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Kjære kolleger,  
 
Konecranes’ gode navn og rykte er et resultat av våre verdier samt hardt arbeid og 
engasjement fra oss alle sammen. Sammen er vi ansvarlig for å ivareta og styrke dette 
omdømmet. Konecranes’ medarbeidere representerer et mangfold av kulturer, 
snakker mange forskjellige språk og tilhører forskjellige religioner. Målet vårt er ikke 
bare å etterleve lover, regler og bestemmelser som gjelder for virksomheten vår. Vi 
gjør vårt ytterste for å følge de høyeste standarder for lovmessig og etisk 
forretningsvirksomhet. 

Vi driver virksomhet på en direkte, klar og etisk måte. Vi står ansvarlig for våre ord og 
handlinger, og vi går inn for å bygge et utfordrende og meningsfullt arbeidsmiljø som 
belønner teamarbeid. Vi respekterer og anerkjenner forskjellige arbeidsstiler, livsstiler 
og kulturelle forskjeller. 

Disse etiske reglene trekker opp de grunnleggende kravene og retningslinjene for 
hvordan vi driver virksomhet, og beskriver standardene som vi følger i vårt arbeid. De 
er basert på vår forretningsetikk og integritetsforpliktelse som gjelder for alle ansatte, 
styremedlemmer, konsulenter, agenter, leverandører, underleverandører og 
forretningsenheter over hele verden. Disse reglene skal brukes sammen med lovene og 
bestemmelsene i landene der vi driver virksomhet. 

Punktene fastsatt i reglene hører til vår lange tradisjon med å følge etiske 
forretningsstandarder. Vennligst les reglene nøye og påse at du forstår innholdet, 
konsekvensene av avvik og reglenes betydning for Konecranes-konsernets fremgang.  

Hvis du lurer på noe, kan du snakke med nærmeste overordnede, Konecranes’ 
Compliance & Ethics Officers eller andre personer angitt i disse reglene. Hvis du er i tvil 
om en særlig praksis eller sak er tilrådelig eller passende, bør du søke egnet rådgivning. 

Vi har ansvar for å verne om prinsippene i disse reglene og snarest melde overtredelser 
eller potensielle overtredelser som kan skje. Å skape bevissthet rundt disse forholdene, 
klarlegge spørsmål og løse problemer er vesentlig for å gjøre Konecranes til en 
fremragende, global organisasjon.  

Med vennlig hilsen  

Teo Ottola 
CFO, Interim CEO 
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1. Generell innledning 
Ansvarlig forretningspraksis er avgjørende for å sikre langsiktig konkurranseevne og 
lønnsomhet. Ledelseskulturen i Konecranes er basert på selskapets verdier: tillit til folk, 
total serviceforpliktelse og varig lønnsomhet. Ledelsespraksisen er også basert på de 
generelle prinsippene om bærekraftig utvikling, som understreker integreringen av 
økonomiske, sosiale og økologiske mål i vår forretningsvirksomhet. Konecranes deltar i 
det strategiske initiativet for bærekraftig forretningspraksis United Nations Global 
Compact og støtter de ti universelt godkjente prinsippene innenfor 
menneskerettigheter, arbeid, miljø og korrupsjonsbekjempelse. 
 
Konecranes’ etiske regler inneholder de grunnleggende krav og retningslinjer for 
hvordan vi driver virksomhet. Konecranes streber etter høyeste etiske atferd, og med 
disse prinsippene beskriver vi de juridiske og etiske standardene som vi skal etterleve 
overfor våre kunder, forretningspartnere, leverandører og medarbeidere, og dessuten 
overfor samfunnet og de økonomiske markedene i alle land der vi driver virksomhet. 
  
Alle ansatte uavhengig av posisjonen i organisasjonen forventes å fremme og følge 
disse etiske reglene med mindre dette strider mot obligatoriske lokale eller 
internasjonale lover eller andre gyldige bestemmelser. 
 

2. Lover og bestemmelser 
Konecranes forplikter seg til fullt ut å etterleve gjeldende nasjonale og internasjonale 
lover. Dette omfatter for eksempel lover og bestemmelser om konkurranse, 
foretaksstyring, beskatning, finansiell rapportering, sikkerhet, forebygging av 
bestikkelser, ulovlige utbetalinger og korrupsjon, ansatterettigheter, miljøvern og 
anerkjennelse og beskyttelse av selskapseiendeler, opphavsrettigheter og andre 
former for immaterialrettigheter.   
 
Konecranes vil bli ledet med åpenhet og i samsvar med reglene, retningslinjene og 
prinsippene for god foretaksstyring i henhold til Konecranes’ forpliktelse overfor sine 
aksjonærer, partnere, kunder, leverandører, ansatte og samfunnet. 

 

3. Rettferdig konkurranse og etterlevelse av konkurranselovgivning 
Konecranes støtter og streber etter rettferdig konkurranse og er forpliktet til å følge 
gjeldende konkurranselovgivning. Konecranes vil avstå fra alle aktiviteter som kan 
begrense rettferdig konkurranse eller føre til uro angående konkurranselovgivningen, 
for eksempel dele informasjon om priser, markedsandeler eller andre lignende ikke-
offentlige opplysninger med konkurrenter. 

 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ konkurranseregler (Konecranes Competition 
Policy) på MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
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4. Fortrolighet, datasikring og personvern 
Fortrolige opplysninger om Konecranes og dennes partnere, kunder, leverandører og 
medarbeidere må holdes hemmelig og beskyttet mot uautorisert adgang. Ansatte kan 
ikke bruke fortrolige opplysninger de får kunnskap om som del av sitt arbeid, til 
personlig vinning eller utlevere fortrolige opplysninger til uautoriserte parter.  
 
Konecranes respekterer interessentenes og de ansattes personvern og integritet og 
setter seg fore å følge strenge standarder ved behandling av personopplysninger. 
Konecranes innhenter og lagrer bare de personopplysninger som er tillatt etter loven, 
og som er hensiktsmessige for å drive effektivt. Alle personopplysninger som 
Konecranes innhenter og lagrer, vil bli behandlet rettferdig, lovmessig og forsiktig og 
på en måte som ivaretar medarbeidernes og andre personers personvern. 
 
Ansatte som innhenter eller behandler personopplysninger, som har ansvar for å 
oppbevare personopplysninger, og som gis tilgang til slike opplysninger, må bare bruke 
dem til formålet og innenfor de grensene som er identifisert for personopplysninger 
for hver datafil. Mer informasjon finnes fra MyKonecranes > Internal Knowledge > 
Departments > Data Protection. Ansatte kan ikke utlevere personopplysninger hvis 
dette strider med gjeldende lovgivning eller instruks. Tilgang til personopplysninger er 
begrenset til medarbeidere som har nødvendig tillatelse og et tydelig behov for disse 
opplysningene i embets medfør. 

 

5. Beskyttelse og riktig bruk av Konecranes’ eiendeler 
 

Konecranes’ eiendeler 
Ifølge disse reglene skal alle ansatte beskytte Konecranes’ eiendeler1 og sikre at de blir 
brukt til lovlige forretningsformål. Tyveri, uaktsomhet og sløsing har en direkte 
innvirkning på Konecranes’ lønnsomhet. Ansatte forventes å treffe tiltak for å hindre at 
Konecranes’ eiendom blir skadet, stjålet eller misbrukt. Når ansatte slutter i 
Konecranes, skal all eiendom som tilhører Konecranes, leveres tilbake. Med mindre 
annet er spesifikt angitt, må Konecranes’ eiendeler, herunder utstyr, materiell, 
ressurser og beskyttet informasjon, bare brukes for forretningsformål. Alle ansatte 
forventes å beskytte Konecranes’ midler og eiendeler som sine egne og beskytte dem 
mot misbruk, tap, svindel eller tyveri. 
 

6. Forbud mot innsidehandel og ulovlig utlevering av innsideinformasjon  
Konecranes respekterer og følger relevant verdipapirlovgivning ved å påse at 
innsideinformasjonen er sikker og beskyttet. 

 
1 Eiendeler er definert som eiendom, midler, opplysninger eller immaterialrettigehter som Konecranes eier, så vel 

som individuelt benyttet utstyr som mobiltelefoner og datamaskiner. 
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Innsideinformasjon er all informasjon av en presis art som ikke er offentliggjort, som er 
direkte eller indirekte knyttet til Konecranes eller andre utstedere av offentlig omsatte 
finansielle instrumenter eller finansielle instrumenter (herunder aksjer) utstedt av 
Konecranes eller annen slik utsteder, og som, hvis den ble offentliggjort, sannsynligvis 
ville hatt en vesentlig innvirkning på prisen på de finansielle instrumentene eller prisen 
på tilknyttet finansielle derivater. Innvirkningen av innsideinformasjonen på prisen på 
verdipapiret eller annet finansielt instrument kan være positiv eller negativ.  
 
Under utførelsen av sine arbeidsoppgaver i Konecranes kan ansatte få tilgang til 
innsideinformasjon eller annen ikke-offentlig informasjon om Konecranes, Konecranes’ 
leverandører, kunder eller andre motparter. Det er forbudt for ansatte å kjøpe eller 
selge Konecranes’ finansielle instrumenter eller verdipapirer i et offentlig omsatt 
selskap eller tilknyttede finansielle derivater når de er i besittelse av 
innsideinformasjon eller vesentlig, ikke-offentlig informasjon vedrørende Konecranes 
eller eventuelt det aktuelle selskapet. Det er også forbudt å videreformidle slik 
informasjon til noen som kan kjøpe eller selge verdipapirer eller anbefale at de kjøper 
eller selger verdipapirer på grunnlag av slik informasjon – kjent som «tipsing», og det 
samme gjelder utlevering av innsideinformasjon, unntatt hvis utleveringen er tillatt 
etter gjeldende lovgivning. 
 
Mer informasjon finnes i innsiderbestemmelsene for Konecranes Plc på MyKonecranes 
> About Konecranes > Policies and principles. 
 

7. Kjenn din kunde og forhandler («KDK») 
Konecranes har også vedtatt en KDK-prosedyre for å påse at vi bare samarbeider med 
firmaer og personer som deler samme standarder for etterlevelse og integritet. 
 
Ansatte må nekte å samarbeide med og ikke bistå firmaer og personer som deltar i 
ulovlig atferd knyttet til Konecranes’ varer, eller som ikke har bestått KDK-prosedyren 
beskrevet i Konecranes’ kredittregler, og ansatte er pålagt å melde eventuelle 
overtredelser av KDK-prosedyren til den Compliance ansatte eller gjennom den 
fortrolige meldingskanalen. Alle ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med og følge KDK-
prosedyren. 
 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ kredittregler (Konecranes Group Credit Policy) på 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.  
 

8. Økonomiske sanksjoner og handelsforbud 
Konecranes etterlever alle nasjonale og internasjonale sanksjoner som gjelder 
virksomheten. I denne forbindelse foretar Konecranes nødvendige undersøkelser med 
hensyn til sine forpliktelser etter gjeldende sanksjonslister. Ansatte må ikke gjøre 
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forretninger med personer og foretak som står på sanksjonslister Konecranes har 
undersøkt. 
 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ instruks om sanksjoner og eksportkontroll 
(Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls) på MyKonecranes > 
Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance. 
 

9. Datamaskin- og kommunikasjonsressurser 
Konecranes’ datamaskin- og kommunikasjonsressurser, herunder datamaskiner, 
smarttelefoner, talemeldinger, chatter og e-poster, gir vesentlige fordeler, men de 
utgjør også vesentlig sikkerhets- og ansvarsrisiko for ansatte og Konecranes. Det er 
ekstremt viktig at ansatte tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre sine 
datamaskiner og alle elektroniske enheter med passord og andre relevante tiltak. Dette 
gjelder også situasjoner der en ansatt bruker sine egne enheter for å få tilgang til eller 
lagre Konecranes-informasjon.  Alle sensitive, fortrolige eller begrensede elektroniske 
opplysninger må beskyttes med passord. 
 
Hvis ansatte har grunn til å tro at de har fått kompromittert sine passord eller 
sikkerheten til en Konecranes-datamaskin, smarttelefon eller kommunikasjonsressurs 
eller personlig enhet som brukes til å få tilgang til eller lagre Konecranes-informasjon, 
må de skifte passord umiddelbart og rapportere sikkerhetsbruddet til Konecranes’ IT-
Helpdesk.  
 
Når ansatte bruker Konecranes’ ressurser til å sende e-post, talemeldinger eller 
direktemeldinger, eller få tilgang til internett-tjenester, handler de som representant 
for Konecranes. All feilaktig bruk av disse ressursene kan skade Konecranes’ omdømme 
og utsette dem og Konecranes for erstatningsplikt. 
 
Alle dataressursene som brukes til å opprette data- og nettverkstilkoblinger i 
organisasjonen, tilhører Konecranes og er beregnet brukt av ansatte for å skjøtte 
Konecranes’ forretninger.  Tilfeldig og tidvis personlig bruk av e-post og telefoner er 
tillatt. Private meldinger må ikke sendes med ulovlige, uautoriserte eller uetiske 
hensikter, og denne typen meldinger må ikke inkludere ulovlig innhold eller krenke 
tredjepartsrettigheter. Det anbefales at private meldinger lagres i en separat mappe 
som på tittelen viser at den inneholder private meldinger. Dette gjelder for både 
innkommende og utgående meldinger. 
 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ IT-sikkerhetsregler (Konecranes IT Security 
Policy) på MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
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10. Finansiell rapportering 
Konecranes har ensartede, allment aksepterte standarder og definisjoner for 
regnskapsprinsipper som alle enheter følger i regnskapsførselen og den økonomiske 
rapporteringen. Konsernregnskapet utarbeides i samsvar med IFRS-standarder. 
 
Konecranes gir sine interessenter informasjon om sin status og resultatutvikling 
samtidig og med samme innhold, gjennomsiktig og åpent, uten preferanse eller 
favorisering av noen grupper eller enkeltpersoner og i samsvar med loven, 
børsbestemmelsene og akseptert praksis på egenkapitalmarkedet. 
 

11. Konecranes’ bøker og registre 
Konecranes må registrere sin økonomiske virksomhet i samsvar med all gjeldende 
lovgivning og regnskapspraksis. Alle transaksjoner må autoriseres på riktig måte og 
registreres nøyaktig og fullstendig. Det er strengt forbudt å føre falske eller villedende 
poster, bilag eller dokumenter. Ansatte må aldri utarbeide en falsk eller villedende 
rapport eller utføre en betaling eller opprette en konto på vegne av Konecranes med 
den forståelse at en del av betalingen eller kontoen skal brukes til et annet formål enn 
beskrevet i underlagsdokumentene. 
 
Hvis en ansatt er oppmerksom på eller antar at noen forfalsker Konecranes’ bøker og 
registre, må den ansatte umiddelbart melde dette til sin nærmeste overordnede, den 
Compliance Officer eller gjennom den fortrolige meldingskanalen. Å skjule informasjon 
fra ledelse eller fra interne eller eksterne revisorer kan skade Konecranes i alvorlig 
grad. 
 

12. Oppbevaring av bilag 
Konecranes er forpliktet til å etterleve gjeldende lover og bestemmelser om 
oppbevaring av bilag. Alle bilag skal oppbevares minst i den perioden som kreves i 
henhold til slike lover og bestemmelser. Bilag som er viktige for Konecranes’ 
virksomhet, herunder konsernbilag, originaler av kontrakter osv., må identifiseres og 
lagres på et sikkert sted hos Konecranes.  
 
Hvis en ansatt får kjennskap til en stevning eller et forestående eller planlagt søksmål 
eller offentlig granskning, må den ansatte ta vare på ALLE bilag som kan være relevante 
for stevningen, søksmålet eller granskningen til den ansatte får råd fra juridisk avdeling 
om hva som bør gjøres. All fysisk destruksjon av dokumenter må godkjennes av juridisk 
avdeling og den Compliance ansvarlige. 
 

13. Menneskerettigheter 
Konecranes støtter og respekterer vern av menneskerettigheter som definert i FNs 
menneskerettighetserklæring. Konecranes fremmer frihet fra all forskjellsbehandling 
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basert på for eksempel rase, nasjonalitet, kjønn, religion og alder, og arbeider for like 
muligheter i hele konsernet. 
 
Konecranes respekterer organisasjonsfrihet og anerkjenner retten til kollektive 
lønnsforhandlinger. Konecranes godtar ikke bruk av tvangs- eller barnearbeid. 
Konsernet tolererer heller ikke arbeidsforhold som er i konflikt med internasjonal 
lovgivning og praksis. Vi forventer at hele vårt leverandørnettverk forplikter seg til å 
delta i forretningspraksis som er i tråd med våre prinsipper. 
 

14. Miljø 
Konecranes’ miljøvirksomhet er basert på en livsløpstankegang. Målet er å utvikle og 
produsere miljømessig avanserte løsninger og tjenester som oppfyller kundenes 
vesentlige krav. Det prioriteres høyt å utvikle produkter og tjenester med lave utslipp 
og høy effektivitet. Det treffes tiltak for å oppnå bærekraftig utvikling også i vår interne 
drift ved hjelp av råmaterialer, prosesser, produkter og reduksjon av avfall og utslipp 
ved hjelp av de nyeste tekniske fremskrittene. 
 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ miljøregler (Konecranes Environmental Policy) på 
at MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

15. Like muligheter og likebehandling 
Konecranes er en arbeidsgiver som tilbyr like muligheter i forbindelse med 
rekruttering, forfremmelser, goder og lønninger. Konecranes vil ikke tolerere 
forskjellsbehandling mot noen personer på grunnlag av rase, religion, farge, kjønn, 
alder, sivilstatus, nasjonal opprinnelse, seksuell legning, statsborgerskap eller uførhet 
(hvis søkeren eller den ansatte er kvalifisert til å utføre de vesentlige funksjonene i 
jobben med eller uten rimelig hjelp) eller eventuelt annet ulovlig grunnlag ved 
rekruttering, ansettelse, plassering, forfremmelse eller annet ansettelsesforhold. 
Ansatte har rett til like muligheter og lik behandling basert på fortjeneste. 
 
Konecranes vil ikke tolerere bruk av diskriminerende språk eller andre kommentarer, 
morsomheter eller atferd som skaper eller fremmer et støtende eller uvennlig 
arbeidsmiljø. 
 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ regler for respekt på arbeidsplassen (Konecranes 
Respect in the Workplace Policy) på MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 
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16. Seksuell og andre former for trakassering 
Konecranes forbyr strengt enhver form for trakassering på arbeidsplassen, herunder 
seksuell trakassering. Konecranes vil treffe umiddelbart og hensiktsmessig tiltak for å 
hindre og eventuelt straffe atferd som utgjør trakassering. 
 
All atferd som utgjør moralsk eller fysisk trakassering, eller annen form for 
maktmisbruk, er også forbudt. 
 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ regler for respekt på arbeidsplassen (Konecranes 
Respect in the Workplace Policy) på MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 
 

17. Helse og sikkerhet 
Konecranes streber etter å tilby sine ansatte et interessant og utfordrende arbeidsmiljø 
der åpenhet, respekt, tillit og like muligheter gjelder. Selskapet utvikler løpende en 
sikker og farefri arbeidsplass for sine ansatte, leverandører og andre som arbeider i 
forskjellige deler av organisasjonen vår. 
 
Konecranes bruker også slike produktutviklings- og produksjonsprosesser i tillegg til 
kvalitetssikringsmetoder som skal minimere helse- og sikkerhetsrisiko knyttet til bruk 
av Konecranes’ produkter og tjenester. 
 
Mer informasjon finnes i Konecranes’ sikkerhetsregler (Konecranes Safety Policy) på 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
 

18. Interessekonflikter2 
Konecranes’ ansatte må unngå alle situasjoner der deres personlige interesser3 kan 
komme i konflikt med interessene til Konecranes og Konecranes’ aksjonærer. Dette 
betyr for eksempel at de ansatte ikke kan ta imot eller gi en personlig gave eller 
representasjon, med unntak av personlige gaver eller representasjon av nominell verdi 
som ikke går utover rimelige og sedvanlige representasjonsstandarder. Hvis det er tvil 
om at mottak av en gave eller tjeneste kan føre til en mulig interessekonflikt, må den 
ansatte avklare situasjonen med den Compliance Officer på forhånd. Konecranes gir 

 
2 En «interessekonflikt» oppstår når en bestemt ansatts personlige interesse (enten direkte eller indirekte) påvirker 

eller kan påvirke den korrekte oppfyllelsen av den ansattes plikter i henhold til ansettelsen, og som gir opphav til, 

eller kan gi opphav til, en konflikt mellom den ansattes personlige interesse og Konecranes’ rettigheter og 

interesser som kan skade Konecranes’ rettigheter og interesser, eiendom og/eller omdømme.  

 
3 En ansatts «personlige interesse» er en ansatts interesse som omfatter muligheten for den ansatte under 

utførelsen av sine plikter i henhold til ansettelsen til å skaffe seg en bestemt gevinst i form av penger, verdisaker 

eller materielle goder eller tjenester og/eller andre eiendomsrettigheter, enten for seg selv, sin familie eller 

tredjeparter. 
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ikke økonomisk støtte til politiske partier eller andre politiske organisasjoner eller 
individuelle kandidaters valgkampanjer. 
 
Det bør vises spesiell aktsomhet hvis en ansatt eller en tilknyttet person har en direkte 
eller indirekte interesse i et selskap eller kan påvirke et selskap som Konecranes gjør 
forretninger med, eller som konkurrerer med Konecranes. I disse reglene menes med 
«tilknyttet person» en ektefelle, samboer eller partner, barn, forelder, søsken, 
søskenbarn, nær personlig venn eller annen person (herunder fullmektiger) som kan 
handle på vegne av den ansatte. Det kan for eksempel også oppstå en interessekonflikt 
når en slektning er direkte underordnet en annen. 
 
Ansatte har en plikt overfor Konecranes til å fremme Konecranes’ rettmessige 
interesser når de har muligheten til å gjøre dette. Hvis ansatte får vite om en 
forretnings- eller investeringsmulighet som Konecranes kan være interessert i, eller 
som på annen måte ligger innenfor Konecranes’ forretningssfære, herunder gjennom 
bruk av selskapets eiendom eller informasjon eller den ansattes stilling i Konecranes, 
for eksempel fra en konkurrent eller faktisk eller potensiell kunde, leverandør eller 
forretningsforbindelse av Konecranes, kan ikke den ansatte forfølge eller delta i 
muligheten uten forutgående skriftlig godkjenning fra den complianceansvarlige. 
Ansatte kan ikke bruke selskapets eiendom eller informasjon, eller sin posisjon i 
Konecranes til uakseptabel personlig vinning, og ansatte kan ikke konkurrere med 
Konecranes. 
 

19. Korrupsjon eller bestikkelser 
Konecranes er forpliktet til å arbeide mot alle former for korrupsjon, herunder 
utpressing og bestikkelser. Konecranes eller dennes ansatte må ikke ta imot, gi, søke 
eller tilby bestikkelser eller pengemessige fordeler av noen som helst art. Dette 
omfatter penger, goder, representasjon eller tjenester eller eventuell materiell fordel 
til eller fra offentlig ansatte eller andre forretningspartnere som gis med det formål å 
oppnå urettmessig forretningsmessig eller personlig vinning. Konecranes godtar ikke 
deltakelse i og støtter ikke hvitvasking under noen omstendigheter.  
 
Se Konecranes’ korrupsjonsregler, som fastsetter de ansattes ansvar for å sikre 
etterlevelse av gjeldende lover, regler og bestemmelser om bekjempelse av 
bestikkelser (Konecranes Anti-Corruption Policy). De finnes på MyKonecranes > About 
Konecranes > Policies and principles. 
 

20. Leverandører og underleverandører 
Konecranes forventer at leverandører og underleverandører utfører sin virksomhet i 
samsvar med samme høye juridiske, etiske, miljømessige og ansatterelaterte 
prinsipper som Konecranes selv anvender. Disse prinsippene er av stor betydning når 
forretningsrelasjoner etableres eller opprettholdes. Konecranes fremmer anvendelse 
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av disse prinsippene blant sine leverandører eller underleverandører og setter seg fore 
å overvåke deres handlinger i så måte. 

 

21. Medierelasjoner 
Bare offisielle talspersoner for Konecranes eller ansatte som konsernsjefen eller 
finansdirektøren har gitt spesifikk tillatelse, kan snakke med pressen, 
verdipapiranalytikere, andre medlemmer av finansmiljøet, aksjonærer eller grupper 
eller organisasjoner som Konecranes-representant eller om Konecranes’ virksomhet. 
Anmodninger om finansiell informasjon om Konecranes fra finansmiljøet eller 
aksjonærer skal henvises til direktøren for investorrelasjoner. Anmodninger om 
finansiell informasjon eller annen informasjon om Konecranes fra mediene, pressen 
eller publikum skal henvises til markedsførings- og kommunikasjonsdirektøren.  
 
Informasjonen som gis til mediene og formidles offentlig, må være informativ og sann. 
 
All offentlig informasjon som Konecranes produserer og kommuniserer, må etterleve 
alle gjeldende lover og bestemmelser. All offentlig finansiell informasjon om 
Konecranes må fullstendig, nøyaktig og pålitelig presentere den økonomiske 
situasjonen til Konecranes på den relevante datoen eller for den relevante perioden og 
utarbeides innenfor gjeldende tidsramme. 
 
Konecranes har en stille periode før offentliggjøring av økonomisk informasjon og 
delårsrapporter som starter i slutten av det aktuelle kvartalet. I dette tidsrommet 
kommenterer ikke Konecranes’ representanter Konecranes’ økonomiske stilling. 
 
Mer informasjon finnes i retningslinjer for ekstern kommunikasjon (External 
Communication Guidelines) på MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & 
Communications > MarCom Guidelines. 
 

22. Implementering 
Disse etiske reglene har blitt godkjent av styret i Konecranes. Prinsippene gjelder 
innenfor hele Konecranes-konsernet og på alle områder av Konecranes’ virksomhet. 
Både konsernets ledelse og ansatte må uten unntak følge standardene i disse 
prinsippene. Konecranes påser at disse prinsippene blir effektivt formidlet til alle 
ansatte, og krever at alle følger dem. Når det er nødvendig, suppleres Konecranes’ 
etiske regler av mer detaljerte prinsipper og instrukser.   
 
Hvis du lurer på noe om etterlevelse eller tolkning av disse etiske reglene eller 
potensielle overtredelser av disse prinsippene, bør den Compliance Officer kontaktes. 
Den Compliance Officer har ansvaret for å bedømme alvorlighetsgraden av mulig 
overtredelse og bestemme eventuelle videre tiltak. Ansatte må alltid føle at de kan ta 
opp alle mulige spørsmål eller potensielle overtredelser vedrørende disse prinsippene 
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med ledelsen. Det er forbudt å hindre en ansatt i å melde forsømmelse av disse 
prinsippene. 
 

23. Overvåking og rapportering 
Basert på Konecranes’ Compliance & Ethics Committees anbefaling vil Konecranes’ 
ledergruppe gjennomgå disse reglene årlig og etter behov foreslå endringer som Audit 
Committee og styret må godkjenne. 
 
Internrevisjonen og ledelsen vil gjennomgå atferd etter disse reglene i Konecranes-
konsernet. Internrevisjonen og toppledelsen vil rapportere resultatene og relevante 
funn av utførte revisjoner til Konecranes-styrets revisjonsutvalg. Alle meldinger om 
mistenkte sikkerhetsbrudd (gitt enten personlig, gjennom den fortrolige 
varslingskanalen eller på annen måte) vil bli korrekt undersøkt av Compliance Officer 
og funn meldt til Konecranes Compliance & Ethics Committee og Konecranes-styrets 
revisjonsutvalg.   
 

 
 

Kontaktopplysninger:  
 

Ved eventuelle bekymringer eller spørsmål, ta kontakt med Ms. Kati Mattila, Head of 
Compliance & Ethics. 
 
Varslingskanal: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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