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Vores whistleblower-system 
 
Overholdelse af lovbestemmelser og interne regler samt principperne i vores Code of Conduct og Code of Conduct 
for Business Partners har højeste prioritet hos MAN Energy Solutions. Vores virksomhed’s succes er baseret på 
integritet og overholdelse (Integrity and Compliance). For at opretholde denne standard, er det vigtigt at rapportere 
potentielle forseelser samt at sætte en stopper for dem. Derfor benytter vi Volkswagen AG's centrale 
efterforskningskontor, til at drive en uafhængig, upartisk og fortrolig et whistleblowerorden, på vores vegne. 

En central søjle i vores whistleblowerordning, er princippet om en retfærdig procedure. Den garanterer også størst 
mulig beskyttelse af whistleblowere, implicerede personer og ansatte, der bidrager til undersøgelser af 
indberettede forseelser.  

Dette omfatter også mulighed for anonym rapportering og kommunikation. Vi forsikrer, at whistleblowere forbliver er 
anonyme, såfremt vedkommende ikke a misbruger vores whistleblower-system. Repressalier mod whistleblowere 
og alle personer, der bidrager til undersøgelser hos MAN Energy Solutions, tolereres ikke. Implicerede personer 
formodes at være uskyldige, indtil overtrædelsen er bevist. Undersøgelserne vil blive gennemført med den største 
fortrolighed og oplysningerne vil blive behandlet i en retfærdig, hurtig og beskyttet proces. 

Hvordan behandler vi din rapport? 

De kvalificerede og erfarne kolleger i Volkswagen AG's centrale efterforskningskontor (Central Investigation Office) 
gennemgår hver eneste rapport for potentiel forseelse og følger grundigt og systematisk op på sagen. Du modtager 
først en bekræftelse for indberetteting, hvorefter det centrale efterforskningskontor (Central Investigation Office) vil 
vurdere sagen. Dette inkluderer indsamling af fakta, især fra whistlebloweren. Hvis den indledende evaluering 
påviser grund til mistanke om overtrædelse, vil der blive indledt en undersøgelse foretaget af en særlig 
efterforskningsenhed (Central Investigation Office). Derefter vil resultaterne af undersøgelsen på nyt blive vurderet 
af det centrale efterforskningskontor, og de fornødne foranstaltninger vil blive anbefalet. Oplysninger om status* og 
resultater af proceduren vil blive givet under vejs.  

Leverandører’s potentielle overtrædelser af adfærdskodeksen (Code of Conduct) for forretningspartnere, herunder 
alvorlige risici og overtrædelser af menneskerettigheder og miljø, kan også indberettes til det centrale 
efterforskningskontor (Central Investigation Office). Det centrale efterforskningskontor (Central Investigation Office) 
underretter de ansvarlige afdelinger, som behandler spørgsmålet i overensstemmelse hermed. Dette omfatter især 
at træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller afslutte overtrædelser og / eller risici. 

Find flere oplysninger om procedureprincipperne for Volkswagen-koncernens klageprocedure her: 
https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-
risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf 

* Behandlingstiden varierer afhængigt af procedurens emne 

Indberetning til vores whistleblowerordning 

Whistleblower-systemet tilbyder forskellige kanaler til at rapportere potentielle medarbejderforseelser eller 
overtrædelser af adfærdskodeksen (Code of Conduct) for forretningspartnere i vores forsyningskæde, der muliggør 
en hurtig gennemgang og reaktion fra vores virksomhed, hvis det er nødvendigt. Dette påvirker dog ikke den 
lovbestemte ret til at kontakte udpegede myndigheder. 
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Online rapporteringskanal 

Du har mulighed for at bruge en webbaseret kommunikationsplatform bkms-system.com til at kontakte det centrale 
efterforskningskontor (Central Investigation Office) på forskellige sprog. Dette system er fortroligt og teknisk sikret. 

Selvom dit foretrukne sprog ikke tilbydes i rapporteringskanalen, kan du bruge et hvilket som helst sprog, til at 
indsende din anmeldelse. Du kan også kontakte det centrale efterforskningskontor (Central Investigation Office) på 
et hvilket som helst sprog via e-mail eller post. 

24/7 Hotline 

Du kan lave en rapport 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. 

*Afhængigt af det land, du ringer fra, er det muligt, at den internationale gratis hotline ikke er tilgængelig, da nogle 
telefonnetværksudbydere ikke understøtter tjenesten. Hvis det er tilfældet, skal du bruge det tilbudte 
betalingsnummer eller dit landespecifikke nummer. 

Landespecifikke numre 

Country Toll Free Number Local Number 
Brazil 0800-5912743 021-23911381 
Mexico 001-800-4610242 0155-71000355 
Slovak Republic 0800-002576 02-33325602 
USA 833-6571574 908-2198092 
South Africa 0800-99483 021-1003533 
Malaysia 1-800-819523 0154-600099 
Argentina 0800-6662992 011-5252863 

Ombudsmand 

Volkswagen AG har udpeget eksterne advokater til at fungere som ombudsmænd. De rådgiver om 
whistleblowerordningen og sikrer, at indberetninger fra whistleblowere videresendes anonymt til det centrale 
efterforskningskontor (Central Investigation Office). 

Hvis du ønsker at komme i kontakt med ombudsmanden, kan du finde kontaktoplysninger her: 
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/ 

E-Mail 

Du kan komme i kontakt med Volkswagen AG's centrale efterforskningskontor (Central Investigation Office)via e-
mail: io@volkswagen.de. 

Postadresse / personligt 

Postadresse: 
Volkswagen AG, Central Investigation Office 
Box 1717 
Berliner Ring 2 
38436 Wolfsburg (downtown) 
Germany 

Personligt: 
Book en aftale på forhånd ved at skrive en e-mail til: io@volkswagen.de. 
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Har du yderligere spørgsmål, eller har du brug for en lokal kontakt? 

Spørgsmål eller forslag til forbedringer vedrørende whistleblowerordningen, kan også rettes til det centrale 
efterforskningskontor (Central Investigation Office). 

Hvis du er blevet interviewet i forbindelse med en undersøgelse, har du mulighed for at give feedback til 
Ombudsmanden som uafhængigt organ. 

Du kan også kontakte din ansvarlige Compliance Officer for henvendelser vedrørende whistleblower-systemet 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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