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1.    Hvordan vi gjør forretninger 
 
Erklæring fra CEO 
 
"Experian har utviklet seg til å bli et av verdens ledende informasjonstjenestebedrifter, og har 
kunnskaper som støtter beslutningstaking i over 90 land hver dag. 
 
Det vi gjør er viktig, men hvordan vi gjør det er ikke mindre viktig.  Dersom virksomheten vår 
skal fortsette å vokse og utvikle seg, må vi beholde tilliten fra kunder, ansatte, investorer, 
forretningspartnere og lokalsamfunnene vi er en del av. 
 
Denne globale håndboken i etisk oppførsel angir prinsippene som er grunnlaget for 
forretningsdriften vår rundt om i verden.  Den beskriver atferdsstandardene som kreves av alle 
som jobber for Experian, uansett hvilken del av virksomheten vi representerer.  
 
Lover kan variere fra land til land, og vi skal alltid overholde disse, men atferdsreglene våre er 
universelle.  Det er grunnlaget vi anvender i alle forhold, både internt og eksternt.  Hver av oss 
plikter å rette oss etter disse prinsippene og påse at det aldri er misforhold mellom det vi sier og 
det vi gjør. 
 
Les nøye gjennom dette dokumentet og bruk det som rettledning i arbeidet ditt.  Hvis det er noe 
i håndboken som er uklart, må du spørre lederen din. 
 
Hvis du oppdager brudd på regelverket, må du rapportere det til lederen din eller Experians 
konfidensielle hjelpelinje.  Jeg tar personlig ansvar for å skape et miljø i Experian der alle kan 
snakke ut, og du finner veiledning i håndboken om hvordan du gjør dette:    
 
De beste bedriftene er bygget på integritet og tilliten som oppstår ut fra dette.  Sammen kan vi 
vise verden at Experian setter an den høyeste standarden for god bedriftsånd og at vi står 
sammen i ansvaret for å alltid gjøre det rette.”      
 
 
Don Robert 
CEO 
 

 
2.   Respektere interessenter  
 
Kunder og forbrukere 
 
Integritet er grunnlaget for alle Experians forhold, og tillit er kjernen. 
 
Våre forhold til kundene er basert på vår tro på at vi bør overgå forventningene deres. Vi tar 
ansvaret vi har overfor kundene våre på alvor, lover kun det vi kan levere og gjør vårt ytterste 
for å ikke villede dem på noen måte. Vi er nyskapende gjennom våre løsninger, vi streber etter 
kvalitet, tempo og prestasjoner.  
 



Experian plc Side 5 
 
 
 

Experian engasjerer seg i rettferdig handel med kunder og forbrukere.  Vi skal avstå fra å 
utnytte kunder eller forbrukere gjennom manipulering, uriktige fremstillinger, upassende trusler, 
svindel, misbruk av konfidensiell informasjon eller liknende atferd. 
 
Medarbeidere   
 
Medarbeiderne våre er vår viktigste verdi.  Experian rekrutterer og forfremmer kun basert på 
kvalifikasjoner, og vi oppmuntrer medarbeiderne våre til å oppnå sitt ytterste potensial.  Vi 
anerkjenner og belønner individuelle prestasjoner og oppmuntrer initiativ og nyskaping innenfor 
en samarbeidskultur.  
 
Experians rekrutteringsprosess utføres i samsvar med lokale lover og andre forskriftsmessige 
krav.  Vi har solide prosesser på plass for å påse at alle kandidater er lovlig berettiget til å jobbe 
i et bestemt område. 
 
Experian vet også at atferd som er sosialt og faglig akseptabel i én kultur, kan anses forskjellig i 
en annen.  Vi oppfordrer derfor til respekt for kulturelle forskjeller på arbeidsplassen, og streber 
etter å tilrettelegge for kulturelt mangfold i driften vår.  Fremfor alt respekterer vi alle 
personers menneskerettigheter.  
 
Aksjonærer  
 
Vi driver Experian for eierne våre – aksjonærene.  Vi gir dem sannferdig og nøyaktig 
informasjon, og presenterer et klart bilde av Experians posisjon og utsikter.  Vi streber etter å 
beskytte og forsterke omdømmet vårt i alle forretningsaktiviteter ved å verne om verdiene våre 
gjennom ansvarsfull atferd og overholdelse av etablerte prinsipper for bedriftsstyring. 
 
Leverandører  
 
Leverandørene er partnerne våre, og utgjør en viktig del av virksomheten vår.  Experian velger 
leverandører på en rettferdig måte.  Vi forventer service og god verdi.  Vi behandler 
leverandører med respekt, og handler med dem på en hederlig måte.  
 
Lokalsamfunn  
 
Experian engasjerer seg i sosialt ansvarlig atferd, ved å bidra til å øke livskvaliteten i 
mangfoldige lokalsamfunn, både lokalt og globalt.  Som en ansvarlig arbeidsgiver forstår 
Experian behovet for å involvere seg i og kravene til disse lokalsamfunnene til gode for 
alle parter. 
  
Vi streber etter å gi håndgripelige bidrag til disse lokalsamfunnene gjennom frivillig arbeid fra 
medarbeidere, sponsing av lokale begivenheter og veldedige donasjoner.  
 
Vi fremmer ansvarlig atferd gjennom måten vi påvirker miljøet vi driver virksomhetene våre i. 
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3.   En trygg og etisk arbeidsplass  
 
Likestilling 
 
Experian tror på ansettelser, forfremmelser, kompensering og oppsigelse av ansatte kun basert 
på prestasjoner, uten hensyn til rase, farge, alder, kjønn, bakgrunn, religion, nasjonalitet, 
statsborgerskap, seksuell orientering, sivilstand, medisinsk tilstand, graviditet, 
funksjonshemming, krigsveteranstatus eller andre grunnlag som forbys av nasjonale, føderale, 
statlige eller lokale lover. 
 
Frihet fra trakassering 
 
Experian tolererer ingen former for trakassering.  Dette omfatter trakassering basert på rase, 
farge, alder, kjønn, bakgrunn, religion, nasjonalitet, statsborgerskap, seksuell orientering, 
sivilstand, medisinsk tilstand, graviditet, funksjonshemming, krigsveteranstatus eller andre 
grunnlag som forbys av nasjonale, føderale, statlige eller lokale lover.  Dette gjelder for alle 
typer trakassering på arbeidsplassen, enten av eller mot ansatte, kunder, forhandlere, 
konsulenter eller leverandører.   
 
Trygt miljø 

 
Experian tar ansvar for å skape et trygt, sunt og produktivt arbeidsmiljø for alle ansatte.  For å ta 
vare på alle ansattes ve og vel, forventes det at du jobber trygt og retter deg etter Experians 
etablerte sikkerhetsstandarder og -prosedyrer. Du bør også rapportere eventuelle 
arbeidsrelaterte skader eller sykdommer til lederen din eller til personalavdelingen.     
 
Rusmiddelfri arbeidsplass 
 
Experian er en rusmiddelfri arbeidsplass.  Experian er engasjert i å opprettholde et arbeidsmiljø 
som er fritt for innvirkning av ulovlige stoffer.  I denne sammenheng forbys og tolereres ikke 
besittelse, salg eller bruk av ulovlige stoffer eller å være påvirket av slike stoffer i arbeidstiden 
og på arbeidsplassen, samt på begivenheter som sponses av bedriften.  
 
Vold på arbeidsplassen 
 
Experian tolererer ikke vold begått av eller mot ansatte på arbeidsplassen.  Vold omfatter blant 
annet forsettlig skade på eiendom, besittelse, fremvisning eller bruk av våpen, atferd som 
skaper frykt eller trusler om påføring av skade på andre personer.  
 
 
4.   Unngå interessekonflikter 
 
Aktiviteter og forhold utenom Experian 
 
En interessekonflikt kan oppstå når vurderingsevnen kan påvirkes eller synes å bli påvirket av 
muligheten for personlige fordeler.  Ansatte bør alltid være bevisst på interessekonflikter og 
forsøke å unngå dem.  Alle ansatte er ansvarlige for å melde fra til lederen sin om eventuelle 
situasjoner de tror skaper eller kan skape en interessekonflikt eller noe som virker som en.  
Ledere oppfordres til å ta opp saken med sin Compliance-avdeling.  
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Økonomiske investeringer 
 
Alle ansatte har ansvar for å påse at personlige økonomiske aktiviteter ikke kommer i konflikt 
med deres ansvarsområde i bedriften.  En økonomisk interessekonflikt kan svekke 
vurderingsevnen eller gi inntrykk av vurderingsevnen er svekket. 
 
Ekstern ansettelse 
 
Ekstern ansettelse kan av naturlige årsaker svekke nøytraliteten, vurderingsevnen, effektiviteten 
eller produktiviteten som forventes av deg i jobben din. Derfor krever Experian at alle ansatte 
offentliggjør eventuelle eksterne ansettelseskonflikter til lederen sin og innhenter skriftlig 
tillatelse fra Experians ledelse før slike aktiviteter innledes.  
 
Gaver og bevertning  
 
Bedriftsgaver er en vanlig måte å styrke forretningsforhold på, og kan med enkelte 
begrensninger være lovlig forretningspraksis.  Experians policy tillater at ansatte kan gi og motta 
passende, lovlige gaver i sammenheng med deres arbeid med næringskunder og andre ikke-
statlige parter, forutsatt at alle slike gaver har moderat verdi og ikke gis eller mottas med formål 
eller hensikt å innvirke på mottakerens forretningsbeslutninger.  Du bør aldri motta en betaling 
som tilbys med den hensikt å påvirke deg til å tildele handel til en kunde, leverandør eller annen 
person.  Før du tilbyr, gir eller mottar gaver eller bevertning må du lese nøye gjennom 
Experians globale policy for gaver og bevertning, og om nødvendig innhente nødvendig 
godkjenning og påse at opplysningene om slike gaver eller slik bevertning registreres i 
Experians interne registre som passende. 

Innsidehandel 
 
Det er strengt forbudt for alle ansatte å (i) kjøpe og/eller selge verdipapirer i Experian, deres 
tilknyttede selskaper eller andre børsnoterte selskaper basert på innsideinformasjon eller (ii) gi 
innsideinformasjon til tredjeparter som har til hensikt å kjøpe eller selge verdipapirer.  
Innsideinformasjon omfatter vesentlig ikke-offentlig informasjon som er innhentet som resultat 
av din tilknytning til bedriften.  Styremedlemmer, ledere, konsernsjefer og ansatte som 
identifiseres av bedriften som potensielle innsidehandlere, vil bli pålagt ytterligere begrensninger 
for kjøp og salg av aksjer, og vil få beskjed om slike begrensninger direkte fra Experian plcs 
bedriftssekretær.  Handling i verdipapirer basert på innsideinformasjon kan medføre sivile og 
kriminelle straffetiltak i henhold til loven.  
 
 
5.   Overholdelse av lover 
 
Svindel, bestikkelser og korrupsjon 
 
Experian tolererer ikke noen handlinger som involverer svindel, bestikkelser, korrupsjon, 
uærlighet eller bedrageri. Dette omfatter alle typer tyveri, handlinger som bevisst legger til rette 
for svindel eller tyveri av andre, og handlinger som har til hensikt å hindre oppdagelse eller 
etterforskning av svindel eller tyveri.  Experian har interne policyer og prosesser som er 
utarbeidet for å forebygge, oppdage og rapportere svindel, tyveri eller korrupsjon, og ansatte 
pålegges å rette seg etter slike policyer og prosesser.  Dette omfatter det separate globale 
regelverket for antikorrupsjon og regelverket for gaver og bevertning. 
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Ingen ledere, ansatte, agenter eller andre representanter for Experian kan direkte eller indirekte 
eller på andre måter gjennom en tredjepart, tilby, gi, autorisere, be om eller motta bestikkelser 
(herunder, men ikke begrenset til bestikkelser til eller fra en offentlig ansatt) eller noe som kan 
anses for å være en bestikkelsen for noe formål eller utøve funksjonene sine på upassende 
måte i forventning om eller som resultat av en bestikkelse.   
 
Bestikkelser omfatter tilbud, anskaffelse, autorisering, forespørsel eller mottak av noe av verdi 
som incitament eller belønning for upassende utøvelse av en relevant funksjon av mottakeren 
(selv om incitament eller belønning av selv passende utøvelse i offentlig sammenheng kan 
utgjøre en overtredelse) eller hvor det på andre måter er upassende for mottakeren å be om 
eller motta den relevante fordelen eller goden. 
 
Politiske bidrag 
 
Verken Experian eller deres ledere, ansatte eller representanter kan gi politiske bidrag på vegne 
av eller i Experians navn uten godkjenning av Experian plcs styre, og i enkelte tilfeller, 
aksjonærer.  Ikke i noen tilfeller skal det gis politiske bidrag for å oppnå forretninger eller andre 
fordeler for Experian.  
 
Åndsverk tilhørende tredjeparter 
 
Experian respekterer åndsverksrettighetene til tredjeparter, herunder våre kunder, forhandlere 
og leverandører.  Hvis du blir oppmerksom på eller mistenker at Experian krenker 
åndsverksrettighetene til en tredjepart, f.eks. et patent, et varemerke, en opphavsrett eller 
bransjehemmelighet, må du kontakte juridisk avdeling.  
 

 
6.   Beskytte verdier og omdømme   
 
Bedriftseiendeler 
 
Ansatte er ansvarlige for å bruke Experians eiendeler og verdier i arbeidssammenheng, og ikke 
la dem brukes for noen typer personlig vinning.  Du er ansvarlig for å kontrollere bedriftens 
eiendeler, og må treffe formålstjenlige tiltak for å beskytte dem mot tyveri, misbruk, tap eller 
skader.  I henhold til gjeldende lover og relevante Experian-policyer, tilhører ideer/oppfinnelser 
som utvikles for eller på vegne av bedriften, innenfor omfanget av din ansettelse eller bruk av 
bedriftens ressurser, bedriften.   
 
Experian forbeholder seg retten, der det tillates av loven, til å overvåke ansattes bruk av 
Experians kommunikasjonsverktøy og deres innhold.  Med mindre det spesifikt angis av 
gjeldende lover, skal ikke ansatte ha forventninger om personvern med henblikk på deres bruk 
av bedriftens systemer og eiendeler.  
 
Ansattes bruk av Experians systemer, f.eks. e-post, Internett eller mobile enheter, skal utøves 
på linje med formålstjenlige regler for akseptabel bruk (som angitt i bilag C i den globale 
policyen for informasjonssikkerhet). 
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Regnskap og bokføring 
 
Ansatte er ansvarlige for å påse at Experians regnskap, bokføring og kontoer føres med rimelig 
detaljert nøyaktighet, og på korrekt vis gjenspeiler transaksjoner og disposisjoner av Experians 
verdier.  Ansatte må også hjelpe til med å vedlikehold Experians system for intern 
regnskapskontroll, der det er formålstjenlig. 
 
Offentlig kommunikasjon  
 
All Experian-relatert kommunikasjon, samt alle artikler, talemuligheter og forespørsler fra 
pressen eller de finansanalytiske samfunnet skal henvises til hovedkontoret eller intern 
kommunikasjon eller avdelingen for investorrelasjoner. 
 
 
7.   Bevare konfidensialitet  
 
Kunde- og tredjepartsinformasjon  
 
Konfidensiell informasjon er informasjon som utleder uavhengig økonomisk verdi fra det å ikke 
være offentlig kjent. Konfidensiell informasjon omfatter informasjon utarbeidet av Experian, samt 
konfidensiell informasjon fra kunder, forbrukere, leverandører og andre tredjeparter til Experian.      
 
Alle Experian-ansatte har ansvar for å beskytte og opprettholde all konfidensiell informasjon i 
samsvar med gjeldende juridiske og kontraktsmessige begrensninger, samt alle relevante 
Experian-policyer.  Innsamling, bruk og avdekking av personlig identifiserbare 
forbrukerinformasjon er særlig sensitiv, og er generelt underlagt spesielle regler og restriksjoner.  
Manglende evne til å beskytte og sikre konfidensiell informasjon kan innvirke på Experians 
ytelsesevne, verdier og omdømme, kan skade forbruker- og forretningsforholdene våre og kan 
medføre juridisk erstatningsansvar.  Ansatte skal aldri forsøke å innhente en konkurrents 
konfidensielle informasjon via upassende metoder. 
 
Fortrolige avtaler 
 
Du må aldri dele konfidensiell informasjon utenfor Experian med mindre en skriftlig 
fortrolighetsavtale er inngått med mottakeren.  Fortrolighetsavtaler dokumenterer behovet for å 
opprettholde konfidensialiteten for relevant informasjon og begrenser bruken av slik 
informasjon.  I alle tilfeller skal mengden konfidensiell informasjon som deles med tredjeparter 
begrenses til det som kreves for legitime forretningsbehov. 
 
Forespørsler fra reguleringsmyndigheter 
 
Alle forespørsler om informasjon eller dokumenter fra reguleringsmyndigheter må henvises til 
enten global Compliance eller juridisk avdeling, avhengig av hvilken type informasjon eller 
dokumenter forespørselen gjelder.    Forespørsler eller krav fra reguleringsmyndigheter skal 
ikke besvares uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra global Compliance eller juridisk avdeling.  
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Dokumentoppbevaring/informasjonssikkerhet 
 
Alle ansatte må rette seg etter den regionale policyen for dokumentoppbevaring og den globale 
policyen for informasjonssikkerhet, som finnes på bedriftens intranettsider.   
 
Innhenting og bruk av forretningsopplysninger  
 
Experian samler på lovlig vis inn opplysninger om kunder og markeder vi handler med.  
Experian innhenter ikke forretningsopplysninger på ulovlige eller uetiske måter.  Konkurrenter 
kan ikke kontaktes med den hensikt å innhente forretningsopplysninger.  Av og til kan 
opplysninger bli innhentet ved et uhell eller bli sendt til Experian av ukjente kilder.  I slike tilfeller 
er det uetisk å bruke opplysningene, og du må umiddelbart kontakte lederen din, global 
Compliance eller juridisk avdeling, eller Experians konfidensielle hjelpelinje for å finne ut 
hvordan du skal gå frem. 
 
 
8.   Ta ansvar  
  
Lover, regler og forskrifter 
  
Experian og deres ansatte skal overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter i alle 
jurisdiksjoner Experian driver virksomhet rundt om i verden, herunder, men ikke begrenset til 
relevant datapersonvern og antitrust-/konkurranselover i alle land vi har 
forretningsvirksomheter i.  
 
Medarbeideransvar 
 
Denne håndboken gjelder for alle ansatte og i relevante tilfeller for uavhengige leverandører 
og konsulenter.  
 
Lederansvar 
 
Ledere skal ikke bare overholde håndboken, men forventes også å gå foran med et godt 
eksempel for dem som rapporterer til dem.  Ledere har ansvar for å holde oppsyn med 
oppførselen til sine underordnede, og for å oppfordre til overholdelse av gjeldende lover, 
forskrifter og denne håndboken.  Ledere er ansvarlige for å støtte ansatte som søker rettledning 
eller rapporterer tjenesteforsømmelse eller manglende overholdelse. 
 
Experians konfidensielle hjelpelinje 
 
Ansatte skal rapportere alle mistenkte forseelser.  Saker som tas opp av ansatte vil bli tatt på 
alvor og behandles konfidensielt.   
 
Experian har en heldøgns, gratis konfidensiell hjelpelinje ansatte kan ringe for å rapportere 
faktiske eller mistenkte (i god tro) brudd på denne håndboken.  Du er ansvarlig for å rapportere 
alle kjente brudd på håndboken og samarbeide under en eventuell etterforskning hvis du blir 
bedt om det.  Manglende samarbeidsvilje kan føre til disiplinærtiltak.  Ansatte som med forsett 
avgir en rapport de vet er usann kan også bli utsatt for disiplinærtiltak. 
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Lokale konfidensielle hjelpelinjenumre kan fås ved henvendelse til lokale personavdelinger, 
internrevisjonsavdelingen og/eller finnes på lokale intranettsider. 
 
Problemløsing, kommunikasjon og represaliefrihet 
 
Experian følger nøye opp alle saker som rapporteres og utfører om nødvendig umiddelbare 
undersøkelser, særlig av saker som potensielt kan omfatte lovbrudd.  Vi samarbeider fullt og 
helt med politi og andre myndigheter.  Dersom det er praktisk mulig, sender vi en oppfølging til 
personen som rapporterte saken.  
 
Ansatte som rapporterer et brudd skal ikke utsettes for trakassering, gjengjeldelse eller negative 
ansettelseskonsekvenser som resultat av rapporteringen.  En ansatt som trakasserer eller 
hevner seg på noen som har rapportert et brudd blir utsatt for disiplinærtiltak som kan omfatte 
ulønnet suspendering eller oppsigelse.  
 
Konsekvenser av brudd 
 
En ansatt som finnes å ha brutt reglene i denne håndboken, noen av Experians policyer eller 
relevante lover eller forskrifter kan bli utsatt for disiplinærtiltak som kan omfatte ulønnet 
suspendering eller oppsigelse.  Den ansatte kan også stå overfør sivil og kriminell påtale i 
henhold til loven.  
 
 
9.   Administrasjon av den globale håndboken i etisk oppførsel 
 
Avdeling for global regeloverholdelse 
 
Den globale Compliance-avdelingen har ansvar for implementering og administrasjon av denne 
håndboken.  Den globale Compliance-avdelingen utøver også kontroll av aktiviteter i bedriften 
for å fremme viktigheten av forretningsetikk og overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og 
interne policyer.  Den globale Compliance-avdelingen etablerer overholdelsespolicyer, -
prosedyrer og -strukturer for bedriften.  

 
Ingen innvirkning på ansettelse 
 
Ingenting i denne håndboken tildeler ansatte noen rettigheter med henblikk på fortsatt 
ansettelse, og utgjør heller ingen ansettelsesavtale eller hindrer deres rett eller bedriftens rett til 
å avslutte ansettelsen i samsvar med gjeldende lover.   
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10.   BEKREFTELSE  
 
JEG BEKREFTER AT JEG HAR LEST OG FORSTÅR EXPERIANS GLOBALE HÅNDBOK I 
ETISK OPPFØRSEL. 
 
Ved å bekrefte denne håndboken, forplikter du deg til å opprettholde dennes standarder i alle 
situasjoner hvor du representerer Experian.  
 
 
Navn i 
blokkbokstaver: 

 

Medarbeidernr. 
(dersom utlevert): 

 

 
Underskrift: 

 

 
Dato: 

 

 
 
 


