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3Några inledande ord  

Bästa kollegor!

Ordet efterlevnad står för ansvaret att följa lagen. 

Efterlevnad berör oss alla; anställda, chefer och affärspartner. Var och 
ens beteende i det vardagliga yrkeslivet spelar en stor roll. Därför har vi i 
styrelsen beslutat att i denna Uppförandekod sammanfatta de grundläggande 
regler som vi alla måste följa när det gäller etiskt oklanderligt beteende i 
affärsverksamheten. Uppförandekoden är avsedd att ge oss vägledning i 
vardagen och särskilt i kritiska situationer. 

Vi i styrelsen och som företagarfamilj vill att det i vårt företag ska råda en 
kultur där man självklart följer reglerna, men där man också öppet kan 
uttrycka sina frågor och funderingar. Var och en ska agera i enlighet med 
denna kod och TRUMPFs värderingar. 
 
Efterlevnad är inget modeord för TRUMPF, utan ett ansvar som vi alla tar på 
oss varje dag. Vi i styrelsen agerar i enlighet med dessa värderingar och gör 
allt vi kan för att se till att alla på TRUMPF gör detsamma. 

Tack för ditt engagemang.

Nicola Leibinger-Kammüller
styrelseordförande

På TRUMPF är regelefterlevnad 
ett ansvar vi alla bär varje dag. 
Nicola Leibinger-Kammüller
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5Några inledande ord  

Bästa kollegor!

Efterlevnad på TRUMPF står för det gemensamma åtagandet att vara 
framgångsrik genom föredömlig kvalitet i produkter och processer utan att 
bryta mot gällande regler. Bara den som följer de rättsliga kraven i sitt dagliga 
arbete kan vara framgångsrik på lång sikt. 

TRUMPFs uppförandekod ligger till grund för detta: Alla anställda och chefer 
måste känna till våra uppförandeprinciper och tillämpa dem i sitt dagliga 
arbete. 

Du kanske undrar hur du ska veta vad du ska hålla dig till? Du behöver inte 
känna till alla lagar eller vara expert på juridik för att följa reglerna. Bara var 
uppmärksam och lyssna på din magkänsla!

Chefernas beteende som förebilder har ett enormt inflytande. Inget har större 
effekt än när våra anställda ser att cheferna på TRUMPF har en tydlig linje när 
det gäller regelefterlevnad. Cheferna är därför också ansvariga för att se till att 
denna Uppförandekod följs inom sina ansvarsområden. 

Om vi tillsammans lyckas skapa en hållbar kultur av regelefterlevnad är det den 
bästa förebyggande åtgärden.

Eftersom TRUMPF lever för regelefterlevnad och alla är med på det!

Peter Bokelmann
Chief Compliance Officer & Head of Corporate Law, Integrity & Risk
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901 Om vår Uppförandekod

Varför har vi en Uppförandekod?
Uppförandekoden är avsedd att ge 
vägledning för varje enskild person  
inom TRUMPF för att undvika oönskade 
handlingar. Den innehåller därför de 
viktigaste uppförandereglerna i den  
dagliga verksamheten. Detta för att 
säkerställa att alla på TRUMPF agerar  
etiskt och ansvarsfullt.

För vem gäller Uppförandekoden?
Alla på TRUMPF – oavsett vilken funktion, 
oavsett var i världen – måste följa 
uppförandeprinciperna. Dessutom måste  
alla chefer ge vägledning och stöd så att  
all personal kan fatta rätt beslut och  
agera i enlighet med lagen. 

Om vår 
Uppförandekod01
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Vår huvudprincip för uppförande: 
Vi lyder lagen. 

Vårt uppförande som en 
del av samhället: 
Vi tar ett socialt ansvar.

Mänskliga rättigheter
Miljö
Donationer och sponsring 

Vårt uppförande i den 
dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Korruptionsbekämpning
Gåvor, inbjudningar och andra förmåner
Intressekonflikter
Rättvis konkurrens
Korrekt dokumentation
Skatte- och tullbestämmelser
Utrikeshandel och exportkontroll
Förbud mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
Arbetarskydd
Produktöverensstämmelse
Skydd för personuppgifter
Skydd för hemligheter
Cybersäkerhet
Företagets tillgångar

11

Våra 
uppförandeprinciper02
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Vad handlar det om?
Olagligt agerande ligger inte i TRUMPF:s 
intresse eftersom det är oetiskt, skadar 
ryktet och kan leda till påföljder. 

Vår princip
Det ligger i linje med våra grundläggande 
värderingar att vi följer lagen – i alla länder 
där vi är verksamma. Anställda som agerar 
i strid med lagen måste vara medvetna om 
att de själva kan riskera att lagföras. Ett 
laglydigt beteende tjänar därför också till 
arbetstagarens eget skydd. 

Huvudprincipen för uppförande: 
Vi lyder lagen.

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag informerar mig om de bestämmelser 

som gäller inom mitt ansvarsområde och 
följer dem.

 ■ I tveksamma fall kontaktar jag 
min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad, 
efterlevnadsavdelningen eller de 
TRUMPF-experter som ansvarar för 
respektive ämne.

Exempel
En affärspartner ger dig en värdefull 
julklapp. 

Varför kan detta vara känsligt? 
Det kan handla om mutor. Även om du 
tror att gåvan inte kommer att påverka 
ditt affärsbeslut på ett otillbörligt sätt bör 
gåvans värde inte överstiga de riktvärden 
som anges i de tillämpliga riktlinjerna. Om 
du är tveksam, tacka nej till gåvan. Om 
detta inte är möjligt, t.ex. på grund av 
att det skulle betraktas som oartigt i den 
specifika situationen eller att det skulle vara 
för omständigt, måste chefen informeras 
för att diskutera vad som ska göras härnäst. 
Öppenhet har högsta prioritet. 
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Vårt uppförande som en del av samhället: 
Vi tar ett socialt ansvar. 

Mänskliga rättigheter

Vad handlar det om?
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna fastställs det internationella 
samfundets krav och förväntningar när det 
gäller respekt för och efterlevnad av de 
mänskliga rättigheterna. 

Vår princip
Vi respekterar, skyddar och främjar de 
bestämmelser som gäller i hela världen 
för att skydda de mänskliga rättigheterna. 
Bortsett från alla människors lika värde 
är följande rättigheter särskilt viktiga för 
TRUMPF:

 ■ Rätten till lika möjligheter och rätten till 
icke-diskriminering

 ■ Förbud mot alla former av barnarbete 
och tvångsarbete

 ■ Rätten till yttrande- och 
informationsfrihet och rätten 
att bilda och ansluta sig till 
yrkessammanslutningar

 ■ Rätten till hälsa och säkerhet samt 
arbetsnormer och sociala normer

Detta gäller inte bara samarbetet inom 
TRUMPF, utan givetvis även beteendet hos 
och gentemot våra affärspartner. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag respekterar principerna om lika 

möjligheter och likabehandling. Jag 
diskriminerar inte någon och tolererar 
inte diskriminering på grund av kön, 
hudfärg, nationalitet, politisk åsikt, 
etniskt eller socialt ursprung, religion, 
ålder, sexuell läggning eller någon annan 
orsak. 

 ■ Om jag har misstankar om kränkningar 
av mänskliga rättigheter i min yrkesmiljö 
ser jag till att kränkningarna förhindras 
eller stoppas. Vid behov kontaktar jag 
efterlevnadsavdelningen.

Exempel
Du arbetar med inköp och får information 
om att en av underleverantörerna använder 
guld som kommer från gruvor i Kongo där 
även barnarbete tolereras. 

Varför kan detta vara känsligt? 
Ett sådant arbetssätt motsvarar inte 
TRUMPFs värdegrund. Affärsförbindelserna 
med denna affärspartner ska ses över och 
vid behov måste lämpliga åtgärder vidtas. 
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Vad handlar det om?
I sitt ansvar för kommande generationer 
ser TRUMPF det som en central uppgift att 
värna om energi, material och resurser och 
att undvika negativa effekter på miljön i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Vår princip
TRUMPF är ett av världens ledande 
teknikföretag. Våra höga krav på våra 
produkter och processer omfattar även 
energi- och resursanvändning. Därför har 
vi satt upp långtgående globala klimatmål 
och stöder målen i de internationella 
klimatavtalen med vår klimatstrategi. Det är 
därför särskilt viktigt att långsiktigt minska 
resursförbrukningen samt att använda 
och skapa effektiv teknik. Miljöpåverkan 
från vår verksamhet ska minskas till ett 
minimum. 

Vad innebär det för mig?
 ■ I mitt dagliga arbete använder jag 

resurser och energi på ett sparsamt och 
hållbart sätt.

 ■ Jag tar hänsyn till miljön närhelst det är 
möjligt i mitt arbete.

Vårt uppförande som en del av samhället: 
Vi tar ett socialt ansvar. 

Miljö

Har du en idé om hur 
resursförbrukningen skulle kunna 
minskas ytterligare i ditt område? 

Informera din chef och de TRUMPF-
experter som ansvarar för hållbarhet 
om din idé. 
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Vårt uppförande som en del av samhället: 
Vi tar ett socialt ansvar. 

Donationer och sponsring

Vad handlar det om?
TRUMPF är ett familjeägt företag som 
tänker långsiktigt och agerar ansvarsfullt. 
Utifrån denna övertygelse gör TRUMPF 
å ena sidan donationer, dvs. frivilliga 
gåvor utan motprestationer, i syfte att 
skapa mervärde för oss alla och för 
samhället. Å andra sidan delar TRUMPF 
ut sponsorpengar, dvs. gåvor på grundval 
av en avtalsenlig motprestation, med vilka 
TRUMPF strävar efter att uppnå sina egna 
företagsrelaterade mål i fråga om reklam 
eller pr. 

Vår princip
Donationer och sponsringsåtgärder 
beviljas hos TRUMPF endast i enlighet 
med lagstadgade bestämmelser. Detta 
gäller både de tematiska områden som 
kan komma i fråga för donationer och 
sponsringsåtgärder, urvalet av mottagare 
eller sponsringspartner och det förfarande 
som måste följas av varje enskild 
person i samband med donationer och 
sponsringsåtgärder. Syftet är att säkerställa 
en enhetlig strategi och att skydda 
TRUMPFs rykte i offentligheten. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Om jag planerar en donation eller 

sponsringsåtgärd följer jag de 
bestämmelser som gäller för donationer 
och sponsringsåtgärder. 

 ■ Vid frågor kontaktar jag min chef, 
mitt dotterbolags lokala ansvarige 
för regelefterlevnad eller de TRUMPF-
experter som ansvarar för donationer  
och sponsring.  

Exempel
En insamlare på ett museum ber om 
sponsring för den utställning som planeras 
på våren, eller en kund ber om en donation 
till sin idrottsklubb.  

Varför kan detta vara känsligt? 
Skattemässiga, juridiska och TRUMPF-
interna krav kan inte uppfyllas om det inte 
i förväg klargörs med de TRUMPF-experter 
som ansvarar för donationer och sponsring 
om och på vilket sätt sponsring eller 
donation är möjlig. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.
 
Korruptionsbekämpning

Vad handlar det om?
Med korruption avses missbruk av en 
förtroendeställning för egen vinning. Den 
leder till beslut som baseras på subjektiva 
skäl, snedvrider konkurrensen och skadar 
därmed samhället. Därför är korruption 
oacceptabelt.  

Vår princip
Vi avvisar korruption. Vi varken beviljar eller 
accepterar några otillbörliga förmåner för 
våra affärspartner. För att det inte ens ska 
finnas minsta misstanke om korruption är 
våra åtgärder alltid öppna. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag mutar aldrig andra och låter mig 

aldrig mutas. 
 ■ I tveksamma fall kontaktar jag 

min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad eller 
efterlevnadsavdelningen.

 ■ När jag får en misstanke om korruption 
rapporterar jag den skyndsamt.

Exempel
Du arbetar på TRUMPFs 
försäljningsavdelning och vill anlita en 
mellanhand. Mellanhanden erbjuder dig 
sitt stöd utan ett skriftligt uppdragsavtal – 
enligt denne är du då mycket mer flexibel.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle inte 
vara korrekt. Provisioner och ersättningar 
till aktörer, mellanhänder eller rådgivare 
kräver ett skriftligt avtal, får endast betalas 
för tillåtna och faktiskt utförda tjänster och 
måste stå i proportion till dessa tjänster. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Gåvor, inbjudningar och andra förmåner

Vad handlar det om?
Det är förbjudet att ta emot och bevilja 
gåvor, inbjudningar och andra förmåner 
från eller till affärspartner och offentliga 
tjänstemän i utbyte mot otillbörliga 
tjänster. Vanliga tecken på artighet, 
gästfrihet eller allmän uppskattning av en 
affärspartner är dock tillåtna. Dyra eller 
hemliga gratifikationer är däremot generellt 
sett misstänkta och kan föranleda en 
utredning av åklagarmyndigheten. 

Vår princip
Gåvor, inbjudningar och andra förmåner 
är tillåtna inom ramen för allmänt 
accepterade etiska normer, men får aldrig 
ges eller accepteras på ett sätt som kan 
tolkas som otillbörlig påverkan. En ytterst 
restriktiv hållning måste tillämpas när det 
gäller offentliga tjänstemän. Tillämpliga 
riktlinjer måste följas. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag sätter mig in i de relevanta riktlinjerna 

och följer dem noggrant. 
 ■ Jag kontrollerar om givaren eller 

mottagaren är en offentlig tjänsteman. 
 ■ I tveksamma fall kontaktar jag 

min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad eller 
efterlevnadsavdelningen.

Exempel
Du arbetar på TRUMPFs inköpsavdelning. 
En leverantör bjuder in dig till det årliga 
utbytet av erfarenheter för en helg på ett 
hotell. På lördagen planeras ett omfattande 
fritidsprogram, medan erfarenhetsutbytet 
ska äga rum under den sista timmen före 
avresan på söndagen. 

Varför kan detta vara känsligt? 
Erfarenhetsutbyte mellan köpare och 
leverantörer är vanligt. I det föreslagna 
konferensprogrammet ligger fokus dock 
på det omfattande fritidsprogrammet och 
hotellvistelsen. Den yrkesmässiga aspekten 
kommer däremot först i andra hand. Detta 
kan ge intryck av mutor och korruption. 
Därför bör du tacka nej till denna inbjudan. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Intressekonflikter

Vad handlar det om?
En potentiell intressekonflikt föreligger om 
de personliga intressen som en anställd 
hos TRUMPF har står i konflikt eller kan 
stå i konflikt med TRUMPFs intressen. 
Intressekonflikter kan uppstå i synnerhet 
genom en TRUMPF-anställds bisyssla 
eller genom personliga relationer mellan 
TRUMPF-anställda och affärspartner. 

Vår princip
Vi skiljer strikt mellan affärsmässiga och 
personliga intressen och använder inte vårt 
arbete på TRUMPF för att få personliga 
fördelar. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag undviker minsta antydan om en 

intressekonflikt och berättar öppet för 
min chef om alla uppenbara eller faktiska 
intressekonflikter. 

 ■ Jag anlitar inte TRUMPFs affärspartner 
för privata ändamål.

 ■ Jag väljer inte affärspartner av personliga 
skäl. 

 ■ Innan jag tar upp en bisyssla eller 
investerar i en konkurrent, kund eller 
leverantör ska jag inhämta godkännande 
från min chef och personalavdelningen. 

 ■ I tveksamma fall kontaktar jag 
min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad eller 
efterlevnadsavdelningen.

Exempel
Som en del av ditt arbete kontrollerar du 
flera leverantörers anbud. Du upptäcker 
att det bästa anbudet kommer från en god 
väns företag.

Varför kan detta vara känsligt? 
Det finns en risk för att du sätter privata 
intressen före TRUMPFs intressen. 
Affärsintressen och privata intressen 
måste dock vara strikt åtskilda.  Informera 
därför din chef om situationen och dra 
dig tillbaka från beslutsprocessen för att 
undvika att ens minsta misstanke om en 
intressekonflikt väcks.
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Rättvis konkurrens

Vad handlar det om?
Rättvis och fri konkurrens skyddas 
av tillämplig konkurrens- och 
antitrustlagstiftning. Den säkerställer 
att konkurrensen på marknaden 
inte snedvrids genom otillbörliga 
konkurrensbegränsningar. Det är bland 
annat förbjudet att göra upp om priser 
och villkor, dela upp marknader, kunder 
eller områden samt att samordna 
affärsstrategier. I detta avseende är inte 
bara uttryckliga arrangemang utan även 
samordnade förhållningssätt förbjudna. 
Överträdelser av dessa förbud följs 
konsekvent av kartellmyndigheterna 
och kan leda till kännbara böter och 
straffavgifter. 

Vår princip
Vi samordnar inte vårt konkurrens-
beteende med konkurrenter, utan 
bedriver verksamhet enbart på grundval 
av fri konkurrens. Vi följer lagarna om 
konkurrensskydd. 

Vad innebär det för mig?
Jag pratar aldrig med konkurrenterna om

 ■ priser och andra villkor,
 ■ uppdelning av marknader, kunder eller 

områden,
 ■ deltagande eller icke-deltagande i 

anbudsförfaranden.
I tveksamma fall kontaktar jag 
min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad eller 
efterlevnadsavdelningen.

Varför kan detta vara känsligt?
En sådan konversation skulle utgöra en 
överträdelse av gällande konkurrens- och 
antitrustlagstiftning och kan få drastiska 
konsekvenser för dig och TRUMPF. Gör 
det omedelbart och otvetydigt klart för 
din samtalspartner att du inte kommer 
att utbyta åsikter med honom eller henne 
om det här ämnet. Avbryt samtalet, 
dokumentera detta och informera 
efterlevnadsavdelningen om det. 

Exempel
På en mässa pratar du med en anställd hos 
en konkurrent. Din samtalspartner försöker 
få fram information om priser från dig. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Korrekt dokumentation

Vad handlar det om?
Nästan varje sammanställning av 
information som vi gör i vårt arbete är en 
redovisning. Korrekt redovisning tjänar 
interna syften, t.ex. för att utarbeta 
strategier eller göra prognoser, samt för 
planering, styrning och kontroll. Dessutom 
bidrar korrekt redovisning till att skapa och 
upprätthålla förtroendet hos myndigheter, 
allmänheten och våra affärspartner. Den 
är därför oumbärlig ur handels- och 
skatterättslig synvinkel. 

Vår princip
Vi håller våra räkenskaper och register 
fullständiga, korrekta, i rätt tid, uppdelade 
enligt områden och i enlighet med de 
rättsliga ramarna. Vi håller oss till en 
korrekt presentation av fakta och ett sakligt 
formuleringssätt. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag dokumenterar alla affärshändelser 

korrekt, fullständigt och i tid. 
 ■ Jag redovisar inte falsk information.
 ■ Jag manipulerar inte register eller 

utelämnar information för att få en 
transaktion att framstå i ett annat ljus.

 ■ Jag registrerar min arbetstid korrekt 
och håller mina personuppgifter 
uppdaterade. 

 ■ I tveksamma fall kontaktar jag 
min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad, 
efterlevnadsavdelningen eller ansvariga 
experter på TRUMPF.

Exempel
Fakturan för en beställd maskin har redan 
utfärdats till kunden och bokförts den 
20december. För att kunna få stöd för 
köpet vill kunden dock att den ursprungliga 
fakturan annulleras och att en ny faktura 
utfärdas för den 24 januari.

Avstå från ett sådant tillvägagångssätt. 
Register som inte stämmer överens med 
fakta kan få allvarliga konsekvenser, 
i det nämnda exemplet till och med 
straffrättsliga sådana.
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Skatte- och tullbestämmelser

Vad handlar det om?
Skatterna är ett viktigt bidrag till en 
fungerande stat. Skattebestämmelserna 
omfattar bland annat bestämmelser om 
bolagsskatt, löneskatt och mervärdesskatt, 
medan tullbestämmelserna bland annat 
omfattar tullar som ska betalas vid import 
av varor. Genom att följa skatte- och 
tullbestämmelserna skapas förtroende 
bland affärspartner, skattemyndigheter 
och allmänheten. Myndigheterna gör 
regelbundna kontroller för att se till att 
dessa bestämmelser följs. Överträdelser kan 
leda till betydande påföljder. 

Vår princip
Vi följer tillämpliga skatte- och 
tullbestämmelser. Detta kräver att vi lämnar 
in deklarationen om de skatter och tullar 
som ska betalas korrekt och i tid och att vi 
betalar de fastställda skatterna och tullarna 
enligt reglerna. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Om jag är osäker rådgör jag med de 

TRUMPF-experter som ansvarar för  
skatte- och tullbestämmelser. 

 ■ Vid misstanke om eventuella överträdelser 
av skatte- eller tullbestämmelser 
kontaktar jag min chef, mitt dotterbolags 
lokala ansvarige för regelefterlevnad, 
efterlevnadsavdelningen eller ansvariga 
experter på TRUMPF. 

Gör klart för kunden att TRUMPF inte 
kan utfärda en faktura vars värde är lägre 
än det avtalade beloppet. Annars skulle 
TRUMPF hjälpa till att minska de skatter 
som ska betalas. 

Exempel
En kund som själv importerar maskinen 
ber oss att utfärda en faktura till ett lägre 
värde än vad vi har fakturerat för importen. 
Kunden kan förmodligen få maskinen 
importerad till ett lägre värde.
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Utrikeshandel och exportkontroll

Vad handlar det om?
För ett globalt verksamt företag som 
TRUMPF är det av största vikt att följa 
reglerna för utrikeshandel. Reglerna för 
utrikeshandel måste följas vid export 
av varor, teknik och programvara. 
Huruvida ett tillstånd krävs eller om 
det till och med finns ett förbud beror 
i grunden på vad som levereras, vart 
det levereras, till vem det levereras och 
för vilket ändamål varorna är avsedda. 
I enlighet med detta ska befintliga 
embargon, sanktionsförteckningar och 
slutanvändningen av varor med dubbla 
användningsområden ses över. 

Vår princip
Vi följer alla bestämmelser som gäller för 
gränsöverskridande handel. Detta gäller 
framför allt iakttagandet av befintliga 
import- och exportrestriktioner och 
erhållandet av nödvändiga tillstånd. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Om jag är osäker rådgör jag med de 

TRUMPF-experter som ansvarar för 
utrikeshandel och exportkontroll. 

 ■ Vid misstanke om eventuella 
överträdelser av regler för utrikeshandel 
kontaktar jag min chef, mitt dotterbolags 
lokala ansvarige för regelefterlevnad, 
efterlevnadsavdelningen eller ansvariga 
experter på TRUMPF.

Exempel
Du får en förfrågan från en potentiell kund 
om att leverera en laser till ett land som du 
vet omfattas av embargo. 

Ta reda på vilka exportrestriktioner som 
gäller för det land som ska levereras med 
de TRUMPF-experter som ansvarar för 
utrikeshandel och exportkontroll. Ingå inga 
avtal som ålägger TRUMPF att exportera till 
detta land förrän ett slutgiltigt klargörande 
har gjorts. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Förbud mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vad handlar det om?
Nästan alla länder i världen har lagar mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Med penningtvätt avses varje transaktion 
som syftar till att dölja ursprunget till 
olagligt förvärvade medel så att de kan 
flöda in i det lagliga finansiella och 
ekonomiska kretsloppet. Olagliga pengar 
uppstår till exempel i samband med mutor. 
Finansiering av terrorism sker när medel 
eller andra lagliga tillgångar tillhandahålls 
terrorister eller terroristorganisationer i 
syfte att bedriva terroristverksamhet. Både 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
kan leda till hårda straff. 

Vår princip
Vi följer de rättsliga kraven. Vårt mål är att 
upprätthålla affärsrelationer endast med 
välrenommerade partner som också följer 
reglerna för bekämpning av penningtvätt 
och terrorism. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag sätter mig in i de relevanta  

riktlinjerna och följer dem noggrant. 
 ■ Vid misstanke om penningtvätt eller 

finansiering av terrorism avbryter jag 
omedelbart affären och kontaktar 
min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad eller 
efterlevnadsavdelningen.

Varför kan detta vara känsligt? 
Det finns risk för att TRUMPF på så sätt 
hjälper till att minska skatterna som ska 
betalas och eventuellt också bidrar till att 
dölja ursprunget till olagligt förvärvade 
pengar. En sådan begäran kräver därför 
en förklaring. Acceptera inte förslaget 
utan vidare, utan fråga leverantören varför 
denne inte vill att pengarna ska överföras 
till ett konto i Ungern. Stäm av med 
efterlevnadsavdelningen om hur du ska  
gå vidare. 

Exempel
En leverantör med säte i Ungern ber om 
betalning av sin faktura till ett konto i 
Belgien. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Arbetsmiljö

Vad handlar det om?
Utöver den fysiska integriteten hos alla 
anställda som är högsta prioritet har 
arbetsmiljön ett viktigt inflytande på 
produktivitet och kvalitet, men också 
på TRUMPFs externa framtoning och på 
kundernas förtroende för varumärket. 
Bakom de flesta olyckor ligger den 
mänskliga faktorn. Därför bidrar varje 
anställd till arbetsmiljön och till att 
förebygga olyckor genom att inte utsätta 
sig själv eller andra för fara.

Vår princip
I tveksamma fall kommer säkerheten  
alltid i första hand.

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag känner igen riskkällor och bedömer 

min arbetsmiljö uppmärksamt och 
regelbundet.

 ■ Jag rapporterar osäkra situationer, tillbud 
och olyckor av alla slag.

 ■ I tveksamma fall kontaktar jag 
min chef, mitt dotterbolags lokala 
ansvarige för regelefterlevnad, 
efterlevnadsavdelningen eller ansvariga 
experter på TRUMPF.

Exempel
Du är servicetekniker och installerar en 
verktygsmaskin hos kunden. På grund 
av oförutsedda omständigheter tar 
installationen längre tid än väntat. Kunden 
ser sin tidsplan hotad och sätter dig under 
press för att slutföra arbetet och kräver att 
säkerhetsbestämmelserna inte ska följas  
till punkt och pricka. 

Informera din chef om situationen. 
Fortsätt att arbeta i lugn och ro. Följ alltid 
säkerhetsbestämmelserna och prioritera 
alltid säkerheten framför att hålla tidsfrister.
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Produktöverensstämmelse

Vad handlar det om?
Var och en som släpper ut produkter 
på marknaden måste uppfylla höga 
säkerhetskrav. Detta är det enda sättet att 
garantera att en produkt är säker när den 
används på avsett sätt och att den inte 
utgör någon risk för hälsa, säkerhet eller 
miljö. 

Vår princip
Vi ställer de högsta kraven på våra 
produkters säkerhet. Vi utvecklar våra 
produkter och deras säkerhetskoncept 
i enlighet med den senaste tekniken. Vi 
övervakar våra produkter på marknader 
runt om i världen. Om några oegentligheter 
uppstår vidtar vi lämpliga åtgärder. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Om jag märker att våra produkter kan 

utgöra en risk eller att bestämmelser inte 
följs, vidtar jag motåtgärder. 

 ■ Vid misstanke kontaktar jag min chef och 
de TRUMPF-experter som ansvarar för 
produktöverensstämmelse.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle 
inte vara korrekt. Även genom ett avtal 
kan jag inte åsidosätta tvingande rättsliga 
bestämmelser. Alla maskiner som släpps ut 
på marknaden i Brasilien omfattas av det 
brasilianska maskindirektivet. 

Exempel
Du arbetar på TRUMPFs försäljnings-
avdelning och vill sälja en maskin till ett 
amerikanskt företag. Kunden vill använda 
maskinen i Brasilien. Kunden vill avstå från 
att följa det brasilianska maskindirektivet 
och hänvisar till specifikationerna och 
företagets interna bestämmelser. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Skydd för personuppgifter

Vad handlar det om?
Syftet med personuppgiftsskyddet är att 
skydda enskilda personer från godtycklig 
hantering av deras personuppgifter. Med 
personuppgifter avses alla uppgifter 
som gör en person direkt eller indirekt 
identifierbar. Behandling och annan 
användning av personuppgifter omfattas 
av särskilda rättsliga bestämmelser. 
Följaktligen får personuppgifter endast 
användas för det avsedda ändamålet. 
Användningen kräver dessutom den 
berörda personens samtycke eller en annan 
rättslig grund.

Vår princip
Vi hanterar personuppgifterna för 
våra kolleger, affärspartner och andra 
berörda personer på ett ansvarsfullt 
och förtroendefullt sätt. Vi använder 
personuppgifterna uteslutande för de 
ändamål för vilka de har lämnats till oss.

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag bekantar mig med 

dataskyddsorganisationens tillämpliga 
riktlinjer och bestämmelser.

 ■ Jag behandlar personuppgifter 
uteslutande för ett specifikt ändamål 
och på grundval av samtycke eller annan 
rättslig grund.

 ■ I tveksamma fall rådgör jag med min 
chef, den lokala dataskyddssamord-
naren i mitt eget dotterbolag eller 
dataskyddsavdelningen.

Exempel
Du har upptäckt att du kan se 
tidsuppgifterna för alla kolleger på din 
avdelning.

Tidsuppgifter är också personuppgifter, 
eftersom de innehåller kollegers namn 
och andra egenskaper som gör en person 
identifierbar. Här måste du se till att endast 
din chef eller tidsadministratören har 
tillgång till uppgifterna. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Skydd för hemligheter

Vad handlar det om?
Som teknikföretag med stora investeringar i 
forskning och utveckling är TRUMPF särskilt 
beroende av skyddet av sina uppfinningar, 
sina affärs- och företagshemligheter och sin 
tekniska kompetens. Men även icke-teknisk 
information (t.ex. försäljningsuppgifter 
eller inköpspriser) kan vara värdefulla 
affärshemligheter. 

Vår princip
Vi hanterar känslig information med 
särskild omsorg. Vi ser till att konfidentiell 
information inte når obehöriga tredje 
parter. Detta gäller även konfidentiell 
information som vi får från våra affärs-
partner. Om särskild sekretess krävs på 
grund av särskilda omständigheter (t.ex. 
känsliga utvecklingsprojekt för kunder eller 
företagsförvärv), upprätthåller vi denna 
sekretess även gentemot kollegor. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag hanterar känslig information från 

TRUMPF och affärspartner varsamt och 
lämnar den inte vidare utan tillstånd.

 ■ Jag respekterar befintliga sekretessavtal 
med våra affärspartner. 

 ■ Jag delar bara känslig information med 
dem som absolut måste känna till den. 

 ■ Jag är särskilt uppmärksam när 
jag hanterar känslig information i 
offentligheten (t.ex. på affärsresor, i sociala 
medier eller på andra allmänna platser). 

Du måste se till att ingen obehörig person 
får kännedom om denna konfidentiella 
information. Detta skulle utgöra en 
överträdelse av det undertecknade 
sekretessavtalet och äventyra förhållandet 
till kunden.

Exempel
En kund har skickat dig konfidentiell 
information om ett gemensamt projekt. 
Du är på väg till denna kund och tänker gå 
igenom dokumenten igen på tåget.
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Cybersäkerhet

Vad handlar det om?
Målet med cybersäkerhet (informations-
säkerhet, it-säkerhet och produktsäkerhet) 
är att förhindra skador på TRUMPF, dess 
affärspartner, kunder och anställda. 
Informationssäkerhet och it-säkerhet 
skyddar våra tekniska system och vår 
information, medan produktsäkerhet 
skyddar våra produkter från cyberattacker 
och därav följande störningar. 

Vår princip
Vi ställer de högsta kraven på säkerhet  
och agerar därefter. 
Vi hanterar information om TRUMPF, 
kunder, affärspartner, produkter och 
kolleger på ett ansvarsfullt sätt. Vi 
identifierar behovet av att skydda 
information i våra affärsprocesser och 
produkter och genomför lämpliga tekniska 
och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag bekantar mig med cybersäkerhetens 

tillämpliga riktlinjer och agerar i enlighet 
med föreskrifterna. 

 ■ Om jag märker att det finns en potentiell 
fara eller att säkerhetsrelaterade 
bestämmelser överträds, vidtar jag 
motåtgärder och informerar den 
ansvariga kontaktpersonen. 

 ■ Under utvecklingen av produkter, system 
eller tillämpningar följer jag den senaste 
tekniken för att garantera säkerheten 
och använder standardiserade 
komponenter för att skydda känslig 
information. 

 ■ I tveksamma fall eller om jag är osäker 
rådgör jag med min chef. Dessutom 
kontaktar jag kontaktpersonerna för 
cybersäkerhet om jag har några frågor. 

Exempel
Du är projektledare och ändrar affärs-
processer som en del av ditt arbete genom 
att införa ett molnbaserat verktyg. 

För detta måste du göra en riskanalys 
av informationssäkerheten tillsammans 
med respektive processägare. Du måste 
vidta lämpliga åtgärder av både teknisk 
och organisatorisk karaktär. Du diskuterar 
de organisatoriska åtgärderna med din 
informationssäkerhetssamordnare, de 
tekniska åtgärderna med din it-kontakt 
och dataskyddsåtgärderna med din 
dataskyddssamordnare eller -chef. 
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Vårt uppförande i den dagliga verksamheten: 
Vi agerar alltid med integritet.

Företagets tillgångar

Vad handlar det om?
Materiella och immateriella tillgångar som 
utrustning, produkter, tjänster och know-
how är viktiga för att vi ska kunna uppnå 
våra affärsmål. 

Vår princip
Vi hanterar TRUMPFs materiella och 
immateriella tillgångar på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi använder inte TRUMPFs tillgångar 
för andra ändamål än affärsverksamhet om 
inte detta uttryckligen tillåts. 

Vad innebär det för mig?
 ■ Jag undviker onödiga kostnader.
 ■ Jag behandlar TRUMPFs tillgångar varsamt.
 ■ Jag fattar affärsbeslut på grundval av 

kommersiellt begripliga analyser av 
möjligheter och risker.

 ■ I tveksamma fall kontaktar jag min chef, 
mitt dotterbolags lokala ansvarige för 
regelefterlevnad, efterlevnadsavdelningen 
eller ansvariga experter på TRUMPF.

I princip använder vi företagets tillgångar, 
t.ex. fordon eller kontorsmaterial, 
mobiltelefoner och bärbara datorer, endast 
i affärssyfte. Undantag gäller om företagets 
regler uttryckligen tillåter privat användning 
av företagets resurser. Innan du använder 
företagets egendom privat bör du därför 
kontrollera om det är tillåtet. 

Exempel
Din vän planerar att flytta i helgen. Han 
frågar dig om du som anställd hos TRUMPF 
kan ordna en tjänstebil från företagets 
fordonspark. 
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E-postadress för regelefterlevnad
Följande e-postadress är tillgänglig för 
efterlevnadsärenden, inklusive rapportering 
av misstänkta fall när det gäller efterlevnad.

compliance@trumpf.com

E-postadressen för regelefterlevnad 
används för att skicka information om 
misstänkta fall när det gäller efterlevnad 
och frågor till efterlevnadsavdelningen. 
Identiteten på dig som lämnar en 
anmälan eller ställer frågor kommer att 
hållas konfidentiell om du inte medvetet 
rapporterar falska fakta eller påståenden.

Det borde ligga i alla anställdas 
intresse att rapportera missförhål-
landen, särskilt överträdelser av  
tillämplig lag och TRUMPFs upp-
förandekod. På så sätt bidrar vi till att 
upptäcka och undanröja övertramp 
och missförhållanden och skyddar 
oss själva och TRUMPF från risker och 
skador som kan uppstå till följd av 
detta.

Hur kan jag lämna in en anmälan?

E-mailadress för att rapportera misstänkta fall av regelbrott
compliance@trumpf.com

Anonymt visselblåsarsystem för att rapportera misstänkta fall av regelbrott
https://trumpf.integrityplatform.org

Självklart är vi alltid tillgängliga om du hellre vill kontakta  
oss personligen.
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Anonymt visselblåsningssystem
Dessutom står ett anonymt vissel-
blåsningssystem till förfogande för 
efterlevnadsärenden. 

https://trumpf.integrityplatform.org

Denna internetadress leder dig till den 
kommunikationsplattform som gör det 
möjligt för dig att skicka anmälningar 
eller frågor till efterlevnadsavdelningen 
365 dagar om året, dygnet runt och 
på vilket språk som helst. Ytterligare 
anonym kommunikation mellan 
efterlevnadsavdelningen och den som 
lämnar en anmälan eller ställer frågor  
är möjlig via systemet. 

Det anonyma visselblåsningssystemet 
drivs inte på TRUMPFs servrar, utan på 
en säker server hos en extern leverantör. 
Systemet fungerar anonymt, anmälan som 
lämnas eller frågan som ställs skickas till 
efterlevnadsavdelningen i en krypterad 
och ospårbar form. Den som lämnar en 
anmälan eller ställer frågor kan röja sin 
identitet – men behöver inte göra det. 

Fler kommunikationsmöjligheter
Som kontaktpersoner för efterlevnad-
särenden (anmälningar och frågor) finns 
givetvis också

 ■ respektive chef,
 ■ den lokala Compliance Officer för 

respektive dotterbolag (vanligtvis 
ekonomichefen),

 ■ efterlevnadsavdelningen (del av Group 
Legal Department) eller

 ■ Chief Compliance Officer

– personligen, per telefon eller via e-post 
(se även efterlevnadssidan i bluenet).

03 Efterlevnad av våra uppförandeprinciper  
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TRUMPF följer upp alla anmälningar 
och vidtar vid behov lämpliga åtgärder. 
Brott mot tillämplig lag och TRUMPFs 
uppförandekod tolereras inte och leder 
till disciplinära åtgärder. Självfallet gäller 
oskuldspresumptionen för den misstänkte 
till dess att motsatsen har bevisats. TRUMPF 
tolererar inga nackdelar för visselblåsare. 

Vad händer efter att jag  
lämnat in en anmälan?

Tredje part kan också rapportera 
överträdelser av TRUMPFs uppförandekod. 
Proceduren för anmälningar från tredje 
part är identisk med proceduren för 
anmälningar från anställda, i den mån det 
är juridiskt möjligt.
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Om du är osäker på om ditt beteende överensstämmer med våra uppförande-
principer kan du kontrollera ditt beteende genom att ställa följande frågor:

Om du tar hänsyn till dessa tips kommer ditt beteende att vara i linje med våra 
uppförandeprinciper. 

Eftersom TRUMPF lever för efterlevnad och alla är med på det!

Vägledning

Vad skulle hända 
om ditt beteende 
rapporterades i 
tidningen i morgon? 

Skulle du vara beredd 
att ta konsekvenserna av 
dina handlingar? Om du 
har en dålig känsla av en 
sådan tidningsartikel bör 
du avstå från det avsedda 
beteendet eller söka råd. 
Överträdelser kan då 
nästan alltid undvikas.

Vad säger din 
magkänsla? 

Lyssna på din magkänsla! 
Den som agerar enligt 
sin magkänsla gör ofta 
allting rätt. Din egen 
magkänsla kan därför 
vara ett bra rättesnöre. 

Fråga hellre en gång för 
ofta än för sällan!

Kontakta i tveksamma fall 
din chef, ditt dotterbolags 
lokala ansvarige för 
regelefterlevnad eller 
efterlevnadsavdelningen.

03 Efterlevnad av våra uppförandeprinciper  
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