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Vår visjon
Coromatic er markedsledende i Norden på sikring av kritiske funksjoner, 
og hjelper kunder å opprettholde virksomheten 24/7. Kritiske funksjoner 
inkluderer datasenter, nettverksløsninger og annen teknisk infrastruktur hvor 
datakommunikasjon og kraft må sikres.

Vårt oppdrag
Sikkerhet og trygghet er viktig for våre interessenter. Vi er her for å hjelpe våre 
kunder sikre deres drift døgnet rundt og å bygge en bedrift som tiltrekker, utvikler 
og begeistrer de beste menneskene i industrien.

Coromatic tar ansvar for våre kunder, ansatte og partnere. Men også for 
lokalmiljøene og samfunnet vi er en del av.

Vår kultur og verdier 
Vi er en pålitelig partner for våre kunder, med høy profesjonell integritet.

Vi tilfører verdi til kundene våre ved å sikre og forbedre deres kritiske funksjoner 
på den mest kostnadseffektive og bærekraftige måten.

Vi skaper et inkluderende og resultatorientert miljø. Lederne våre skal være 
rollemodeller – i alle aspekter av arbeidslivet. Deres adferd setter standarden 
for jobben. For å støtte opp om dette får, og gir lederne konstruktive 
tilbakemeldinger, samtidig som de alltid opptrer etter våre etiske standarder, 
med respekt for andre mennesker.

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.
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RETNINGSLINJENE PÅ 1-2-3

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.
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ansvaret vårt
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Innledning

Coromatics visjon er å forbedre menneskers liv, og å skape en bedre framtid. 
Vår evne til å levere, avhenger av menneskene, vår etikk og vår evne til å bygge 
langvarige relasjoner.

Våre etiske retningslinjer definerer ansvaret vårt og hvordan vi forventer at 
menneskene i organisasjonen vår støtter våre kjerneverdier, samtidig som de 
sørger for et konstruktivt og produktivt arbeidsmiljø. Retningslinjene veileder og 
støtter våre ansatte til å handle rett. 

Brudd på retningslinjene kan skade Coromatic, våre ansatte, partnere og kan 
resultere i søksmål mot Coromatic og de ansatte. Retningslinjene gjelder for alle 
Coromatics ansatte, inkludert styre og ledelse. 

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Menneskerettigheter

Vi er opptatt av menneskers frihet uavhengig av 
rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk 
overbevisning, nasjonalitet eller sosial tilhørighet. 
Vi støtter FNs Menneskerettighetserklæring og den 
europeiske menneskerettskonvensjon.

Mangfold er en viktig del av vår virksomhet og kultur. 
Vi forventer at våre ansatte respekterer menneskers 
verdighet, privatliv og rettigheter. Vi har nulltoleranse for 
diskriminering, trakassering og krenkende språkbruk. 

Vi bevarer 
menneskerettigheter 
og prinsipper om 
likebehandling

Vi støtter mangfold og 
beskytter den enkeltes 
personlige rettigheter

Ta vare på mennesker og miljø

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Helse, miljø og sikkerhet

Å sørge for et sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte 
er høyt prioritert. Vi reduserer risiko og fokuserer 
på helsen og sikkerheten ved å hele tiden forbedre 
prosesser og helsefremmende tiltak.

Vi går ikke på akkord med sikkerhetspraksis og trygge 
arbeidsforhold. Intet oppdrag er verdt å sette noens 
helse og liv i fare for. Derfor forventer vi at våre ansatte 
følger vårt helse-, miljø- og sikkerhetsreglement, 
jobber for et trygt arbeidsmiljø og forbedrer vår 
sikkerhetskultur. Det er avgjørende at vi har en felles 
forståelse for hvordan vi kan jobbe sammen på en sikker 
måte.

Vi sørger for et trygt 
arbeidsmiljø

Ta vare på mennesker og miljø

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Beskyttelse av miljøet

Beskyttelse av miljøet er en av de største 
bekymringene i dagens samfunn. Det er en stor 
utfordring både politisk, for bedrifter og folks hverdag.

Hos Coromatic har vi som oppdrag å holde vårt 
klimaavtrykk på et ansvarlig og lavt nivå, ved å være 
oppmerksom på vårt og kundenes avtrykk, og ved å hele 
tiden forbedre klimatiltakene våre.

Vår innsats og løsninger gjør det mulig for både oss og 
våre kunder å redusere utslipp, øke energieffektiviteten 
og bidra til en bærekraftig, renere fremtid.

Vi arbeider på en 
bærekraftig måte

Ta vare på mennesker og miljø

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Rettferdig konkurranse og 
unngåelse av skatteunndrag

Hos Coromatic mener vi at vi bare kan vinne og bygge 
bærekraftige relasjoner med kunder om vi opptrer 
rettferdig og ansvarlig.

Derfor heier vi på åpne markeder og rettferdig 
konkurranse. For oss er det viktig å alltid overholde 
både nasjonale og internasjonale regler. Dette 
forventer vi av våre forretningspartnere og av alle andre 
markedsdeltagere.

Vi forventer at våre ledere, ansatte og 
samarbeidspartnere  overholder sine 
skatteforpliktelser. Vi tolererer ikke aktiv – eller 
oppfordring til – skatteunndragelse.

Vi står for rettferdig 
konkurranse, og tolererer 
ikke skatteunndrag

Skape bærekraftige relasjoner

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Unngå interessekonflikt

En interessekonflikt er en situasjon hvor det er risiko 
for at en ansatt eller tredjeparts interesser kan 
påvirke Coromatics eller kundene våres interesser. 
Det er veldig viktig at våre ansatte ikke havner i en 
interesse- eller lojalitetskonflikt.

Vi forventer at våre ansatte tar avgjørelser på objektivt 
grunnlag, og ikke påvirkes av personlige interesser og 
relasjoner.

Ansatte er pålagt å varsle nærmeste leder umiddelbart 
dersom en potensiell interessekonflikt dukker opp. 
Interessekonflikter kan oppstå om en ansatt opptrer 
som en konkurrent av Coromatic, eller er involvert med 
et annet selskap som forhandler med Coromatic.

Vi balanserer bedriftens 
interesser og personlige 
interesser forsiktig

Skape bærekraftige relasjoner

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Anti-korrupsjon

Korrupsjon påvirker avgjørelser på urettmessig 
grunnlag, forhindrer framgang og innovasjon, 
forstyrrer konkurranse og skader virksomheter. 
Korrupsjon er straffbart, og kan lede til bøter 
og etterforskning av både ansatte, ledere og 
styremedlemmer.

Vi er forpliktet til å bekjempe alle former for korrupsjon, 
og som en del av E.ON-konsernet er vi medlem av 
FN-initiativet Global Compact. Vi støtter nasjonale og 
internasjonale tiltak for å bekjempe korrupsjon. Det 
gjelder også såkalte akselerasjonsbetalinger (små 
betalinger direkte til offentlige tjenestepersoner). Slike 
betalinger er ulovlig og straffbare i de fleste land, og kan 
føre til strenge straffer.

Retningslinjene mot korrupsjon må følges om man 
mottar påskjønnelser fra partnere, eller offentlige 
tjenestepersoner og interessenter.

Vi verken gir eller 
tar imot bestikkelser

Skape bærekraftige relasjoner

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Donasjoner og sponsing

Vi sørger for å være transparente i våre donasjons- og 
sponsoraktiviteter.

Vi bruker sponsing til å promotere sosialt ansvar, 
kulturelle aktiviteter, pedagogiske formål, forskning og 
sportsarrangementer. 

Vi donerer frivillig i henhold til lover og lokale 
reguleringer, og forventer ingenting tilbake. Vi donerer 
aldri til politiske partier og kandidater, partikontorer 
eller representanter for offentlig administrasjon.

Vi holder donasjoner og 
sponsing transparent, og 
tar ansvar for fellesskapets 
beste 

Skape bærekraftige relasjoner

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Unngåelse av hvitvasking og 
sanksjonsbrudd

Hvitvasking betyr å ta ulovlig tjente penger eller 
verdier inn i en lovlig virksomhet.

Vi kjemper mot alle former for hvitvasking, tar 
forholdsregler mot å bli involvert i hvitvasking, og 
overholder alle nasjonale og internasjonale sanksjoner, 
sperrefrister og andre restriksjoner og reguleringer på 
internasjonal handel. Dette gjelder også for partnere 
som handler på våre vegne. 

Vi kjemper mot alle 
former for hvitvasking og 
overholder alle sanksjoner

Skape bærekraftige relasjoner

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Leverandører av varer og tjenester

Vi samarbeider med en rekke leverandører. Disse 
samarbeidene gjør at vi kan tilby våre egne produkter 
og tjenester til en konkurranse-dyktig pris. Vår 
økonomiske suksess avhenger blant annet av nøye 
utvalgte, sterke og pålitelige partnere. Vi velger våre 
leverandører og tjenestetilbydere i henhold til interne 
krav, og unngår dermed upassende forbindelser.

Alle ansatte som er involvert i utvelgelsen 
av leverandører, tjenestetilbydere og andre 
samarbeidspartnere som har en personlig kobling som 
kan påvirke prosessen må varsle nærmeste leder om en 
potensiell interessekonflikt. Ansatte kan ikke benytte en 
leverandør de er profesjonelt involvert i, med mindre det 
er avklart med nærmeste leder.

Vi står for godt
samarbeid

Skape bærekraftige relasjoner

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Selskapets eiendeler

Coromatics eiendeler brukes til å oppnå våre mål, og 
det er i vår interesse å beskytte vår eiendom.

Eiendeler kan være finansielle, fysiske og immaterielle. 
Coromatics eiendeler skal bare brukes til passende og 
autoriserte formål; upassende og uautorisert bruk av 
Coromatics eiendeler er forbudt. Betalinger til ansatte 
eller andre som jobber for Coromatic for upassende 
årsaker er følgelig også forbudt.

Vi beskytter selskapets 
eiendom og eiendeler

Beskytte  informasjon og  eiendeler

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet



SIDE 19

Personvern

Det finnes egne reguleringer for beskyttelse av 
personlige data. Data regnes som personlig om det 
inneholder personlige- eller faktaopplysninger om en 
person.

Eksempler inkluderer adresse, bankdetaljer, smart 
meter-data, brukerprofiler og cookie-data om kunder, 
ansatte eller leverandører. Det er også kategorier med 
spesielt sensitive data, som religiøs overbevisning og 
helseinformasjon.

Det er i vår interesse å beskytte personlige data mot 
uautorisert behandling, endring, deling eller sletting. 
Vi krever at våre ansatte beskytter personlig data 
gitt til Coromatic og våre dattersekelsap mot ulovlig 
behandling og misbruk.

Vi beskytter alles rett på 
personvern

Beskytte  informasjon og  eiendeler

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Bedriftshemmeligheter

Coromatic har verdifull kunnskap, og omfattende 
bedriftshemmeligheter. Denne kunnskapen er 
grunnlaget for vår suksess. Det er vårt ansvar å 
sørge for at konfidensialiteten, tilgjengeligheten og 
integriteten til denne informasjonen, uavhengig om 
den er elektronisk eller på papir.

Uautorisert overføring av bedriftshemmeligheter, 
endring, ødeleggelse eller avsløring kan gjøre stor skade 
på Coromatic. Det kan lede til arbeidsrettslige, sivile og 
strafferettslige følger for den ansatte. Derfor tar vi alle 
nødvendige og riktige grep for å sørge for at selskapets 
hemmeligheter ikke misbrukes.

Vi anerkjenner konkurrenter og partneres åndsverk. 
Alle ansatte forplikter å holde tredjeparters 
bedriftshemmeligheter hemmelig, og å bare bruke dem 
som avtalt med den aktuelle parten.

Vi avslører aldri 
konfidensiell informasjon

Beskytte  informasjon og  eiendeler

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Innsideinformasjon og handel

Vi er opptatt av rettferdig og bærekraftig handel. 
Det er viktig for vårt renommé at vi behandler 
innsideinformasjon konfidensielt.

Innsideinformasjon er ikke-offentlig informasjon som 
sannsynligvis har en betydelig effekt på aksjer eller 
markedsprisen på ting som oppkjør, teknologiske 
innovasjoner eller viktige endringer i ledelsen. 
Brudd på taushetsplikt om innsideinformasjon eller 
innsidehandel kan resultere i betydelige bøter for E.ON 
og strafferettslige følger for den ansatte. Brudd på 
lovverket om innsidehandel kan enkelt unngås ved å 
overholde følgende regler:

– Ikke kjøp eller selg verdipapirer du har 
innsideinformasjon om.

– Ikke gjør innsideinformasjon tilgjengelig, eller 
diskuter med personer som ikke er autoriserte E.ON-
ansatte, eller tredjeparter som har rett på eller behov til 
tilgang på informasjonen for å gjøre jobben sin.

– Kontakt Coromatics rådgivere i tilfeller der det er tvil 
om informasjon er konfidensiell.

Vi holder
innsideinformasjon 
for oss selv

Beskytte  informasjon og  eiendeler

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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Søk råd

Overholdelse av lover, regler og reguleringer 
er et essensielt grunnprinsipp for ansvarlig 
virksomhetsdrift. Coromatic overholder alltid juridiske 
forbud og krav, selv om det innebærer en kortsiktig 
ulempe for virksomheten eller vanskeligheter for 
bedriften eller enkeltpersoner.

Disse retningslinjene vil hjelpe deg å forstå vår kultur 
og vår måte å jobbe på. Ansatte kan imidlertid møte 
komplekse situasjoner de føler dette dokumentet ikke 
har et klart svar på. Om det er tilfelle, forventer vi at 
den ansatte diskuterer det med linjesjefen sin eller sin 
nærmeste Compliance Officer. 

En komplett liste av Compliance Officers og andre 
relevante kontakter kan finnes på Group Compliance 
Connect-siden hos E.ON og Coromatic. Mulige brudd 
på lover eller retningslinjer, særlig på områder som 
antitrustlover, innsidehandel, korrupsjon, svindel og 
skatteunndragelse kan rapporteres anonymt via epost 
og telefon.

Om du har spørsmål, 
vennligst kontakt linjeleder 
eller din Compliance Officer

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet
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FAQ

Hvordan kan regelbrudd rapporteres? 
Ved brudd på retningslinjer, kan ansatte 
informere overordnede. Ansatte kan 
også rapportere brudd på retningslinjer 
til Coromatics Compliance Officer. 
Rapporteringer kan anonymiseres ved 
å bruke en egen varsler-rapport. Ved 
konkrete indikasjoner på brudd på 
retningslinjene, vil undersøkelser for å 
avdekke fakta iverksettes umiddelbart, og 
passende tiltak innføres.

Blir varsler behandlet konfidensielt?
Varsler undersøkes av Chief Compliance 
Officer i samarbeid med relevante 
avdelinger hos E.ON, og behandles 
konfidensielt. Om varslerens identitet 
er kjent, holdes den hemmelig. Ved 
forespørsel kan varsleren få informasjon 
om håndteringen av varselet.

Hva skjer om retningslinjer brytes
ved et uhell?
Vi ønsker å lære fra våre feil, og se på dem 
som muligheter. Men for å kunne lære av 
dem, må vi først anerkjenne dem. Det er 
ønskelig og forventet at feil og forseelser 
rapporteres. Ved å gjøre feil og forseelser 
transparent, kan vi forhindre skade på 
ansatte og selskapet.

Ansatte som adresserer og rapporterer 
feil og forseelser, vil ikke stå i fare for 
represalier. Ansatte som er beskyldt for 
forseelser vil bli behandlet rettferdig.

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.

En del av E.ON konsernet



Retningslinjene på 1-2-3

Våre etiske retningslinjer definerer vårt ansvar og hvordan vi 
forventer at ansatte oppfører seg for å sørge for et konstruktivt og 
produktivt arbeidsmiljø som støtter våre kjerneverdier. De veileder 
og støtter våre folk til å gjøre riktige valg og å gjøre det som er rett.

Om du ikke har retningslinjene for hånden, her er tre viktige spørsmål 
å stille deg selv om du er usikker:

Hva ville andre tenkt om
denne avgjørelsen?

Er jeg villig til å ta ansvar
for denne avgjørelsen? 

Er denne avgjørelsen
I samsvar med Coromatics
etiske  retningslinjer?

Husk:
Si fra om du ser et problem.
Spør når du er usikker.

1

2

3

SIDE 25

Som ansatt får du god støtte til å kunne overholde retningslinje-
ne. Snakk med din nærmeste BA manager, så finner du også våre 
tilleggsretningslinjer for Coromatic intranett, How we work/Polices & 
Guidlines/Group.



Coromatic säkerställer 
att organisationer kan 
driva sin verksamhet 

utan avbrott 24/7.

Vi tillhandahåller hög  tillgänglighet 

och produktivitet. Genom oavbruten 

drift räddar vi liv och optimerar 

energianvändningen för minsta 

möjliga miljöpåverkan.

coromatic.se

Nummer

i Norden

1

Over

av de 100 største
virksomheter

i Norden

50%

Over

kritisk infrastruktur- 
prosjekter

1 000

Over

medarbeidere

500

Mer informasjon finner du på coromatic.no

COROMATIC.no
Norge
Phone: 22 76 40 00

COROMATIC.se
Sweden
Phone: +46 8 564 605 90

COROMATIC.dk
Denmark
Phone: +45 66 17 62 60

COROMATIC.com
Norden
Phone: +46 8 564 605 90

En del av E.ON konsernet

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.


