiviteter till legitima affärer eller verksamheter. Det 
är också ett brott att ta pengar från legitima källor och använda dem för 
olagliga syften, exempelvis tillhandahålla medel till terrorister.  
 
Vi får inte göra affärer med personer och enheter betecknade som kän-
da eller misstänkta terrorister; och måste frysa all egendom och block-

era utbetalning av medel till alla på listan samt skyndsamt lämna in rap-
porter över alla sådana åtgärder till statliga organ.  
 
Vi måste strikt följa alla lagar för export och import och de bestämmelser 
som reglerar överföringen av vissa data, gods och teknik.  De licenskrav, 
bestämmelser och metoder som styr transaktioner för import och export 
är komplexa.   
 
Vi får inte heller göra affärer i något land som är föremål för sanktioner 
eller embargon.  Detta förbjuder oss från att delta i viss affärsverksam-
het i specificerade länder och med specificerade individer och enheter. 
Det här är ytterligare ett komplext område.  Policyn för handelsefter-
levnad tillhandahåller mer information – var noga med att du läst och 
förstått den här globala policyn.  Om du har frågor, kontakta efterlev-
nadsavdelningen eller den juridiska avdelningen. 

Din roll – var medveten om  
handelslagar; meddela vår  
efterlevnadsavdelning eller  

juridiska avdelning om du har 
några frågor. 
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F. Vad behöver jag känna till om ”konkurrens”-lagar världen över?  

Antitrust-/konkurrenslagar 

Syftet med antitrust-/konkurrenslagar, som finns i de flesta länder, är att hjälpa till 
att säkerställa att det fria handelssystemet fungerar ordentligt och att konkurren-
sen mellan företag är rättvis.  Vi måste alla hjälpa till att säkerställa att vår 
verksamhet alltid följer dessa lagar.   

Konkurrenter:  Vi måste vara mycket försiktiga när vi har någon kontakt med våra 
konkurrenter.  Dessa lagar förbjuder alla avtal med konkurrenter där handeln kan 
bli begränsad.  Vi vill inte ge upphov till något som ens kan uppfattas som att ha 
ingått ett sådant avtal.  Till och med kommunikationer med konkurrenter som 
kan te sig helt oskyldiga kan ge upphov till anklagelser. 

Med alla konkurrenter är vi är särskilt förbjudna att diskutera eller utbyta priser 
eller diskutera eller utbyta information om kostnader och regler och villkor för 
försäljning.  Modine förväntar sig även av sina anställda att de undviker att 
diskutera med konkurrenter om marknader eller gemensamma affärsintressen, 
förutom i begränsade situationer.  Om du tror att ett undantag föreligger för dig, 
var snäll och rådgör med juridiska avdelningen. 

Här följer exempel på avtal mellan konkurrenter som vare sig de är skriftliga eller 
inte kan innebära överträdelser av antitrustlagarna: 

 att bestämma försäljningspriser (högsta, lägsta eller på annat sätt); 

 att samtidigt ändra priser; 

 att bestämma inköpspriser för material eller förbrukningsartiklar; 

 att begränsa produktionen; 

 att dela upp eller begränsa marknader; 

 att avstå från att lämna anbud eller offert; 

 att sluta sälja till en eller flera kunder; och/eller 

 att inte köpa från eller sälja till särskilda kunder. 

Många av dessa handlingar är acceptabla om vi gör dem för oss själva.  Dock 
kan det enkelt resultera i överträdelser om vi agerar efter samtal med en konkur-
rent. 

Industrimässor och sammankomster med branschorganisationer:  

Möten med branschorganisationsmöten och andra branschsammankomster är 
viktiga forum som vi deltar i.  Du måste vara extra noga vid sådana sam-
mankomster, för att undvika de ämnen som är listade här ovanför eller att ham-
na i situationer där anklagelser sedan kan göras på grund av något som kan upp-
fattas som oegentligheter. 

Varje gång du tvekar om kontakter med konkurrenter, sluta omedelbart och 
rådfråga den juridiska avdelningen. 

Kunder och leverantörer:  

Det finns även frågor om konkurrens i förhållande till våra kunder och 
leverantörer som kan bedömas vara en ”handelsbegränsning”.  Se informatio-
nen om gåvor och tjänster. 

Därutöver finns det vissa lagar som förbjuder prisdiskriminering.  Det här kan 
vara ett komplicerat juridiskt område.  Var snäll och ställ frågorna du har om des-
sa lagar eller din prisaktivitet till den juridiska avdelningen. 

Din roll – om du har några  
tvivel ska du rådgöra med den  

juridiska avdelningen. 
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F.  Vad gäller för våra leverantörer? 

Våra leverantörer bidrar till att hjälpa oss att nå våra mål.  Vi betraktar 
var och en av dem som en förlängning av vår verksamhet.  Av den 
anledningen förväntar vi oss att de respekterar vår verksamhet och våra 
tillväxtmöjligheter på samma sätt som vi respekterar deras.   Vi gör 
affärer med alla våra leverantörer i enlighet med den här koden och vi 
förväntar oss samma höga standard för uppförande från våra 
leverantörer.   
 
På samma sätt som vi är beslutna att ha ett rättvist, tydligt och jämlikt 
förhållande till våra leverantörer förväntar vi oss att de alla förhåller sig 
likadant till oss.  Det betyder samma intensitet, passion och driv som vi 
använder för att uppfylla våra kunders förväntningar.  Det innebär även 
öppna, ärliga och tydliga samtal avseende kostnader, kvalitet och 
leverans.  Vi behandlar våra leverantörer på det sätt vi förväntas 
behandla varandra – som det beskrivs i vår ”Förtroendeingivande kul-
tur”. 

Gå i synnerhet igenom policyerna som handlar om intressekonflikter 
och gåvor och representation.  Se även vår leverantörspolicy på 
www.modine.com. 

Din roll – behandla våra 
leverantörer på det sätt vi 

förväntas behandla varandra. 
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F.  Vilka är gränserna och skyldigheterna när det gäller informationsteknik?  

Din roll – var aktsam när du 
använder elektronisk  

information. 

Automatiserad och elektronisk information 

De olika verktygen för informationsteknik (IT) som vi använder i vårt 
arbete ägs och kontrolleras av vårt företag och är endast avsedda för 
affärssyften.  På dessa verktyg får du bara köra program- och 
maskinvarukonfigurationer som har godkänts av företaget. 
Lösenord och konton är konfidentiella och får inte delas såvida det inte 
särskilt godkänts. 
 
All programvara som används på något IT-verktyg måste ha lagligt 
införskaffade licenser. 
Ingen av oss kan ha några förväntningar på integritet vad avser använd-
ningen av våra IT-verktyg.  Juridiska rättigheter skiljer sig åt mellan län-
der och vi förbehåller oss rätten att analysera systemaktivitet och an-
vändningsmönster och att bevilja eller neka åtkomst till IT-system efter 
vårt eget gottfinnande, utan föregående meddelande, i den 
utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. 

Att visa någon typ av bilder eller dokument som uttryckligen är av sex-
uell natur på något av våra IT-verktyg är en överträdelse av policyn för 
positiv arbetsmiljö.  Tilläggningsvis får material som uttryckligen är av 
sexuell natur inte hämtas, arkiveras, lagras, distribueras, redigeras eller 
registreras genom att använda vårt nätverk eller våra datorer. 
 
Diskussionsgrupper, chattrum och nyhetsgrupper är offentliga forum.  
Vi får inte avslöja konfidentiell företagsinformation, kunduppgifter, 
affärshemligheter, annan viktig information som inte är allmän, i något 
sådant offentligt forum, oavsett om det görs på fritiden. 
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Vad gäller när jag är osäker eller har frågor? 

Hur skulle andra 
se på det här 

beslutet? 

Är jag villig att 
stå till svars för 

det här beslutet? 

Är det här  
beslutet  

samstämmigt 
med vår kod? 

Som tidigare nämnts, om du har frågor så tveka inte att prata med din arbetsledare.  Om du behöver ytterligare hjälp, 
vänd dig till de resurser som finns upptagna i vår policy för rapportering och utredning, inklusive: 
 
Vår hjälplinje - avgiftsfri (888 779-8055) (endast USA/Kanada, de som ringer internationellt ombeds läsa uppringningsin-
struktioner för lokala telefonnummer).  För att rapportera online: http://www.ethicspoint.com.   
 
Vår affärsetiska kommitté nås via brev eller per e-post: 
Modine Business Ethics Committee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552 
ethicscommittee@na.modine.com 
 
Våra globala policyer för efterlevnad och etik finns på ramverket för Modines affärsprocess (under företagsstandard) 
samt även på www.modine.com (under Om Modine > Policyer). 

Om du står inför ett bekymmersamt beslut, ställ följande enkla frågor till dig själv: 




