
 
 

Supplier 
Code of 
Conduct 
 

 

Juni 2022 
 
 

 

 

  



   

Side 2 Consolis' Code of Conduct © 2022 Consolis - Dansk  

 

 

Indhold 

 

 

1. Indledning ....................................................................................................... 3 

1.1. Hvem er dette Supplier Code of Conduct tiltænkt? .......................................................................... 3 

1.2. Grundlaget for vores Supplier Code of Conduct ............................................................................... 3 

1.3. Indberetning af forseelser ................................................................................................................. 4 

1.4. Ingen repressalier .............................................................................................................................. 4 

1.5. Revision ............................................................................................................................................. 4 

2. Overholdelse af love ....................................................................................... 5 

3. Sundhed, sikkerhed og velvære ....................................................................... 5 

4. Retfærdige arbejdsvilkår ................................................................................. 6 

5. Ingen forskelsbehandling eller chikane ............................................................ 7 

6. Klima og miljø ................................................................................................. 7 

7. Beskyttelse af aktiver, ejendom og udstyr ....................................................... 8 

8. Fortrolighed .................................................................................................... 8 

9. Virksomhedsetik ............................................................................................. 9 

9.1. Bekæmpelse af korruption og bestikkelse ........................................................................................ 9 

9.2. Gratis forplejning og gaver ................................................................................................................ 9 

9.3. Fair konkurrence ............................................................................................................................. 10 

9.4. Interessekonflikter .......................................................................................................................... 10 

9.5. GDPR ............................................................................................................................................... 10 

9.6. Overholdelse af handelsregler – sanktioner ................................................................................... 11 

9.7. Hvidvask .......................................................................................................................................... 11 

10. Kontaktpersoner i forbindelse med indberetning .......................................... 13 

 

  



   

Side 3 Consolis' Code of Conduct © 2022 Consolis - Dansk  

 

 

1. Indledning 
 

Consolis' politik vedrørende leverandører går ud på at 
respektere alle parters interesser med transparente 
kontraktvilkår, der er retfærdigt forhandlet. Politikken er 
baseret på tre søjler: dialog, professionalisme og respekt for 
forpligtelser. Vi bestræber os på at opbygge langsigtede 
relationer til vores leverandører, så vi kan indgå partnerskaber, 
der er lovlige, etiske og gensidigt fordelagtige. Vores 
kontraheringsproces er objektiv, og vi bruger kun lovlige, 
forretningsrelaterede kriterier, når vi vælger leverandører.  

I Consolis handler vi med integritet, objektivitet og respekt for hinanden, vores kunder, vores partnere 
og klimaet, og vi går op i at opfylde vores forpligtelser som ansvarlige borgere. Vi forventer det samme 
af alle vores leverandører.  
 

Vi forventer, at vores leverandører overholder principperne i dette Supplier Code of Conduct samt 
sikrer, at deres egne leverandører og underleverandører overholder tilsvarende principper. 

1.1. Hvem er dette Supplier Code of Conduct tiltænkt?  
Formålet med dette Supplier Code of Conduct er at beskrive, hvad vi som minimum forventer af 
vores leverandører, deres ansatte og datterselskaber, underleverandører, distributører, 
videreforhandlere, repræsentanter, mellemhandlere, konsulenter, joint venture-partnere og andre 
forretningspartnere (generelt betegnet som "leverandører").  

Ud over at overholde lovmæssige og kontraktlige forpligtelser forventes vores leverandører 
desuden at følge vores grundlæggende principper og overholde dette Supplier Code of Conduct. 
Manglende overholdelse af dette Supplier Code of Conduct kan medføre, at alle 
forretningsforbindelser og/eller kontraktforhold med Consolis ophører, uden at det berører andre 
rettigheder, som Consolis måtte have.  

Som det står beskrevet nedenfor i afsnit 1.5, forventes leverandører efter anmodning at give 
Consolis tilladelse til at revidere deres overholdelse af dette Supplier Code of Conduct. 

1.2. Grundlaget for vores Supplier Code of Conduct 
Dette Supplier Code of Conduct er baseret på vores kerneværdier og bæredygtighedsforpligtelser 
samt international og national lovgivning, og det er udarbejdet i overensstemmelse med FN's Global 
Compact og andre internationale etiske retningslinjer.  

Vores værdier forpligter os til at handle på det højeste etiske niveau og drive forretning på en 
ansvarlig og bæredygtig måde, og vi forventer det samme af vores leverandører.  
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1.3. Indberetning af forseelser 
Hvis du bliver opmærksom på en eventuel overtrædelse af dette Supplier Code of Conduct eller 
gældende love og bestemmelser i dit samarbejde med Consolis, kan du indberette det via Consolis 
Group Alert Channel. 

 

Alert Channel-systemet 

Leverandører opfordres til at indberette al adfærd, som 
efter deres opfattelse er i strid med Consolis' Supplier 
Code of Conduct, politik eller gældende love og 
bestemmelser. Potentielle problemer skal indberettes via 
Consolis Alert Channel, som er en tjeneste, der stilles til 
rådighed af en tredjepart på alle sprog, og som alle 
leverandører kan benytte. 

Du finder kontaktoplysninger på side 13. 

 

Consolis behandler alle indberetninger fortroligt i det omfang, det med rimelighed er muligt, og i 
overensstemmelse med lokal lovgivning, Consolis' politik og behovet for at igangsætte en grundig 
undersøgelse. Alle indberetninger vil blive undersøgt hurtigt og grundigt i overensstemmelse med 
gældende love.  

Som leverandør til Consolis forventes det, at du har et lignende indberetningssystem i din egen 
organisation, der er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.  

1.4. Ingen repressalier 
Consolis anvender ikke repressalier mod nogen, der i god tro indberetter mistanke om en mulig 
overtrædelse af dette Supplier Code of Conduct eller gældende love og bestemmelser.  

På samme måde må du ikke anvende repressalier eller tolerere repressalier over for nogen, der i 
god tro indberetter mistanke om eller kendskab til eventuelle overtrædelser.  

1.5. Revision 
Leverandøren skal give Consolis (eller enhver tredjepart bemyndiget af Consolis) tilladelse til at 
revidere, at kravene i dette Supplier Code of Conduct overholdes. Dette gøres gennem dialog, 
videregivelse af oplysninger eller, hvis Consolis anser det for nødvendigt, en revision af 
leverandørens aktiviteter. En sådan revision skal tage hensyn til leverandørens interesse i 
uforstyrret drift og må ikke være i modstrid med leverandørens lov- og kontraktmæssige 
forpligtelser. 
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Hvis Consolis finder ud af, at leverandøren ikke handler i overensstemmelse med dette Supplier 
Code of Conduct, vil Consolis specificere, hvilke områder der skal rettes eller forbedres. 
Leverandøren skal herefter straks træffe afhjælpende foranstaltninger og fremlægge passende 
dokumentation for forbedringer. Consolis forbeholder sig dog retten til at annullere udestående 
ordrer, suspendere fremtidige ordrer og/eller opsige hovedkontrakten med leverandøren i tilfælde 
af en væsentlig overtrædelse af dette Supplier Code of Conduct, eller hvis leverandøren nægter at 
træffe afhjælpende foranstaltninger. Selvom hovedkontrakten mellem Consolis og leverandøren, for 
hvilken dette Supplier Code of Conduct udgør en integreret del (som bilag eller ved henvisning), 
skulle indeholde særskilte opsigelsesregler, er begge parter dog enige om, at en overtrædelse af 
dette Supplier Code of Conduct kan betragtes som en væsentlig overtrædelse af hovedkontrakten 
og dermed give Consolis ret til at opsige hovedkontrakten. 

På samme måde skal du evaluere din forsyningskæde for at sikre, at du overholder principperne i 
dette Supplier Code of Conduct, samt revidere din forsyningskæde som en del af dine 
forretningsrutiner eller efter anmodning fra Consolis.  

2. Overholdelse af love 
 

Vores leverandører skal holde sig opdateret på og overholde national lovgivning samt relevante og 
gældende internationale bestemmelser og konventioner, der relaterer sig til de områder, der er 
nævnt i dette Supplier Code of Conduct, og leverandørens aktiviteter. Hvis kravene i dette Supplier 
Code of Conduct er strengere end den lokale lovgivning, gælder kravene i dette Supplier Code of 
Conduct. I tilfælde af faktiske eller potentielle uoverensstemmelser mellem dette Supplier Code of 
Conduct og gældende love og bestemmelser skal leverandørerne underrette Consolis herom. 

3. Sundhed, sikkerhed og velvære 
 

I driften af vores virksomhed er vi indstillet på at opfylde vores 
vision om nul arbejdsulykker blandt vores medarbejdere, 
underleverandører, leverandører og kunder. Ved at integrere 
arbejdsmiljøhensyn i alle dele af vores virksomhed kan vi 
beskytte vores medarbejdere, opnå bæredygtig vækst og 
større produktivitet, fremme overholdelse af alle gældende 
bestemmelser og udvikle teknologier, der udvider vores 
muligheder for at være bæredygtige.  

Vores leverandører skal overholde alle sundheds- og sikkerhedslove og begrænse arbejdstagernes 
eksponering for potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici ved at implementere passende systemer 
og kontroller, herunder korrekt design, tekniske og administrative kontroller, forebyggende 
vedligeholdelse, sikre arbejdsprocedurer, nemme og tilgængelige indberetnings-, kommunikations- 
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og supportkanaler samt aktiv overvågning af sådanne systemer og kontroller. De skal uddelegere 
ansvaret for sundheds- og sikkerhedsspørgsmål i deres organisation. 

Vores leverandører forventes at samarbejde med os med henblik på at sikre et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø samt uddanne alle deres medarbejdere og andre relevante tredjeparter i en sådan 
grad, at de vil være i stand til at udføre deres arbejde på sikker vis. Leverandørerne skal sørge for, at 
besøgende har fuld forståelse for kravene på stedet. Medarbejdere hos vores leverandører skal 
have lov til at afvise en arbejdssituation, hvis de med rimelighed mener, at den udgør en 
overhængende og alvorlig risiko for deres sundhed og sikkerhed.  

Vores leverandører skal straks give os besked om tilfælde af eller mistanke om overtrædelse af 
sundheds- og sikkerhedslove, der enten påvirker eller kan komme til at påvirke deres aktiviteter 
med Consolis eller dette Supplier Code of Conduct. Vi skal også straks meddeles om alle sundheds- 
og sikkerhedshændelser på vores projektområder og arbejdspladser.  

4. Retfærdige arbejdsvilkår 
 

I Consolis ønsker vi, at vores medarbejdere er engagerede og 
motiverede samt har lige muligheder og retfærdige 
arbejdsvilkår. Mangfoldighed og ligestilling prioriteres i hele 
organisationen og omfatter alt fra rekrutteringsprocesser til 
medarbejdersamtaler og karriereudvikling.  

Vi ønsker at give alle lige muligheder uanset race, etnicitet, 
nationalitet, religion eller tro, køn, seksuel orientering, 
kønsidentitet eller -udtryk, alder, handicap, ægteskabelig eller familiemæssig status og andre 
forhold. Vores leverandører skal forpligte sig til at gøre det samme. 

Vores leverandører skal være opmærksomme på og adressere enhver indvirkning på 
menneskerettighederne, som de forårsager eller bidrager til, eller som er direkte forbundet med 
deres aktiviteter, produkter eller tjenester. Consolis accepterer ikke børnearbejde eller ansættelse 
af børn, der er yngre end minimumsalderen for beskæftigelse. Leverandørerne skal ligeledes sørge 
for at forhindre børnearbejde eller ansættelse af børn, der er yngre end minimumsalderen for 
beskæftigelse, i deres aktiviteter og forsyningskæde samt sikre lovlige arbejdsforhold for unge 
arbejdstagere. 

Som leverandør til Consolis skal du: 

• Sikre, at der ikke er tvangsarbejde, slavearbejde eller ufrivilligt arbejde i dine aktiviteter. 

• Anerkende og respektere de ansattes ret til foreningsfrihed, til at være medlem af en 
fagforening og til at føre kollektive forhandlinger. 

• Betale en løn, man kan leve af, dvs. en lovbestemt mindsteløn eller branchestandard (hvad 
end der er højest). Lønnen skal fastsættes med udgangspunkt i, hvor stor en indkomst en 
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person har brug for, hvis vedkommende skal kunne opfylde de grundlæggende 
levestandarder og deltage i samfundet.  

• Sikre, at arbejdstiden ikke er for lang, at den overholder gældende love og kollektive 
overenskomster, og at overtidsbetaling sker i overensstemmelse hermed. 

• Sikre, at alle adfærdskodekser og andre politikker er nedfældet skriftligt, og at alle 
foranstaltninger, herunder disciplinære foranstaltninger, der træffes i henhold til sådanne 
kodekser og politikker, er nedfældet skriftligt. 

• Respektere alle menneskerettigheder og udøve rettidig omhu med hensyn til 
menneskerettighederne for at undgå og afhjælpe potentielle negative indvirkninger. 

5. Ingen forskelsbehandling eller chikane  
 

Vores leverandører skal respektere den enkelte medarbejders personlige værdighed, privatliv og 
rettigheder og må ikke tolerere fysisk eller psykisk chikane eller misbrug, hverken verbalt eller ikke-
verbalt. Vores leverandører skal forbyde adfærd, sprog og fysisk kontakt, der er seksuel, 
tvangsmæssig, truende, krænkende eller udnyttende.  

Vores leverandører må ikke diskriminere uretfærdigt ved ansættelse eller i løbet af 
ansættelsesforløbet, hvad end det sker aktivt eller ved hjælp af passiv støtte, på grund af alder, 
nationalitet eller etnicitet, religion, politisk overbevisning, seksuel orientering, kønsidentitet eller -
udtryk, fysisk formåen eller andre karakteristika, der er beskyttet af loven eller Den Internationale 
Arbejdsorganisations konventioner.  

6. Klima og miljø 
 

For Consolis er bæredygtig udvikling et langsigtet engagement. 
Vi er overbeviste om, at vores vækst og konkurrenceevne er 
uløseligt forbundet med kvaliteten af levevilkårene de steder, vi 
driver forretning, og at man ikke kan opnå en bæredygtig 
økonomisk udvikling uden at tage hensyn til miljøet. 

Vores leverandører skal overholde alle miljølove samt etablere, 
implementere og vedligeholde en risikobaseret tilgang for at 
reducere eller minimere enhver negativ indvirkning på miljøet fra deres aktiviteter, produkter og 
tjenester.  

Vores leverandører skal bruge ressourcerne effektivt og sikre en passende operationel kontrol, der 
minimerer negative indvirkninger på miljøet.  
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Vores leverandører skal træffe forebyggende foranstaltninger, så snart der er grund til at tro, at en 
handling kan skade miljøet eller folkesundheden, og de skal bestræbe sig på at udvikle og støtte 
miljøvenlige teknikker i deres produkter, processer, design og materialevalg.  

Som leverandør til Consolis skal du: 

• Uddelegere ansvar til ansatte i din organisation, der skal sørge for, at disse krav 
overholdes, og løse andre miljøproblemer samt sikre, at dine medarbejdere har den 
nødvendige viden og de nødvendige ressourcer til at håndtere miljøproblemer.  

• Forsøge at fremme og forbedre cirkulariteten i dine forretningsmodeller, dit produktdesign 
og din drift. 

• Behandle miljøovertrædelser og klager systematisk og give besked om dem til de berørte 
organer samt skriftligt registrere alle foranstaltninger, herunder disciplinære 
foranstaltninger, der træffes i henhold til gældende love og politikker.  

 

7. Beskyttelse af aktiver, ejendom og udstyr 
 

Consolis har mange forskellige former for aktiver – fysiske, elektroniske, økonomiske og 
immaterielle. Uanset om det drejer sig om en bærbar computer, der tilhører Consolis, vores 
varemærke eller et anlæg eller en bygning, forventer vi, at alle, inklusive vores leverandører, passer 
godt på vores aktiver. 

Vi forventer, at vores leverandører respekterer Consolis' og dets interessenters aktiver. 
Leverandørerne må kun bruge aktiver, der tilhører Consolis og andre, når de har fået behørig 
tilladelse til det, og tyveri af aktiver må ikke tolereres. 

8. Fortrolighed 
 

Vi er som alle andre organisationer afhængige af at kunne 
bruge og udveksle information i forbindelse med vores 
forretningsbeslutninger og daglige aktiviteter, og vi udveksler 
information med vores leverandører. Vi skal sikre, at vi 
opretter, bruger og beskytter denne information ansvarligt, 
især når det drejer sig om data som f.eks. personoplysninger 
(se afsnit 9.5 nedenfor), forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger og immaterielle rettigheder – både vores egne og 
andres.  

Vi forventer, at vores leverandører respekterer fortrolige oplysninger om Consolis og dets 
interessenter og træffer alle rimelige foranstaltninger for at forhindre, at fortrolige oplysninger 
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videregives til personer, som ikke har brug for og ret til at besidde disse oplysninger i forbindelse 
med deres arbejde. 

9. Virksomhedsetik 
 

9.1. Bekæmpelse af korruption og bestikkelse 
Vi er indstillet på at drive vores virksomhed med den højeste grad af integritet. Enhver form for 
korruption og bestikkelse er strengt forbudt. Vores leverandører skal sikre, at alle i deres 
forsyningskæder driver deres virksomhed med integritet og heller ikke tolererer nogen form for 
bestikkelse eller korruption. 

Som leverandør til Consolis skal du: 

• Sikre, at ingen, inklusive dig selv, under nogen omstændigheder anmoder om, accepterer, 
betaler, tilbyder eller tillader bestikkelse, hverken direkte eller indirekte. Du må i den 
forbindelse aldrig forsøge på utilbørlig vis at påvirke eller bestikke en medarbejder, kunde 
eller offentligt ansat fra Consolis (herunder udenlandske offentlige ansatte) eller andre 
personer og enheder.  

• Sikre, at ingen, inklusive dig selv, hverken tilbyder eller betaler bestikkelse eller tillader 
andre at tilbyde eller betale bestikkelse på dine vegne.  

• Implementere systemer, kontroller og klare procedurer til at identificere risici for 
korruption og bestikkelse i din virksomhed og dine forsyningskæder samt træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at forhindre korruption eller bestikkelse. Forebyggende 
foranstaltninger omfatter (blandt andet) passende uddannelse, klare kommunikations- og 
indberetningskanaler samt aktiv overvågning af systemer og kontroller. 

9.2. Gratis forplejning og gaver 
Vi hverken anmoder om, accepterer, tilbyder eller tillader gratis forplejning eller gaver, der på 
utilbørlig vis kan påvirke – eller give indtryk af at påvirke – vores forretningsbeslutninger eller 
beslutninger truffet af vores kunder eller andre, som vi arbejder sammen med.  

Som leverandør til Consolis skal du: 

• Ikke tilbyde eller acceptere gratis forplejning eller gaver, der på utilbørlig vis kan påvirke – 
eller give indtryk af at påvirke – dine eller Consolis' forretningsbeslutninger.  

• Ikke betale for rejse- eller indkvarteringsudgifter for Consolis' repræsentanter, når de 
besøger dig, eller tilbyde dem overdrevne gaver, gratis forplejning eller underholdning 
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med undtagelse af moderat og rimelig forplejning i direkte forbindelse med 
forretningsarrangementer. 

9.3. Fair konkurrence 
Fair konkurrence skaber et sundt marked. Det sikrer, at de bedste og mest innovative produkter og 
tjenester er tilgængelige på markedet til de laveste priser. For at Consolis kan konkurrere på lovlig 
vis og med integritet, overvåger vi løbende vores aktiviteter, og vi tolererer ikke 
konkurrenceforvridende adfærd.  

Som leverandør til Consolis skal du: 

• Respektere fair konkurrence og kartellovgivningen, sikre overholdelse af dette i jeres 
forsyningskæder og undlade at indgå aftaler om prisfastsættelse eller markedsdeling. 

• Sikre, at der ikke deltages i tilbudsmanipulation ved hjælp af tilbageholdelse af tilbud, 
proformatilbud, tilbudsrotation eller andre mekanismer, der begrænser fair konkurrence i 
udbudssituationer. 

9.4. Interessekonflikter 
Som en del af vores pligt til at opretholde vores omdømme skal vi undgå uhensigtsmæssige 
interessekonflikter og altid handle og træffe beslutninger i vores arbejdsgivers bedste interesse. En 
"interessekonflikt" opstår, når vores personlige interesser har eller ser ud til at have en utilbørlig 
indflydelse på vores evne til at udføre vores job. Den kan stamme fra gratis forplejning og gaver, 
velgørenhedsbidrag, politiske bidrag, sponsorater eller personlige relationer.  

Vi kræver, at vores leverandører handler på samme måde som Consolis og undgår 
interessekonflikter i deres forretningsforbindelser.  

Vi beder vores leverandører om at indberette enhver situation til Consolis, som du mener enten 
udgør eller kan udgøre en interessekonflikt i dine forretningsforbindelser med Consolis.  

9.5. GDPR 
Vores leverandører skal overholde alle databeskyttelseslove og kun bruge personoplysninger, når 
det er lovligt og nødvendigt for at opfylde legitime forretningsmæssige formål. 

Som leverandør til Consolis skal du: 

• Sikre overholdelse af love og direktiver om beskyttelse, overførsel, adgang og opbevaring 
af personoplysninger. Dette omfatter især de gældende standarder, der er fastsat i den 
generelle forordning om databeskyttelse (GDPR, EU 2016/679).  

• Altid sørge for, at der er implementeret passende elektroniske, administrative, fysiske og 
tekniske kontroller omkring databeskyttelse og sikkerhed ved håndtering af enhver form 
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for personoplysninger. Du skal desuden sikre, at du overholder alle gældende love og 
bestemmelser ved brug af personoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, 
behandling, overførsel, opbevaring, lagring, registrering og sletning af personoplysninger). 

Vores leverandører skal indberette enhver overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af sådanne 
love til Consolis, når det vedrører Consolis' eller dets medarbejderes data. 

9.6. Overholdelse af handelsregler – sanktioner 
Handelsregler omfatter regler om import, eksport og indenlandsk handel med varer og 
tjenesteydelser samt internationale handelssanktioner og -restriktioner. 

Consolis Group er fuldt ud indstillet på at drive forretning i overensstemmelse med alle gældende 
love og bestemmelser, herunder handelsrestriktioner, økonomiske eller finansielle sanktioner eller 
handelsembargoer, der fra tid til anden er pålagt, administreret eller håndhævet af FN's 
Sikkerhedsråd, EU og/eller andre nationale og overnationale myndigheder med jurisdiktion i de lande, 
hvor Consolis driver forretning. 
 
Vi forventer, at vores leverandører også overholder (og sikrer, at deres forsyningskæder overholder) 
alle sådanne love og bestemmelser. 

Som leverandør til Consolis skal du:  

• Forstå, at Consolis skal have kendskab til sine eksterne parter og være transparent 
omkring, hvem de egentlige retmæssige ejere er, som Consolis driver forretning med. 

• Forstå og bemærke, at Consolis holder øje med lande og/eller eksterne parter, der kan 
være registreret på sanktionslister eller kan have et forretningsmæssigt forbundet selskab 
i et land, der er omfattet af sanktioner. 

Vores leverandører skal indberette enhver overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af sådanne 
love og bestemmelser eller dette Supplier Code of Conduct. 

9.7. Hvidvask 
Der er tale om hvidvask, når udbyttet fra kriminalitet skjules bag lovlige forretninger, eller når 
lovlige midler anvendes til at støtte kriminelle aktiviteter, herunder terrorisme.  

Vores leverandører må ikke deltage i nogen form for hvidvaskning af penge og skal til enhver tid 
overholde alle gældende love om bekæmpelse af hvidvaskning.  
 
Som leverandør til Consolis skal du: 

• Overholde alle lovpligtige krav om rettidig omhu i forhold til dine forretningspartnere. 
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• Sikre, at dine forretningstransaktioner ikke involverer erhvervelse, brug af eller besiddelse 
af økonomisk udbytte eller ejendom, der stammer fra kriminalitet. 

• Straks indberette det, hvis du har kendskab til eller mistanke om, at en modpart er 
involveret i hvidvask i forbindelse med en transaktion med Consolis. 

• Registrere og offentliggøre oplysninger om virksomhedens aktiviteter, struktur, finansielle 
situation og resultater på en gennemsigtig og nøjagtig måde i overensstemmelse med 
gældende love. 
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10. Kontaktpersoner i forbindelse med indberetning 
 

 

 Group General Counsel:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Consolis Alert Channel-hjemmesider: 

• https://consolis.ethicspoint.com (computervenlig hjemmeside) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (mobilvenlig hjemmeside) 

Telefonnumre til Consolis Alert Channel: 

Danmark: 80 83 06 56 Egypten : Se note 1 Estland: 8000 044 629 

Finland : 0800 416154 Frankrig: 0 805 98 55 36 Tyskland: 0800 1803960 

Ungarn: 80088550 Indonesien: 0800 1401897 Letland: 80205327 

Litauen: 8 800 30 435 Holland: 0800 0232878 Norge: 80062435 

Polen: 800005047 Rumænien: 0800 890 421 Spanien: 900876288 

Sverige: 020-088 00 15 Tunesien: Se note 2  

 

Note 1: For Egypten: 2510-0200 (Cairo), 02-2510-0200 (udenfor Cairo), 02-2510-0200 (mobiltelefon 
i hele Egypten). Ved opfordring på engelsk tastes: 844 979-4904 

Note 2: For Tunesien: Fra en ekstern linje: Kontakt den lokale omstilling. Anmod om et modtager 
betaler-opkald til nedenstående nummer i USA. Alle modtager betaler-opkald accepteres af 
kontaktcentret med en automatisk besked på engelsk. Ved opfordring tastes: +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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