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I. SYFTE 
 
Policyn för efterlevnad av handelsregler reflekterar vårt åtagande att arbeta i enlighet med 
Modines Kod för etik och affärsuppförande. Den belyser också att underlåtenhet att 
efterleva handelsregelverk kan få allvarliga konsekvenser för Modine, inklusive skamfila 
företagets rykte, civilrättsliga och brottmålsbestraffningar, böter och avbrott i/upphävning av 
företagets export- och importprivilegier, vilket kan påverka våra leverantörer och kunder 
negativt.  Därför är vi fokuserade på att implementera, upprätthålla och fortsatta förbättra 
vårt robusta globala program för efterlevnad av globala handelsregler som integrerar 
efterlevnadsaktiviteter i Modines affärsprocesser. 
 

II. OMFATTNING 
 
Den här policyn gäller alla anställda hos Modine och dess dotterbolag över hela världen. 
 
Modines kontrakterade parter ska följa alla tillämpliga lagar gällande export, import, 
sanktioner och efterlevnad av antibojkott. 
 

III. POLICYFÖRKLARING 
 
A. Efterlevnad av exportregelverk 
 

 Alla exporter ska korrekt deklareras till de relevanta tjänstemännen i exportlandet, i 
enlighet med exportlandets lagar;  

 

 Fraktdokument ska korrekt beskriva artikel(lar) som fraktas, såväl som 
exportklassifikationen och -godkännandet, om det är tillämpligt; 

 

 Modine ska upprätthålla relevant exportdokumentation så som är kutym;  
 

 Alla exporter ska efterleva alla tillämpliga lagar och bestämmelser; 
 

 Alla tillämpliga exportskatter ska betalas och 
 

 Modine ska ha rätt godkännande för att exportera och återexportera artiklar eller 
teknik som lyder under statliga bestämmelser, inklusive de internationella 
bestämmelserna om vapenhandel (International Trade in Arms Regulations, även 
benämnt ITAR) och exportförvaltning (Export Administration Regulations även känt 
som EAR) i USA, relevanta EU-lagar och -bestämmelser och alla tillämpliga lokala 
lagar och myndighetsbestämmelser.  Exporter eller återexporter som kräver 
auktorisering kan inkludera överföring av teknologi inom företaget och/eller inom 
landet till utländska personer - även om de är anställda av Modine. 

 
B. Efterlevnad av importregelverk 
 

 Alla importer ska beskrivas korrekt för de relevanta tjänstemännen i importlandet, 
om tillämpligt enligt lagarna i importlandet;   
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 Alla tulldeklarationer ska korrekt uppge all erforderlig information, inklusive angiven 
importörs namn och adress, importnummer, antal, värde, klassificering, specifik 
tullförmån och ursprungsland för de importerade artiklarna;  

 

 Modine ska upprätthålla relevant importdokumentation så som är kutym;   
 

 Alla importer ska efterleva alla tillämpliga lagar och bestämmelser; 
 

 Modine ska göra alla nödvändiga justeringar efter införsel; 
 

 Modine ska genomföra alla nödvändiga tull- och importskattebetalningar, inklusive 
anti-dumpning (ADD) och utjämningstullar (CVD) och 

 

 Modine ska ha rätt godkännande för att importera artiklar eller teknik som faller 
under statliga bestämmelser. 

 
C. Sanktionsefterlevnad 
 

 Modine ska inte delta i några transaktioner där destinationen, slutanvändningen eller 
slutanvändaren är föremål för sanktionsprogram, inklusive men inte begränsat till de 
program som upprätthålls av USA:s byrå för kontroll av utländska tillgångar (United 
States’ Office of Foreign Assets Control, även känt som OFAC) eller i transaktioner 
som inbegriper tvångsarbete och 

 

 Enligt standardiserade företagsförfaranden ska Modine kolla upp relevanta 
affärsparter mot sanktionslistor.   

 
D. Antibojkott-efterlevnad 
 

 Alla förfrågningar om att stödja en handelsbojkott av ett land som anställd hos 
Modine tar emot ska rapporteras till Modines affärsetiska kommitté 
(”Etikkommittén”), i enlighet med policyn för rapportering och utredning; 

 

 Etikkommittén ska bedöma huruvida sådana förfrågningar om att delta i en bojkott 
kan strida mot tillämpliga antibojkott-bestämmelser eller på annat sätt negativt 
påverka Modine och 

 

 Modine ska inte delta i någon handelsbojkott utan föregående skriftligt godkännande 
från Etikkommittén. 

 
E. Utbildning 
 
Modine ska utbilda relevanta anställda i ämnesområdena ovan på ett lämpligt sätt. 
 
F. Granskning 
 
Modine kommer att granska efterlevnaden av ovanstående på ett lämpligt sätt.   
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IV. EFTERLEVNADSANSVAR 
 
Alla anställda är ansvariga för att stödja de principer som ingår i den här policyn och att 
arbeta med kollegor så att Företagets efterlevnad av handelsregler kontinuerligt övervakas. 
Chefsnivån fungerar som förebild för att stödja dessa principer och är ansvariga för att 
övervaka efterlevnaden av denna policy inom deras ansvarsområde.  
 
Underlåtenhet att följa denna policy kan resultera i disciplinåtgärder mot en person, 
inklusive uppsägning, oavsett om den anställdes underlåtenhet att följa policyn utgör ett 
lagbrott eller inte. 
 


