Vores whistleblowerordning
Overholdelse af lovgivning og interne regler har topprioritet hos MAN Energy Solutions. Vores succes er baseret på
integritet og compliance. For at overholde denne standard er det vigtigt at blive gjort opmærksom på medarbejderes
potentielle compliance overtrædelser og sætte en stopper for dem. Derfor bruger vi Volkswagen Gruppens ”Central
Investigation Office” til at drive en uafhængig, upartisk og fortrolig whistleblowerordning.
Volkswagens Central Investigation Office undersøger hver indberetning grundigt og følger systematisk op på den.
En grundpille i vores whistleblowerordning er princippet om retfærdig behandling. Det garanterer også den bedst
mulige beskyttelse af whistleblowere, berørte personer og medarbejdere, der bidrager til opklaringen af den
indberettede overtrædelse.
Dette inkluderer også mulighed for anonym indberetning og kommunikation. Vi garanterer at whistleblowere er
anonyme, såfremt vedkommende ikke misbruger vores whistleblowerordning. Vi tolererer ikke diskrimination af
whistleblowere og alle personer, der bidrager til opklaringen hos MAN Energy Solutions. For de berørte er
uskyldsformodningen gældende, så længe en overtrædelse ikke er bevist. Efterforskningen vil blive gennemført med
den største fortrolighed. Oplysningerne vil blive behandlet i en retfærdig, hurtig og beskyttet proces.
Har du en bekymring eller tilbagemelding vedrørende et MAN Energy Solutions produkt eller en
tjenesteydelse?
Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler vedrørende vores produkter, tjenesteydelser eller forretningspartnere,
finder du de relevante kontaktoplysninger på https://www.man-es.com/locationfinder . Vi beder om forståelse for, at
Whistleblowerordningen desværre ikke kan behandle kundeklager.
Indberetning til vores whistleblowerordning
Whistleblowerordningen tilbyder forskellige kanaler til at indberette mistanke om medarbejderes overtrædelse af
compliance regler. Ordningen sikrer en hurtig behandling og tilbagemelding fra vores virksomhed, når det er
nødvendigt.
Dette påvirker dog ikke retten til at kontakte de officielle myndigheders kanaler, som beskrevet nedenfor under ”
Eksterne indberetningskanaler i Danmark.”
24/7 Hotline
Du kan indberette en mistanke døgnet rundt ved at bruge det internationale gratisnummer:
+800 444 46300.
Hvis din lokale telefonudbyder ikke understøtter den gratis service, kan du ringe til følgende betalingsnummer:
+49 5361 946300.
Online indberetningskanal
Du har mulighed for at bruge en webbaseret kommunikationsplatform https://www.bkmssystem.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16 til at kontakte Volkswagens Investigation Office på
mange sprog. Dette system er fortroligt og teknisk sikret.
Selvom dit foretrukne sprog ikke tilbydes i indberetningskanalen, kan du bruge et hvilket som helst sprog til at
indsende din anmeldelse. Du kan også kontakte Volkswagens Investigation Office på ethvert sprog via e-mail eller
post.
Link:
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16
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Ombudsmænd
Volkswagen har udpeget eksterne advokater til at fungere som ombudsmænd. De rådgiver om
whistleblowerordningen eller sørger for, at whistlebloweres indberetninger videresendes anonymt til Volkswagens
Investigation Office, hvis whistlebloweren ønsker det.
Hvis du ønsker at komme i kontakt med ombudsmændene, kan du finde deres kontaktoplysninger her:
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/
E-mail
Du kan kontakte Volkswagens Investigation Office via e-mail:
io@volkswagen.de
Central Investigation Office
Postadresse:
Central Investigation Office
Box 1717
38436 Wolfsburg Tyskland

Personlig henvendelse:
Central Investigation Office
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (centrum), Tyskland
For at aftale en tid på forhånd, skriv en e-mail til io@volkswagen.de
Har du yderligere spørgsmål?
Spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen hos MAN Energy Solutions kan også rettes til vores Complianceorganisation via compliance@man-es.com
Eksterne indberetningskanaler i Danmark
De danske myndigheder har udpeget myndigheder, der også tager imod indberetninger om regelbrud som eksterne
indberetningskanaler. De eksterne indberetningskanaler er:
Datatilsynet https://whistleblower.dk/
Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste)
Indsigtsordning – TET
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