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1. Översikt •
1.1 Inledning
Techtronic Industries Company Limited (“TTI” eller “Företaget”) har tagit ställning för att verka i enlighet med högsta
tänkbara etiska normer och tillämpliga lagar, regler och förordningar. Lagar gällande export-/importkontroll samt förordningar
och ekonomiska sanktioner är utrikespolitiska verktyg som används av regeringar för att uppfylla nationella mål avseende
säkerhet, antiterrorism, icke-spridning av kärnvapen, brottsbekämpning och mänskliga rättigheter.

1.2 Mål
Målet för denna policy är att:
• Förklara lagstiftning, förordningar och ekonomiska sanktioner som gäller export-/importkontroll
• Tydliggöra regler, standarder och förväntningar som TTI och dess leverantörer måste följa för att säkerställa att Företaget
fortsätter att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och lagstiftning om ekonomiska sanktioner avseende export-/
importkontroll.
• Tillhandahålla riktlinjer för TTI-medarbetare och leverantörer som hjälper dem att skapa procedurer och åtgärder för att
upprätthålla efterlevnad
I frågor som rör denna policy eller någon global handelstransaktion eller ärende avseende global handel, kontakta Tim Rolland,
Group Vice-Presiden, Global Trade Compliance (efterlevnad avseende global handel) på tim.rolland@ttihq.com eller via
mobiltelefon (eller sms) på TTI:s amerikanska huvudkontor i Fort Lauderdale, FL, tel: 954-551-8205.

1.3 Tillämplighet
Denna policy gäller för:
• Alla TTI-medarbetare vid alla dess driftsställen och anläggningar, inklusive dotterbolag, filialer, joint venture- och andra
närstående företag där TTI äger femtio (50) procent eller större andel (kallas kollektivt “TTI”)
• Alla TTI-leverantörer, inklusive indirekta leverantörer som säljer till TTI-leverantörer i någon del av leveranskedjan
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2. Ekonomiska sanktioner, lagar och
regleringar •
2.1 Vanliga frågor
2.1.1 Vad är ekonomiska sanktioner?
Ekonomiska sanktioner är ett verktyg som används av regeringar och multinationella organisationer för att försöka förändra
beteendet hos dem som sanktionerna är riktade mot. Sanktionslagar och regleringar avseende sanktioner varierar mycket i
omfattning för att uppfylla nationella säkerhets- och utrikespolitiska mål - som förändras, utifrån omständigheter och tidpunkt.
Ekonomiska sanktioner riktar sig vanligen mot regeringar, individer eller enheter som ses som ett hot, eller som bryter mot
internationella normer. Ekonomiska sanktioner kan vara multilaterala, d.v.s. utfärdade av Europeiska unionen eller Förenta
Nationerna, eller utfärdade unilateralt av ett enskilt lands regering, till exempel USA:s regerings handelsförbud mot Kuba.
2.1.2 Vilket är syftet med ekonomiska sanktioner?
Ekonomiska sanktioner är utformade för att straffa och förändra beteende och görs vanligen genom att begränsa handeln
(import eller export av varor eller tjänster) med den part som de riktar sig mot och beröva denna part åtkomst till tillgångar
(pengar eller egendom). När USA:s regering till exempel inför ekonomiska sanktioner mot ett annat land, enhet eller individ
förbjuder amerikansk lag ofta amerikanska personer (se definition nedan) att ingå någon som helst transaktion med eller
utföra någon som helst tjänst åt det sanktionerade landet, enheten eller individen.
2.1.3 Varför är efterlevnad viktig?
Bristande efterlevnad - eller till och med vad som ser ut som bristande efterlevnad - kan utsätta Företaget för allvarliga
juridiska och ekonomiska risker samt risk för att förlora sitt anseende och kan leda till betydande civila sanktioner för både
Företaget och dess medarbetare. Riktigt allvarliga fall kan leda till straffrättsliga förfaranden. Därför kan varje medarbetare
som bryter mot denna policy bli föremål för disciplinära åtgärder inklusive avslutande av anställningen.
2.1.4 Användbara webbsidor om sanktioner:
Europeiska kommissionens hemsida om sanktioner:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en
USA:s regerings hemsida om sanktioner:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Förenta Nationernas Säkerhetsråds hemsida om sanktioner:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

Complaint Resolution Policy and Procedure

2

2. Ekonomiska sanktioner, lagar och
regleringar
2.2 Bakgrund till amerikanska (USA) ekonomiska sanktioner
Eftersom amerikanska ekonomiska sanktioner påverkar TTI:s företagsomfattande gränsöverskridande transaktioner utanför
USA (dvs. av extraterritoriell karaktär) innehåller denna policy en djupgående översikt över USA:s program för ekonomiska
sanktioner.
Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) (byrå för kontroll av utländska tillgångar) inom USA:s finansministerium (United
States Department of the Treasury) administrerar och upprätthåller de viktigaste amerikanska sanktionsprogram som är riktade
mot mål i form av länder, organisationer och individer.
Amerikanska sanktioner gäller för “amerikanska personer”, vilket inkluderar personer och enheter. Amerikanska personer är
individer som är medborgare i, eller permanent bosatta i, USA oavsett var de befinner sig i världen och alla individer (även
om de inte är medborgare i eller bosatta i USA) som fysiskt befinner sig i USA. När det gäller företagsenheter inkluderar
amerikanska personer amerikanska dotterbolag och amerikanska filialer i utlandet. På grund av TTI:s globala företagsstruktur
och därav följande globala beroende anses alla TTI:s amerikanska och utländska dotterbolag och filialer vara amerikanska
personer när det gäller efterlevnad efter amerikanska sanktioner.
OFAC har stor handlingsfrihet när det gäller att tolka och upprätthålla sanktionsprogram med utgångspunkt från USA:s
regerings målsättning. Allmänt riktar OFAC in sig på antingen länder eller individer som pekas ut på OFAC:s lista över särskilt
utpekade medborgare och blockerade personer (“SDN-listan”, List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons).
Medan länderbaserade restriktioner varierar med olika program, är det inte tillåtet för amerikanska personer att ha några
som helst förbindelser med dessa parter (om de inte är särskilt auktoriserade av OFAC via en i förväg godkänd, specifik
licens eller skriftlig auktorisation). Sådana förbjudna förbindelser inkluderar betalningar, förmåner, tillhandahållande av
tjänster eller annat. SDN-listans förbud gäller även enheter som ägs till 50 % eller mer av en eller flera SDN-enheter, även
om parten i fråga inte anges på själva listan. Till följd av tillämpningen av sanktioner på enheter som inte specifikt anges på
listan, men som ägs av SDN-intressen, är noggrann granskning (t.ex. förstå ägarstrukturen för en enhet som TTI har, eller
avser att ha, affärer med) ett viktigt inslag i denna policy, beroende på den transaktion som övervägs. Beroende på särskilda
fakta angående en föreslagen transaktion kan noggrann granskning av TTI:s juridiska avdelning krävas. Om det finns något
frågetecken angående en enhets ägarskap måste TTI-personalen begära en skriftlig granskning och godkännande av företagets
juridiske rådgivare, koncernens vice ordförande för efterlevnad avseende global handel (Group Vice President of Global Trade
Compliance) och TTI:s Vice-President and General Counsel (vice ordförande och juridiske rådgivare) innan någon betydande
kontakt tas med enheten i fråga.
Det är vårt Företags policy att avstå från alla affärer över huvud taget med enheter som finns på SDN-listan, eller enhet som
ägs till 50 % eller mer av företag på SDN-listan, om inte skriftligt tillstånd erhållits i förväg från OFAC, eller kollektivt från
företagsenhetens General Counsel (juridiske rådgivare), Group Vice-President (koncernens vice ordförande för efterlevnad
avseende global handel) och TTI:s Vice-President and General Counsel (vice ordförande och juridiske rådgivare).
SDN-listan uppdateras ofta och finns tillgänglig på OFAC:s webbsida https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
SDN-List/Pages/default.aspx. SDN-listan finns också tillgänglig genom filtreringslösningar på vissa teknikplattformar som
skapats av företagsenheter inom TTI och ett internetbaserat sökverktyg som TTI har licensierat (t.ex. Descartes).
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2. Ekonomiska sanktioner, lagar och
regleringar
2.2 Bakgrund till amerikanska (USA) ekonomiska sanktioner
OFAC:s sanktioner kan sammanfattas på följande sätt: (i) omfattande, (ii) begränsade och (iii) listbaserade. Tabellen nedan
förklarar varje kategori mer utförligt och listar målländer och listbaserade program.

Kategori

Beskrivning

Målsättningar / Program

1

1. Kuba
2. Iran
Omfattande

Omfattande sanktioner förbjuder
amerikanska personer att ha någon form av
samröre med sanktionerade länder och deras
regeringar.

3. Krimregionen
(omstridd region mellan Ukraina och Ryssland)
4. Nordkorea
5. Syrien
6. Venezuela
1. Balkan - relaterade
2. Belarus
3. Burundi - relaterade
4. Centralafrikanska republiken
5. Demokratiska republiken Kongo
6. Irak - relaterade

Begränsade

Begränsade sanktionsprogram förbjuder
amerikanska personer att delta i vissa typer
av transaktioner, eller med vissa personer
förknippade med ett land eller en region.
Förbjudna aktiviteter varierar från program
till program, men avser i de flesta fall med
begränsade program individer och företag
som finns med på SDN-listan.

7. Libanon - relaterade
8. Libyen
9. Magnitskij
10. Mali - relaterade
11. Nicaragua-relaterade
12. Handelskontroller för oslipade diamanter
13. Somalia
14. Sudan och Darfur
15. Sydsudan - relaterade
16. Ukraina/Ryssland - relaterade
17. Jemen - relaterade
18. Zimbabwe

1. Utländsk störning av ett val i USA

Listbaserade

Listbaserade sanktioner förbjuder
amerikanska personer att ha samröre med
individer, enheter och organisationer som
har pekats ut av USA:s regering på grund
av viss aktivitet. Liksom de begränsade
programmen för länder är dessa utpekade
parter placerade på SDN-listan.

2. Terrorism och terroristorganisationer
3. Narkotikahandel
4. Personer involverade i spridning av
massförstörelsevapen
5. Personer involverade i cyber-relaterade hot
6. Gränsöverskridande kriminella organisationer

1

Denna lista över målländer och listbaserade program förändras då och då; Företaget kommer att tillhandahålla varningar vid behov, när sådana förändringar sker.
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2. Ekonomiska sanktioner, lagar och
regleringar
2.3 Förbud
Som förklaras ovan finns det olika typer av sanktionsprogram med olika vidd och omfattning. Vissa amerikanska sanktionsprogram
förbjuder amerikanska personer att ingå nästan alla affärstransaktioner med, eller i, ett sanktionerat land och andra program
förbjuder endast vissa specificerade transaktioner eller samröre med vissa individer. För länder med omfattande sanktionering
och alla utpekade enheter förbjuder amerikansk lag direkta och indirekta affärer.
• Inget direkt samröre – amerikanska personer är förbjudna att på något sätt ha samröre med sanktionsmål, både sanktionerade
länder och SDN-enheter. Detta inkluderar tillhandahållande, direkt eller indirekt, av varor, tjänster eller några som helst
förmåner till målet i någon del av Företagets leveranskedja. Amerikansk lag förbjuder direkt och indirekt import från de
utpekade länderna. 2

• Inget direkt samröre
Underlättande – amerikansk lag förbjuder allmänt amerikanska personer att “godkänna eller underlätta” samröre med
sanktionerade länder eller parter för icke-amerikanska personer. En amerikansk person anses exempelvis “underlätta”
samröre med ett sanktionerat land genom att hänvisa förbjudna affärer till en icke-amerikansk enhet. Detta förbud förhindrar
i regel godkännande, finansiering eller annat stöd av sådana transaktioner, inklusive tekniskt eller operativt stöd från ett
amerikanskt företag.
Kringgående – amerikansk lag förbjuder i regel transaktioner för att kringgå, eller i syfte att kringgå, andra OFAC-förbud.
Om amerikanska sanktioner exempelvis förbjuder Företaget att utföra en transaktion får Företaget inte hjälpa kunden att
hitta ett alternativt sätt att genomföra transaktionen.

2

Detta förbud gäller i allmänhet inte varor med ursprung i ett berört land, som sedan har “förändrats avsevärt” i ett tredje land.
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2. Ekonomiska sanktioner, lagar och
regleringar
2.4 Upprätthålla efterlevnad
OFAC-sanktioner medför strikt ansvar och är inte beroende av om individen eller Företaget kände till att aktiviteten innebar
ett brott mot amerikansk lag eller om det fanns en avsikt att bryta mot amerikansk lag. Straff som medför förlust av
medborgerliga rättigheter och straffrättsliga påföljder kan ådömas individen eller Företaget. Straffen för att bryta mot
amerikanska sanktionslagar eller förordningar varierar, men kan vara allvarliga.
2.4.1 Personligt ansvar
Gli individui possono essere soggetti a multe fino a $ 250.000 per ogni singola violazione. Gli individui che commettono
deliberatamente violazioni delle sanzioni degli Stati Uniti possono essere soggetti a sanzioni penali, ivi incluse multe fino
a un milione di dollari e/o reclusione fino a vent’anni per ogni singola violazione. In aggiunta, la mancata osservanza della
presente Policy da parte di un dipendente può essere motivo di azione disciplinare, fino ad arrivare al licenziamento e alla
perdita dei benefici legati all’impiego.
2.4.2 Ansvar och skadat offentligt anseende
La Società potrebbe essere soggetta a multe fino a $ 250.000 per ogni singola violazione ed esposta a eventuali azioni penali
e multe fino a 1 milione di dollari per ciascuna deliberata violazione delle leggi o regolamenti degli Stati Uniti sulle sanzioni.
È inoltre possibile che le violazioni possano esporre la Società a diffide e che a quest’ultima venga vietato di fare affari con
i governi federali o nazionali. Infine, le violazioni possono comportare una pubblicità dannosa per la Società e possono avere
un pesante effetto sulla reputazione dell’integrità aziendale.
I funzionari e i dirigenti coinvolti in violazioni in materia di sanzioni degli Stati Uniti potrebbero a loro volta essere soggetti
a sanzioni civili o penali per il loro operato.
2.4.3 Europeiska kommissionen/Europeiska unionens ekonomiska sanktioner
Ekonomiska sanktioner är ett viktigt verktyg för den Europeiska unionens (EU:s) gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
(klicka på https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en för att läsa mer om denna policy) och används
därför av EU som en del av en omfattande utrikespolitisk och nationell säkerhetsstrategi för att främja internationell fred
och säkerhet. På liknande sätt som USA:s och andra länders sanktionsprogram använder EU sanktioner för att åstadkomma
förändringar i policy eller uppträdande hos utpekade regeringar, enheter, grupper, organisationer och/eller personer (inklusive
vapenembargon, handelsrestriktioner såsom import- och exportförbud, ekonomiska restriktioner och begränsad rörlighet för
människor via visum- eller reseförbud). EU:s sanktioner används för att minimera negativa effekter på icke-avsedda mål
(klicka på https://sanctionsmap.eu/#/main för att visa en karta över länder som för närvarande omfattas av EU-sanktioner).
2.4.4 Amerikansk och icke-amerikansk lagstiftning för export- och importkontroll
Nästa alla länder där TTI säljer sina produkter eller bedriver affärsverksamhet använder sig av export- och importkontroller för
att skydda nationella säkerhetsintressen och främja utrikespolitiska mål. Många av dessa länder deltar även i olika multilaterala
system för exportkontroll (t.ex. Wassenaar Arrangement) för att förhindra spridning av massförstörelsevapen och förhindra
destabiliserande ackumulation av konventionella vapen och närliggande material.
I USA, exempelvis, kontrollerar det amerikanska handelsministeriets organ för säkerhet och industri (Department of Commerce’s
Bureau of Industry and Security, BIS) export och återexport av kommersiella varor (dvs. TTI:s produkter, teknik, mjukvara och
tjänster), varor med dubbla användningsområden och viss ammunition. Det amerikanska Department of Homeland Security’s
Bureau of U.S. Customs (ministeriet för inre säkerhets mynidighet för amerikansk tull- och gränsskydd) kontrollerar importen
av TTI:s produkter till USA och upprätthåller efterlevnad av andra amerikanska ministeriers och myndigheters lagstiftning
och förordningar. I Storbritannien är den myndighet som har jurisdiktion över export av kommersiella varor med dubbla
användningsområden Department of International Trade (ministeriet för utrikeshandel), som ingår i Department for Business,
Energy and Industrial Strategy (ministeriet för näringsliv, energi och industristrategi, BEIS).
Trots att TTI:s produkter är av kommersiell karaktär måste TTI följa lokala och andra icke lokala, tillämpliga ekonomiska
sanktioner och lagar och förordningar avseende export-/importkontroll vid export eller import, för att säkerställa efterlevnad.
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3. Policykrav •
Denna policy är av allmän karaktär och täcker alla TTI:s företag. Varje individuell anställd har ansvar för att läsa och följa
denna policy. Procedurer för genomförande kan läggas till denna policy vid behov.

3.1 Riskbedömning gällande lagar och förordningar för global handel och ekonomiska sanktioner
Riskbedömning och granskningar kommer att utföras för att bedöma den risk som är involverad i Företagets policyer och
procedurer och verksamhet, inklusive kunder, produkter och tjänster som tillhandahålls, åtkomst till webbsidor, företagsrelationer
(procedurer för granskning av underleverantörer som tillhandahåller varor eller tjänster till Företaget, samt Företagets
leveranskedja), mellanhänder, motparter, transaktioner och geografiska lokaliseringar för att bedöma lämpliga övervakningsoch tillbörliga aktsamhetsprocedurer.
Gruppens Vice-President for Global Trade Compliance (vice ordförande för efterlevnad avseende global handel), tillsammans
med Internal Audit (internrevision) och Business Unit General Counsels (företagets bolagsjuristavdelning) utför, eller låter
utföra periodiska riskbedömningar och/eller granskningar för att bedöma om några förändringar har genomförts av lagar,
praxis eller verksamhet som föranleder justeringar av denna policy. Nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att hantera
eventuella justeringar inklusive men inte begränsat till förändringar av policyn, utbildning enligt policyn och korrigering av
eventuella brister för att säkerställa efterlevnad.
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3. Policykrav
3.2 Interna kontroller
Varje TTI-företag ska ha rimliga interna kontroller på plats för att säkerställa efterlevnad efter alla tillämpliga lagar och
förordningar och denna policy. Gruppens Vice-President of Global Trade Compliance (vice ordförande för efterlevnad avseende
global handel) kommer att tillhandahålla den ledning som behövs till TTI:s affärsmässiga funktionsområden som kan behöva
genomföra interna kontroller skräddarsydda efter Företagets verksamhet som på ett korrekt sätt minskar riskerna när det
gäller efterlevnad efter lagar, förordningar och ekonomiska sanktioner för export/import.
Varje TTI-företag ska ha lämpliga riskbaserade procedurer för att övervaka parter som TTI har avtal med eller anlitar för någon
transaktion, i enlighet med SDN-listan över sanktionerade länder, liksom andra tillämpliga listor över nekade, uteslutna
eller på andra sätt belagda med embargo eller sanktionerade länder, innan de ingår några avtal eller på annat sätt utför en
transaktion med denna part. TTI har tillgång till lämplig teknik för att tillåta realtidsövervakning av transaktioner.
Alla tredje parter som ett TTI-företag har samröre med, inklusive men inte begränsat till kunder, företagspartner, motparter,
underleverantörer, leverantörer och anställda, bör övervakas när det gäller SDN-listan och andra listor nämnda ovan, för att
säkerställa efterlevnad efter denna policy. I samband med ovan nämnda övervakning ska tredjepartsuppgifter (t.ex. namn
och adresser, inklusive land) kontrolleras före viktig kontakt med en enhet eller person - vilket betyder innan några affärer
görs med den tredje parten. Dessutom ska tredjepartsuppgifter i varje TTI-företags databaser granskas periodiskt för att
upptäcka förändringar sedan den ursprungliga granskningen (t.ex. om tredje part har lagts till i SDN-listan). I vissa fall kan
man besluta att även tredjepartsdata ska granskas när det finns förändringar av uppgifter (t.ex. ändrat namn eller adress).
TTI:s juridikavdelning kräver att alla TTI-företag skriftligen rapporterar föreslagna transaktioner, eller misstänkta överträdelser
som kan involvera sanktionerade länder eller personer (inklusive tillämpliga listor över nekade, uteslutna eller på annat sätt
belagda med embargo, personer eller enheter) till affärsenhetens General Counsel (juridiske rådgivare), TTI:s Group VicePresident of Global Trade Compliance (koncernens vice ordförande för efterlevnad avseende global handel) och TTI:s VicePresident and General Counsel (vice ordförande och juridiske rådgivare) för granskning och beslut och/eller undersökning,
beroende på vad som är tillämpligt.
Övervakning leder ofta till “falska träffar” - det vill säga namn som (helt eller delvis) överensstämmer med information på
SDN-listan, men som i själva verket är andra enheter eller individer än de som finns med på SDN-listan. Om en “träff” är
tvivelaktig måste saken rapporteras till affärsenhetens ledning för efterlevnad avseende handel för att avgöra om en “träff”
är “verklig” eller “falsk” och rekommendera lämplig åtgärd. Om tvivel fortsätter att finnas, eller en misstänkt överträdelse
har skett kommer ledningen för affärsenhetens Trade Compliance Lead (ledning för efterlevnad avseende handel) att lyfta
ärendet till gruppens Vice-President of Global Trade Compliance (vice ordförande för efterlevnad avseende global handel),
som i sin tur vid behov lyfter det till Vice-President and General Counsel (vice ordförande och juridisk rådgivare) för slutligt
beslut - inklusive rapportering till OFAC.
Om ett TTI-företag lägger ut viss verksamhet på entreprenad till en underleverantör måste TTI-företaget säkerställa att
eventuell undersökning eller kontroll som enligt denna policy måste göras av det lokala företaget självt, utförs korrekt
av den underleverantör som verksamheten är utlagd till. Framtida underleverantörskontrakt i enlighet med detta krav
(inklusive förnyelser, utökningar, eller tillägg till befintliga underleverantörskontrakt) ska innehålla bindande och verkställbara
kontraktsvillkor angående den tredje partens skyldigheter till övervakning och kontroller.
För att säkerställa att antagna policyer, procedurer och interna kontroller följs ska TTI övervaka, bedöma och/eller revidera
deras drift. Gruppens Vice-President of Global Trade Compliance (vice ordförande för efterlevnad avseende global handel),
tillsammans med Internal Audit (internrevision) (eller ombud) har ansvaret för denna övervakningsfunktion av efterlevnaden.
En checklista för efterlevnads- eller revisionskontroller som ska användas av alla TTI-företag ska ställas upp av gruppens
Vice-President of Global Trade Compliance (vice ordförande för efterlevnad avseende global handel) (eller ombud) och
skräddarsys så att den passar för TTI. Om en svaghet hittas ska gruppens Vice-President of Global Trade Compliance (vice
ordförande för efterlevnad avseende global handel), tillsammans med Internal Audit (internrevision) säkerställa att företaget
vidtar omedelbara åtgärder för att åtgärda den grundläggande orsaken.
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3. Policykrav
3.3 Utbildning
Koncernens Vice-President of Global Trade Compliance (vice ordförande för efterlevnad avseende global handel) (eller ombud)
har ansvaret för utbildningsfunktionen för efterlevnad enligt denna policy. Denna befattning har det primära ansvaret för
förberedelse och utläggande av utbildningsprogram för alla tillämpliga TTI-anställda och för att hjälpa TTI-företag med korrekt
kommunikation och utbildning avseende policyer, procedurer och interna kontroller som är tillämpliga för de anställda som
har ansvar för genomförande av kraven enligt denna policy.
Alla officiella utbildningsregister, inklusive namn, befattning och kontaktinformation för varje utbildad, samt kursnamn och
längd på utbildningen ska sparas av företagsenheterna.

3.4 Lagkonflikter
I vissa fall kan ekonomiska sanktioner (och lagstiftning och förordningar avseende export/import) som tillämpas av ett land
strida mot andra länders sanktioner på grund av nationella säkerhets- och utrikespolitiska syften som dessa länder har
(t.ex. regler för lagar av blockeringstyp). Ett viktigt exempel på detta är detta är det kanadensiska motståndet mot USA:s
ensidiga handelsförbud med Kuba. Dessa konflikter skapar särskilda utmaningar när det gäller efterlevnad för företag som
har internationell verksamhet. Alla ärenden som gäller konflikter av denna typ ska hänskjutas till Vice-President of Global
Trade Compliance (vice ordföranden för efterlevnad avseende global handel) för att åtgärda potentiella risker enligt alla
tillämpliga lagar.

3.5 Ansvarig part
TTI:s General Counsel (juridiske rådgivare), Assistant General Counsel (biträdande juridiske rådgivare) eller Vice-President of
Global Trade Compliance (vice ordförande för efterlevnad avseende global handel) (eller ombud) ska med jämna mellanrum
bedöma om policyn är adekvat och godkänna eventuella ändringar av policyn.
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