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Meddelande från VD

Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anse
ende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt. Det är viktigt att vi följer lagarna, bibehåller en
hög etisk standard och upprätthåller våra gemensamma värderingar i all verksamhet som vi bedri
ver. Det är den grund på vilken våra kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter baserar
sitt förtroende för Securitas.
Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik är en av företagets grundpolicyer. De innehåller de
grundläggande principer som Securitas förväntar sig att alla anställda och affärspartner följer.
Alla medarbetare i Securitas har ett ansvar för att värderingarna om Ärlighet, Vaksamhet och
Hjälpsamhet samt att principerna i Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik aldrig kompromet
teras på något sätt. Chefer inom Securitas ska föregå med gott exempel.
Det är obligatoriskt att följa Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik. Det är en garanti för att
Securitas kommer att fortsätta vara ett företag som är aktat och respekterat i samhället och av
våra kunder, och som vi är stolta att arbeta för.
Med hjälp av följande frågor kan du säkerställa att du i ditt dagliga arbete följer Koden:
– Överensstämmer det beslut jag tänker fatta eller den handling jag tänker utföra med Securitas
Riktlinjer för Värderingar och Etik?
– Har jag övervägt de risker och eventuella följder beslutet eller handlingen kan medföra?
– Föregår jag med gott exempel?
Inom Securitas är vi övertygade om att ansvarsfulla affärer är bra affärer.

Stockholm den 5 mars 2012
Alf Göransson
VD och koncernchef i Securitas AB

Securitas AB
Bolagsstyrning
Reviderad den 6 december 2011
Gäller från och med 1 januari 2012
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Allmänna principer

Att följa lagarna, att bibehålla en hög etiskt standard och att upprätthålla våra gemensamma
värderingar är en viktig del i all verksamhet som Securitas bedriver och utgör den grund på vilken
våra kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter baserar sitt förtroende för Securitas.
Dessa principer spelar också en viktig roll när det gäller att upprätthålla värdet på Securitas varu
märke och för främjandet av långsiktig hållbarhet och tillväxt i vår globala verksamhet.
Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik (Koden) är en av företagets grundpolicyer och inne
håller de grundläggande principer som Securitas förväntar sig att alla medarbetare och affärs
partner följer.
Koden är nära kopplad till, och ska läsas tillsammans med, Securitas värderingar om Ärlighet,
Vaksamhet och Hjälpsamhet och andra riktlinjer, till exempel Securitas Policies and Guidelines.
Det är Securitas som företag och alla medarbetares och styrelseledamöters ansvar att förstå
och följa Koden. Securitas förväntar sig också att alla affärspartner på olika nivåer följer Koden.
Alla medarbetare och affärspartner uppmuntras och förväntas att rapportera eventuella h
 andlingar
som bryter mot Koden och Securitas försäkrar att det inte blir några påföljder eller negativa
konsekvenser för personer som rapporterar i god tro. Koden uppställer minimikrav och utesluter
eller ersätter inte på något sätt kollektivavtal.
Även om Koden innehåller riktlinjer inom en rad olika områden avseende hederlighet och s ättet
att bedriva företagsverksamhet är det omöjligt att i Koden reglera alla situationer som skulle
kunna uppstå i Securitas dagliga globala verksamhet. Därför kan inte Koden ersätta varje med
arbetares eller affärspartners egna ansvar och goda omdöme när det gäller att efterleva såväl
Kodens anda och syfte som dess bokstavliga innehåll.
Securitas stöder FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, internationella arbets
organisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och vi arbetar för att följa dessa principer i våra rikt
linjer, rutiner och i vår dagliga verksamhet.
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Våra värderingar

Securitas verksamhet baseras på tre grundläggande värderingar: Ärlighet, Vaksamhet och
Hjälpsamhet

Ärlighet
	Securitas arbete bygger på ärlighet. Ett företags framgång beror till stor del på medarbetarnas
ärlighet och integritet. Securitas krav på integritet och ärlighet är villkorslösa.
	Ärlighet innefattar även rätten att öppet uttrycka sin åsikt och rapportera oegentligheter och
annan viktig information utan att riskera påföljder.
Vaksamhet
	Securitas verksamhet bygger på yrkeskunnande. En medarbetare i Securitas måste alltid vara
uppmärksam och observant, kunna lyssna och bedöma situationen för att i möjligaste mån
skydda kundens anläggningar och egendom och samtidigt följa de värderingar och den etik
som Securitas står för.
Hjälpsamhet
	Securitas strävar efter att göra människors liv säkrare. En medarbetare i Securitas ska alltid
vara beredd att hjälpa till inom ramen för ett visst uppdrag.
	Vi måste vara beredda att stötta våra kollegor, kunder och andra som behöver vår hjälp.

Securitas ledningsmodell, the Toolbox, används för att förmedla företagets kultur och för att
skapa en gemensam plattform, vilket främst utmärks av fokus på de tre grundvärderingarna.
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Lokala lagar och föreskrifter

Alla medarbetare och affärspartner förväntas följa de lagar och föreskrifter som gäller i de länder
där Securitas bedriver verksamhet. Koden anger minimikrav och ska följas i Securitas verksamhet,
även om den uppställer en högre standard än lokal lagstiftning.
Lokala bolag i koncernen kan införa och använda riktlinjer som är striktare eller mer detaljerade än
de som finns i Koden. Om sådana regler införs gäller dessa utöver Koden.

Mänskliga rättigheter

Securitas stödjer och respekterar de grundläggande mänskliga rättigheter som finns intagna i
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tar ansvar för att dessa främjas och
efterlevs i den globala verksamheten.
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Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Securitas strävar efter att vara en stabil och pålitlig
arbetsgivare och verkar för att främja relationer som bygger på ömsesidig respekt och värdighet.
Vi är fast övertygade om att det finns ett samband mellan medarbetarnas kompetens och det
resultat vi uppnår. För att attrahera kompetenta medarbetare strävar Securitas efter att vara en
attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsförhållanden, skäliga löner och möjligheter till
personlig utveckling.
Ersättnings- och anställningsvillkor
Securitas lägger stor vikt vid skäliga löner och rimliga arbetstider. Vi arbetar för att höja löner
och förmåner till en nivå som uppgår till eller överstiger nationell lagstiftning eller branschens
miniminivåer. Alla anställda ska erhålla tydlig information om löner och förmåner samt andra
anställningsvillkor.
Föreningsfrihet
Securitas respekterar alla medarbetares rätt att välja om de ska representeras av en fackförening
i samband med kollektivavtalsförhandlingar, bilda fackföreningar eller bli medlem i valfri fack
förening i enlighet med lokala lagar och förordningar. Detta innefattar även respekt för mötes
friheten och rätten till fredliga sammankomster. Ingen medarbetare ska riskera att trakasseras eller
drabbas av påföljder för utövandet av dessa rättigheter.
Hälsa och säkerhet
Securitas verkar för att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och för att skäliga åtgärder
vidtas för att förhindra olyckor och skador samt stödjer åtgärder för främjande av hälsa och
välbefinnande.
Jämställdhet
Alla ska i samband med anställning hos Securitas få samma möjligheter och alla medarbetare ska
behandlas rättvist och jämställt. Diskriminering avseende anställning, ersättningsvillkor, utbild
ning, befordran, avslutande av anställning eller pensionering på grund av etniskt eller nationellt
ursprung, religion, kön, sexuell läggning, civilstånd, funktionshinder eller andra utmärkande egen
skaper som skyddas i lag tolereras inte under några förhållanden.
Alla anställningsrelaterade beslut ska uteslutande baseras på en persons förmåga, erfarenhet,
uppträdande, arbetsinsats och visad potential i förhållande till vad som krävs för arbetet i fråga.
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Trakasserier
Securitas främjar ett positivt arbetsklimat och tolererar inte någon form av trakasserier, mobbning
eller hot. Alla medarbetare ska bemötas och bemöta varandra med värdighet och respekt.
Barnarbete och tvångsarbete
Securitas använder inte och accepterar inte någon form av barnarbete, tvångsarbete eller någon
annan form av påtvingat arbete.
Missbruk av alkohol och/eller droger
Securitas ska vara en drogfri arbetsplats och alla medarbetare förväntas avstå från missbruk av
alkohol och droger som kan påverka deras arbete.
Sociala nätverk
Securitas respekterar alla individers rätt till yttrandefrihet och rätt att uttrycka sin åsikt. Endast
medarbetare som har uttrycklig behörighet får dock göra offentliga uttalanden på Securitas
vägnar. Medarbetare och affärspartner som är aktiva inom sociala medier bör agera i enlighet med
Securitas värderingar och riktlinjer.
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Affärsetik

Securitas kräver ärlighet, hederlighet och rättvisa och verkar kraftfullt för att upprätthålla och
främja högsta möjliga affärsetiska standard i alla delar av vår verksamhet.
Som ledande företag i säkerhetsbranschen har Securitas ett långtgående ansvar gentemot de
länder och samhällen där vi är verksamma. Företaget ska vara en god samhällsmedborgare och
följa lagstiftning och regler i de länder där vi bedriver verksamhet. Securitas har också ett ansvar
för att driva på utvecklingen av hela branschen. Genom att samarbeta med branschorganisationer,
fackförbund, myndigheter och polis verkar Securitas för att utveckla nya tjänster och marknaden
som helhet med målet att höja kvalitén och lönerna i branschen.
Konkurrens och konkurrensrätt
Securitas tror på en sund marknad och öppen och ärlig konkurrens som bygger på hederlighet,
kvalitet, pris och service. Securitas kan gå med i organisationer som främjar branschens utveck
ling, men vi deltar inte i diskussioner eller ingår överenskommelser med konkurrenter om pris
sättning, marknadsandelar eller andra liknande illegala aktiviteter, och vi är fast beslutna att följa
alla gällande lagar och regler som främjar en sund konkurrens på lika villkor.
Mutor, korruption och penningtvätt
Securitas strävar efter att erbjuda bästa möjliga tjänster för våra kunders specifika behov och
förväntar sig att bli valt på grund av våra förtjänster, i en öppen och rättvis konkurrenssituation.
Securitas erbjuder inte, begär inte och mottar inte mutor eller andra illegala betalningar för att
vinna eller behålla affärsverksamhet. Securitas strävar efter att endast göra affärer med affärs
partner som bedriver verksamhet som är förenlig med lagstiftningen och vars verksamhet finan
sieras på ett lagligt sätt. Securitas främjar inte penningtvätt och följer i enlighet med Kodens anda
de allmänna riktlinjerna om motverkande av penningtvätt som återfinns i tillämpliga lagar och
konventioner mot korruption och penningtvätt.
Representation, gåvor, gratifikationer och donationer
Inköps- och försäljningsaktiviteter måste genomföras med största hederlighet. Medarbetare och
affärspartner ska inte erbjuda eller ta emot presenter, gåvor gratifikationer eller annan form av
förmån (förplägnad, underhållning, etc.) som kan påverka en affärshändelse eller medarbetarens,
affärspartnerns eller kundens beslutsfattande. Gåvor av mindre värde är ibland del av den lokala
affärskulturen och kan accepteras förutsatt att det är tillåtet enligt lag. Lokala bolag i koncernen
förväntas utarbeta mer detaljerade riktlinjer och principer för vad som är acceptabelt i enlighet
med gällande lagstiftning och Koden.
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Intressekonflikter
Affärsbeslut ska alltid baseras på objektiva grunder och kriterier och alla medarbetare och affärs
partner ska undvika intressekonflikter och vad som kan uppfattas som intressekonflikter mellan
det egna privatlivet och deras delaktighet i Securitas verksamhet.
Bidrag till politisk verksamhet och politiska aktiviteter
Eventuell politisk verksamhet som genomförs på Securitas vägnar måste vara laglig, etisk och
förenlig med Securitas värderingar och riktlinjer. Medarbetare får inte använda, eller tillåta använd
ning av företagets ekonomiska medel, tillgångar eller anläggningar för att stödja statlig verksam
het eller en politisk organisation, ett parti eller kandidat förutom när detta är ett krav enligt lag och
det finns en etablerad, laglig och allmänt accepterad praxis att göra så.
Alla bidrag som ges med företagets medel måste göras i enlighet med gällande lagstiftning, vara
spårbara och i förväg godkända av divisionschef eller regional chef.
Insiderhandel och konfidentiell information
Securitas följer alla gällande lagar och regler avseende insiderhandel och nyttjar eller röjer inte
insiderinformation på ett felaktigt eller olämpligt sätt i samband med aktiehandel. Medarbetare
och affärspartner får inte använda ej offentliggjord information om Securitas eller något annat
företag som beslutsunderlag för egen eller tredjeparts del vid handel med värdepapper.
Sekretess och dataskydd
Securitas respekterar individens rätt till skydd för privatlivet och verkar för att hantera personupp
gifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning om sekretess och dataskydd.
Konfidentialitet (affärshemligheter)
Alla medarbetare och affärspartner förväntas vidta särskild aktsamhet för att förhindra att konfi
dentiell eller skyddad affärsinformation avseende Securitas och Securitas verksamhet röjs eller
används av obehöriga. Intern information som tillhör våra kunder eller affärspartner och som vi får
tillgång till genom vår verksamhet måste också skyddas i enlighet med gällande lagstiftning och
kontraktsenliga åtaganden.
Immateriella tillgångar
Hela värdet av vår långa historia av tillhandahållande av professionella säkerhetstjänster finns
samlat i Securitas varumärke. Securitas och alla medarbetare och affärspartner ska arbeta för att
skydda varumärket och respektera giltiga immateriella rättigheter som tillhör andra.
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Skydd av företagets egendom och tillgångar
Securitas egendom, tillgångar och informationssystem ska alltid skyddas från obehöriga intrång,
skador, yppanden, flyttning eller avlägsnande, oavsett om det sker genom en olycka, oegentlig
hantering eller trolöshet.
Offentliga uppdrag
Många av våra kunder är myndigheter och offentliga och internationella organisationer och
organ. Securitas åtar sig att följa alla gällande lagar och förordningar som gäller för arbete med
myndigheter och offentliga organ, inklusive de speciella krav som gäller i samband med offentliga
kontrakt och transaktioner.
Hantering av finansiell information och internrevision
Securitas fäster stor vikt vid att ha en öppen kommunikation med alla de som påverkas av vår
verksamhet, vare sig de är medarbetare, affärspartner, kunder, investerare eller det allmänna och
dess representanter. Securitas aktie är noterad på Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX Stockholm)
och all information offentliggörs i enlighet med gällande lagstiftning, börsregler och bolags
styrningsbestämmelser tillämpliga på vår verksamhet.
Omfattande och korrekt information om företaget finns tillgänglig för alla som är intresserade och
Securitas svarar inom rimlig tid på förfrågningar
All rapportering och all bokföringsdokumentation ger en korrekt bild av affärstransaktioner, till
gångar och skulder i enlighet med gällande myndighetskrav och bokföringsmässiga och juridiska
krav och har upprättats på ett så korrekt sätt som möjligt. Vår avsikt är att vara fullt ansvars
tagande.
Securitas bokförings- och rapporteringsstandard beskrivs i Securitas Policies and Guidelines
och i Securitas Reporting Manual. Vi tillämpar Securitas kommunikationspolicy i all vår
kommunikation.
Securitas riktlinjer för internrevision följer COSO Internal Control Integrated Framework.
Styrelsen i Securitas AB är ansvarig för det arbete som utförs inom ramen för internrevisionen.
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Miljö och hållbarhet

Securitas strävar efter att bedriva verksamheten på ett miljömässigt hållbart sätt och ska uppfylla
eller överträffa de miljökrav som har satts upp i gällande lagar och förordningar samt i internatio
nella överenskommelser. Vi förväntas att ständigt arbeta för att minska förbrukningen av resurser
samt mängden utsläpp och avfall. Målen för utsläppsnivåer beskrivs i Securitas utsläppspolicy.

Samhällsansvar

Securitas ska vara en god samhällsaktör på alla platser där företaget bedriver verksamhet och
ska på lämpligt sätt stödja lokala, regionala och globala samhällen och gemenskaper. Vi ska
också delta i sociala projekt i regioner där det finns ett akut behov av att stärka det lokala sam
hället. Genom våra bolag samverkar vi med de lokala samhällen där Securitas bedriver verk
samhet och deltar i till exempel stöd till skolor, barnhem och organisationer för personer med
funktionsnedsättningar.
Securitas lägger stor vikt vid att föra en aktiv och kontinuerlig dialog med alla våra intressenter.
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Genomförande och efterlevnad

Det är varje medarbetares och styrelseledamots ansvar att efterleva och främja Koden.
Divisonschefen eller regionchefen är ansvarig för att säkerställa att Koden implementeras i hans
eller hennes division eller region. Det övergripande ansvaret för att säkerställa att Koden efterlevs
av alla medarbetare och affärspartner ligger hos landschefen i det aktuella landet. Koden ska
även kommuniceras och implementeras, i möjligaste mån, i alla kontraktsbundna relationer med
affärspartner och medarbetare. Såvitt avser Koden ska våra kunder inte anses som affärspartner.
Affärspartner kan innefatta leverantörer, underleverantörer och andra partner.
Kodens implementering och efterlevnad kommer att övervakas kontinuerligt som en del i koncer
nens system för hantering av företagsövergripande risker (Enterprise Risk Management). Koden
ska revideras årligen. Det yttersta ansvaret för detta vilar på styrelsen i Securitas AB.
Det är också varje medarbetares och affärspartners ansvar att informera om eventuella överträdel
ser av Koden.
När en medarbetare eller affärspartner vill rapportera en överträdelse av Koden bör hans eller
hennes chef eller en representant för den lokala ledningen informeras om detta. Om medarbeta
ren tycker att det är svårt att ta upp ett problem lokalt, om ett ärende inte åtgärdas eller om ankla
gelsen är av allvarlig eller känslig natur ska detta rapporteras på något av följande sätt:
Securitas Integrity Line
Webbplats: www.securitasintegrity.com
Telefon: lokalt telefonnummer finns på webbplatsen
E-post: integrity@securitas.com
Group CSR Officer
Securitas AB
Box 12307
102 28 Stockholm
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En detaljerad beskrivning av rapporteringsförfarande och dess syfte och användningsområde
återfinns i policyn för Securitas Integrity Line.
Alla rapporter ska utredas. Så långt möjligt ska information som avser medarbetare hanteras
konfidentiellt och ingen medarbetare får diskrimineras för att i god tro ha rapporterat eventuella
överträdelser av Koden. Medarbetare som rapporterar ska få skälig återkoppling.
Securitas kontrollerar regelbundet att Koden efterlevs och använder sig därvid av den information
som har rapporterats genom tillgängliga kommunikationsvägar.
Handlingar som bryter mot Koden måste omedelbart åtgärdas och medarbetare som bryter mot
Koden kan bli föremål för disciplinära påföljder, vilket även kan inbegripa avskedande.
Om en överträdelse av Koden även innebär ett brott mot lagen kan Securitas informera myndig
heterna om överträdelsen.
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