
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Vores værdier 
er tidsløse



2
Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

Meddelelse fra 
bestyrelsen

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Bestyrelsen er ansvarlig for at opstille klare 
forventninger og høje standarder for etisk adfærd 
i hele CBRE. Etisk adfærd skaber tillid, forbedrer 
virksomhedens omdømme og hjælper os med at 
tiltrække de bedste kunder og talent og opbygge 
givende karrierer for vores medarbejdere.

Standarderne for forretningsadfærd1 er grundlaget 
for vores virksomheds Ethics & Compliance-
program. Vi tror på, at det styrker vores RISE-
værdier – Respect, Integrity, Service og Excellence – 
og sikrer overholdelse af virksomhedens politikker 
og de love og regler, der gælder for os globalt. 

Alle, der er tilknyttet CBRE, herunder bestyrelsen 
og direktionen, er forpligtet til at læse og forstå 
Standarderne for forretningsadfærd og genspejle 
værdierne og politikkerne i vores arbejde. Hvis 
vi alle gør dette hver dag uden undtagelse, vil vi 
fortsætte med at se CBRE som den virksomhed, 
der leverer de bedste resultater for kunder, 
medarbejdere, aktionærer og vores samfund.

CBRE’s succes afhænger af, at vi lever op til 
de værdier, der er angivet i Standarder for 
forretningsadfærd.

Vi sætter stor pris på din støtte.

1 Vedtaget i 2004; opdateret i 2011, 2019 og 2021.

Fra 
bestyrelsen

Vi spiller alle 
en vigtig rolle i 
opretholdelsen 

af   en etisk kultur 
i CBRE, og 

standarder for 
forretningsadfærd 

er vores guide.

Øverste række (fra venstre til højre): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny. 
Nederste række (fra venstre til højre): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Meddelelse fra CEO

CBRE stræber efter at være en verdensklasse 
virksomhed i alt, hvad vi gør. Takket være vores 
medarbejdere og deres utrættelige fokus på at 
levere gode kunderesultater er vi godt på vej til at 
nå dette mål.

Hårdt arbejde er nøglen til vores succes. Lige så 
vigtigt er, hvordan vi arbejder. Hos CBRE driver 
vi forretning på den rigtige måde – med en 
forpligtelse til de højeste etiske standarder. Det er 
det, vores kunder forventer af os – og det er det, vi 
forventer af os selv og vores forretningspartnere.

CBRE’s Standarder for forretningsadfærd er 
fundamentet i vores engagement. Det guider os 
i at træffe beslutninger og tage handling. Det 
påvirker alle aspekter af vores kultur og omsætter 
vores kerneværdier; Respect, Integrity, Service og 
Excellence i praksis.

Etisk adfærd, understøttet af vores RISE-værdier, 
er afgørende for at realisere vores ambition om 
verdensklasse. Enhver, der har et spørgsmål om 
den rigtige fremgangsmåde eller bekymringer 
om potentiel ureglementeret adfærd på vores 
arbejdsplads, kan og bør rejse dem gennem en 
af de mange indberetningsmuligheder, vi har til 
rådighed.

Vi sætter stor pris på vores medarbejderes 
engagement i CBRE og vores RISE-værdier.

De bedste hilsner

Bob Sulentic
Bestyrelsesformand & CEO

Længde: 1:24 minutter. Oversættelse af undertekster er tilgængelig ved at klikke på CC-knappen i nederste højre hjørne 
efter videoen er startet.

Meddelelse 
fra CEO

Respect, Integrity, 
Service og 

Excellence: Vores 
engagement i, 

hvordan vi arbejder

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://cbre.qumucloud.com/view/X3Dfz7Fo5Vo
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Introduktion

Vores værdier 
er tidløse

Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

Vores Standarder for forretningsadfærd udgør en væsentlig del af vores Ethics & Compliance-program. 
Dette dokument afspejler vores kultur og værdier og forklarer de nødvendige principper, der styrer dine 
etiske og juridiske forpligtelser, mens du repræsenterer CBRE.2

Ord, vi alle efterlever

Vores Standarder for forretningsadfærd er baseret på vores RISE-værdier. Disse værdier er grundlaget for 
vores virksomhed, og de opsummerer, hvordan du skal udføre dine daglige forretningsaktiviteter.

Introduktion

2  Dine forpligtelser er også forklaret i vores politikker, som du kan finde i 
myPolicy på CBRE-medarbejderintranettet. Hvis der er uoverensstemmelse 
eller konflikt mellem en politik og vores Standarder for forretningsadfærd, 
har Standarderne for forretningsadfærd forrang.

Service
Vi går til 
vores kunders 
udfordringer med 
entusiasme og flid og 
bygger langsigtede 
relationer ved at 
forbinde de rigtige 
mennesker, kapital 
og muligheder.

Excellence
Vi fokuserer 
kompromisløst 
på at skabe 
vinderresultater 
for vores kunder, 
medarbejdere og 
aktionærer.

RISE-værdier

Respect
Vi handler under 
hensyntagen til 
andres idéer og deler 
åbent oplysninger 
for at inspirere til 
tillid og opmuntre til 
samarbejde.

Integrity
Ingen enkeltperson, 
ingen enkelt aftale, 
ingen enkelt kunde 
er større end vores 
forpligtelse over for 
vores virksomhed, og 
det vi står for.

Ord, vi alle efterlever

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Dit ansvar

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Dit ansvar
Vores Standarder for forretningsadfærd gælder for alt CBRE-personale, vores bestyrelsesmedlemmer og 
enhver, der handler på virksomhedens vegne, overalt i verden. Du er ansvarlig for at forstå disse standarder og 
omsætte dem til praksis. De skal guide dine handlinger og interaktioner med alle, du arbejder med – kunder, 
konkurrenter, investorer, forretningspartnere, leverandører, regeringer og dine kolleger.

I nogle lande, hvor vi opererer, kan der være lokale love eller regler, der er mere specifikke eller restriktive 
end Standarderne for forretningsadfærd. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem en lokal lov eller lokal 
lovgivning og vores Standarder for forretningsadfærd, har den lokale politik, procedure, lov eller forordning 
forrang.

Standarderne for forretningsadfærd kan ikke adressere enhver potentiel situation, så vi opfordrer dig til at 
bruge god dømmekraft, stille spørgsmål og tale, når du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

3 Leverandører skal også indvilge i at følge vores Adfærdskodeks for leverandører.

Lederes særlige rolle

Hvis du fører tilsyn med mennesker, er du ansvarlig for:

• At fungere som rollemodel for vores RISE-værdier

• At sørge for, af dit team gennemgår, forstår og følger vores Standarder for forretningsadfærd, 
virksomhedspolitikker og lovgivningen

Hvis du engagerer tredjeparter på vegne af CBRE, er du ansvarlig for:

• At sikre, at deres handlinger følger vores Standarder for forretningsadfærd3

• At uddanne dem efter behov

• At overvåge deres arbejde for at sikre, at de handler på en måde, der er i overensstemmelse med 
vores standarder, politikker og lovgivningen

 For flere oplysninger
Vores Standarder for forretningsadfærd 
har dette ikon. Det er der for at minde dig 
om, at hvis du kan oprette forbindelse 
til CBRE- medarbejderintranettet, 
kan du finde politikker og andre 
vigtige oplysninger om vores 
skriftlige standarder ved at skrive en 
nøgleordssætning i søgefeltet på din 
intranets startside.

Se efter dette ikon for at finde eksempler 
på virkelige situationer, der kan påvirke 
dine daglige aktiviteter og besvare 
almindelige spørgsmål om vores 
politikker og standarder. Vi håber, 
at disse korte Q&A-afsnit hjælper dig 
med at forstå, hvordan du handler i 
visse situationer og træffer den rigtige 
beslutning.

Ord er kursiveret for at angive, at de er 
i ordlisten. Du kan se i ordlisten, hvis 
disse ord er uklare.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Dit løfte

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Dit løfte
Hvert år skal du forny din forpligtelse til vores RISE-værdier ved at bekræfte, at du har adgang til 
Standarder for forretningsadfærd, at du har læst og forstået dem og at du vil overholde dem under hele din 
ansættelse eller tjeneste til CBRE. Hvis du ikke holder dit løfte, udsætter du dig selv, dine kolleger og CBRE 
for fare. Du vil blive underlagt disciplinære handlinger, der kan gå så vidt som til afskedigelse, og muligvis 
juridiske konsekvenser.

At overholde de højeste standarder for professionalisme er grundlaget for alt, hvad vi gør. Og at opfylde din 
forpligtelse kræver en bevidst indsats. Certificering er obligatorisk og skal gennemføres inden for 30 dage.

Her er, hvorfor du skal certificeres årligt

• Det repræsenterer dit løfte om at handle etisk, følge reglerne og leve efter vores RISE-værdier.

• Det guider dine handlinger på arbejdspladsen, og hvordan du interagerer med kolleger, kunder og 
andre forretningspartnere.

• Det forsikrer eksterne parter, der beskæftiger sig med eller har interesse i vores virksomhed, at alle 
vores medarbejdere årligt gennemgår, forstår og accepterer at følge CBRE’s politikker og standarder.

• Det viser dit engagement i at beskytte CBRE’s brand og opretholde vores omdømme som en etisk 
funderet virksomhed.

• Det er det rigtige at gøre. Vi skal holde hinanden ansvarlig over for vores politikker, standarder og 
lovgivningen og indberette problemer og forseelser.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Sig frem

Sig noget, hvis du

• Har bekymringer for, at nogen 
laver (eller snart laver) noget, der 
overtræder vores politikker eller 
loven eller handler uetisk

• Tror, at du muligvis er involveret i en 
eventuel forseelse

• Er i tvivl om den rette handling, 
der skal tages og har brug for 
rådgivning

Fortsæt venligst, 
men hvis du har 
spørgsmål, så 
tal med din leder 
eller supervisor.

Stop op, og sig noget:
• Tal med din supervisor eller 

leder.

• Kontakt et medlem af den 
øverste ledelse eller en fra 
HR, Ethics & Compliance eller 
Legal.

• Send en e-mail til den 
ledende compliance-
ansvarlige

• Indsend en rapport online 
eller via telefon (anonymt, 
hvis det er tilladt i henhold 
til lokal lov) ved hjælp af 
CBRE's etik-hjælpelinje.

Det er vigtigt at sige noget!
Vi opbyggede vores omdømme som en betroet rådgiver for kunder ved at følge etiske 
forretningsmetoder. Men dette omdømme kan mindskes eller ødelægges af dårlige handlinger fra 
kun en medarbejder. Det er derfor, ud over at kende de juridiske og etiske krav, der gælder for din 
rolle, at du også har et ansvar for at bringe spørgsmål videre.

Uanset om du er medarbejder, leder eller supervisor, skal du ikke forsøge at løse vanskelige etik- og 
compliance-problemer alene, og det forventes heller ikke, at du kender alle svarene. Bare bed om 
hjælp – fra din leder eller supervisor, fra et medlem af den øverste ledelse eller en fra HR, Ethics 
& Compliance eller Legal, den ledende compliance-ansvarlige eller CBRE's Ethicshjælpelinje. Ved 
at indberette bekymringer hjælper du CBRE med at opretholde sit omdømme og løse potentielle 
problemer, før de kan påvirke vores virksomhed, kolleger og kunder negativt.

Lederes særlige opgaver

• At være et forbillede med din egen 
opførsel

• At lytte til bekymringer, når de 
fremsættes

• At opretholde fortrolighed

• At holde teammedlemmer ansvarlige 
for deres handlinger

• At handle hurtigt, når du bliver 
opmærksom på en mulig overtrædelse

• At viderebringe bekymringer gennem 
de rette kanaler

Når du står over for et etisk 
dilemma, så spørg dig selv:

• Er det afstemt med vores RISE-værdier?

• Overholder det lovgivningen?

• Er det i overensstemmelse med CBRE's politikker?

• Er du sikker på, at der ikke er nogen risici involveret?

• Har du nok oplysninger til at træffe en ordentlig 
beslutning?

• Vil det se hensigtsmæssigt ud, hvis det vises i 
nyhederne?

JA NEJ

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance%40cbre.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Vi tager handling

TRIN

1 Forseelse indberettet

TRIN

2 Klagen gennemgås

TRIN

3
Efterforsker tildeles og den 
indberettede forseelse undersøges

TRIN

4
Efterforsker fremsætter anbefalinger 
til passende handling over for 
ledelsen

TRIN

5 Passende foranstaltninger træffes

Efterforskningsprocessen

Vi tager handling
Enhver formodet overtrædelse af vores politikker 
eller loven gennemgås straks, grundigt og upartisk. 
Ethvert anliggende, der er en alvorlig forseelse, 
tildeles en efterforsker for Ethics & Compliance.

Du bør aldrig undersøge beskyldninger om 
en forseelse alene, selvom du er leder eller 
supervisor. I stedet skal du indberette anklagen. 
Du er ansvarlig for at samarbejde fuldt ud i 
enhver efterforskning af etik og compliance og 
give sandfærdige, komplette svar på spørgsmål. 
Undladelse heraf vil resultere i disciplinære 
handlinger, der kan gå så vidt som til afskedigelse. 
Den endelige beslutning om passende handling 
træffes af det rette ledelsesmedlem.

Hvis du indberetter en bekymring, kan du 
regne med, at vi tager det alvorligt. Du kan være 
sikker på, at din rapport vil blive undersøgt 
grundigt, og til sidst vil der blive truffet passende 
foranstaltninger.

Nultolerance over for repressalier

Hvis du søger råd, rejser en bekymring eller 
indberetter forseelser, gør du det rigtige, og du vil 
blive beskyttet. CBRE har en nultolerancepolitik 
over for repressalier. Det er forbudt at true, 
chikanere eller gengælde en anden medarbejder, 
der i god tro har rejst bekymring, indberettet en 
forseelse eller deltaget i en efterforskning. Enhver 
medarbejder, der gør gengæld, vil blive underlagt 
disciplinære handlinger, der kan gå så vidt som til 
afskedigelse.

Hvad er en alvorlig forseelse?

• Enhver aktivitet, der kan forårsage 
betydelig juridisk, økonomisk 
eller omdømmemæssig skade på 
virksomheden

• Diskriminerende, chikanerende eller 
anden alvorlig opførsel over for 
kolleger, kunder eller enhver, der 
besøger vores arbejdsplads

• Ulovlig aktivitet eller en alvorlig 
overtrædelse af CBRE-politikker eller 
-standarder

• Bedragerisk finansiel indberetning 
dækket af Sarbanes Oxley Act fra 
2002 i USA og sammenlignelige love 
og regler i andre lande

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Sådan indberettes 
bekymringer

Sådan indberettes bekymringer
CBRE har flere måder at stille spørgsmål på eller 
fremføre bekymringer om forseelser eller mistanke 
om uetiske eller ulovlige aktiviteter. Uanset hvilken 
indberetningsmetode du vælger, vil din bekymring 
blive behandlet fortroligt og undersøgt grundigt.

Du kan tilgå CBRE-politikker og andre vigtige 
oplysninger, der henvises til i dette afsnit, på 
CBRE-medarbejderintranettet.

NØGLEORDSSØGNING:

Standarder for 
forretningsadfærdTal med din supervisor eller leder.

Kontakt et medlem af den øverste 
ledelse eller en fra HR, Ethics & 
Compliance eller Legal.

Send en e-mail til den ledende 
compliance-ansvarlige.

Indsend en rapport online eller 
via telefon (anonymt, hvis det er 
tilladt i henhold til lokal lov) ved 
hjælp af CBRE's etik-hjælpelinje. 
CBRE's etik-hjælpelinje drives af et 
uafhængigt firma og er tilgængeligt 
døgnet rundt i alle lande, hvor 
CBRE driver forretning.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Respect

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Vi handler under 
hensyntagen 

til andres idéer 
og deler åbent 

oplysninger for at 
inspirere til tillid 

og opmuntre til 
samarbejde.

Alle behandles med 
respekt

Lighed, diversitet og 
inklusion

Respect er den første af vores RISE-værdier og 
med god grund. Respekt skaber tillid, forbedrer 
kommunikationen og fremmer teamwork. Uanset 
om din kollega, kunde eller forretningspartner 
sidder ved siden af dig eller på den anden side 
af kloden, er måden du behandler dem på 
grundlæggende for vores kultur og vores RISE-
værdi; Respect.

Alle behandles med respekt
CBRE tiltrækker de dygtigste mennesker fra 
alle samfundslag. Vi har et arbejdsmiljø, hvor 
du kan konkurrere og få succes på baggrund af 
dine færdigheder og evner og blive anerkendt og 
belønnet i overensstemmelse hermed. Der er ikke 
plads til chikane, racisme eller diskrimination på 
vores arbejdsplads. Du skal altid behandle dine 
kolleger med værdighed og respekt, uanset hvad 
deres baggrund eller stilling er.

Ledere og supervisorer har en vigtig rolle i at 
fremme et miljø, der skaber en forskelligartet, 
retfærdig og inkluderende arbejdsplads.

Respect

Sådan spotter du diskrimination
Diskrimination er enhver adfærd på 
arbejdspladsen, hvad enten det er skrevet, sagt 
eller gjort, der nedsætter eller viser fjendtlighed 
eller aversion mod nogen på grund af deres 
race, farve, etnicitet, køn, kønsidentitet og/eller 
-udtryk, seksuelle orientering, alder, handicap, 
nationale oprindelse , statsborgerskab, herkomst, 
fødested eller afstamning, religion, veteran- eller 
militærstatus eller enhver anden beskyttet klasse 
eller egenskab, der er beskyttet af gældende lov.

Hvis du er leder eller supervisor

• Vær en rollemodel og frem et sundt, 
inkluderende teammiljø.

• Vær nærværende og tilgængelig, 
hvis medarbejderne har brug 
for at diskutere spørgsmål om 
diskrimination eller racisme.

• Indberet enhver forseelse inklusive, 
uden begrænsning, racemæssig 
forseelse gennem nogen af 
indberetningsmulighederne inklusive 
CBRE's etik-hjælpelinje.

• Hævn dig aldrig på medarbejdere, 
der indberetter bekymringer.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Lighed, diversitet og inklusion
Hos CBRE er lighed, diversitet og inklusion en 
strategisk prioritet, når vi fortsætter med at 
skabe en inkluderende kultur, så alle føler sig 
trygge, værdsatte og hørt. Vores engagement 
er gennemgående i virksomhedens DNA og er 
indlejret i vores RISE-værdier. For at hjælpe med 
at styrke vores konkurrencemæssige fordel har vi 
integreret disse principper i vores talentprocesser 
og forretning for at tilbyde forskellige perspektiver 
og innovative løsninger.

CBRE giver lige beskæftigelsesmuligheder for alle 
medarbejdere, herunder rekruttering, ansættelse, 
kompensation, jobopgaver, forfremmelse, disciplin 
og opsigelse. Når du træffer en beslutning om 
ansættelse, skal du basere den på fortjeneste. 
CBRE tolererer ikke forskelsbehandling på grund 
af race, farve, etnicitet, køn, kønsidentitet og/
eller -udtryk, seksuel orientering, alder, handicap, 
national oprindelse, statsborgerskab, herkomst, 
fødested eller afstamning, religion, veteran- eller 
militærstatus , eller enhver anden beskyttet klasse 
eller egenskab, der er beskyttet af gældende 
lovgivning.

I nogle lande har vi en juridisk forpligtelse til 
at støtte positiv særbehandling for at fremme 
ansættelse og beskæftigelse af mennesker inden 
for visse beskyttede klassifikationer. Vi mener, at 
det er det rigtige at gøre, og at det er godt for vores 
forretning.

Lighed, diversitet og 
inklusion

Spørgsmål:  En kunde har bedt mig om at  
erstatte et af teammedlemmerne  
på grund af hendes religion.  
Hvad skal jeg gøre?

 Svar:  Din kundes anmodning er 
upassende. Tal med din leder, 
og håndter kundens anmodning 
sammen. Eller du kan indberette 
denne bekymring til HR, Legal eller 
Ethics & Compliance eller til CBRE’s 
etik-hjælpelinje.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Forebyggelse af chikane og 
mobning
CBRE har politikker mod chikane alle de steder, 
vi opererer. At vide, hvad der udgør chikane, kan 
hjælpe dig med at forhindre det ved at påtale det, 
hvis du opdager det.

Enhver, der deltager i adfærd, der overtræder 
vores politikker mod chikane, holdes personligt 
ansvarlig.

Nogle gange begås chikane på arbejdspladsen 
af   nogen uden for virksomheden, såsom en 
konsulent, leverandør eller kunde. Hvis du 
observerer chikane, og du ikke indberetter eller 
håndterer det, er det som om du selv accepterer 
eller deltager i adfærden. Du kan holdes ansvarlig.

Chikane har mange former og kan rettes mod en 
person eller en gruppe mennesker. Det kan være 
en alvorlig engangshændelse eller vare ved over 
tid. Uanset hvilken type, er chikane stødende, 
upassende og nedværdigende og skaber et 
fjendtligt arbejdsmiljø, der kan forstyrre dine 
kollegers evne til at udføre og nyde deres arbejde. 
Hvis du deltager i adfærd, der overtræder vores 
chikaneringsfrie arbejdspladspolitikker eller loven, 
holdes du ansvarlig.

Eksempler på chikane på 
arbejdspladsen

• Fjendtlige bemærkninger, fysiske angreb eller 
trusler 

• Indtrængen i privatlivet

• Truende adfærd for at afskrække en person 
fra at indgive klager

• Gestusser og åbenlyse seksuelle tilnærmelser

• Seksuelt ladede kommentarer, jokes eller 
spørgsmål

• Racistiske udtalelser, bemærkninger om 
etnicitet eller negative stereotyper

• Jobfordele/forfremmelse tilbydes til gengæld 
for en seksuel ydelse (noget for noget)

• Isolering eller benægtelse af en persons 
tilstedeværelse

• Spredning af løgne eller sladder om en 
medarbejder på sociale medier

Hvis du er leder eller supervisor

• Forstå, kommuniker og håndhæv vores 
politikker vedrørende chikane og ingen 
repressalier.

• Handl straks, hvis du er vidne til upassende 
opførsel, eller hvis en medarbejder 
fremsætter en klage over chikane.

• Indberet overtrædelser af CBRE’s Standarder 
for forretningsadfærd, virksomhedspolitikker 
eller loven. Ved ikke at handle accepterer du 
adfærden.

Forebyggelse af chikane 
og mobning 

 Svar:  Dine kollegers opførsel er upassende, og 
den kan skabe et fjendtligt arbejdsmiljø. 
Det er vigtigt, at dine kolleger får en 
advarsel og potentielt disciplineres 
for deres adfærd. Din leder kan også 
holdes ansvarlig ved at acceptere deres 
adfærd og undlade at handle, da hun 
blev opmærksom på situationen. Du bør 
indberette denne adfærd gennem en af   
indberetningsmulighederne, herunder 
CBRE's etik-hjælpelinje.

Spørgsmål:  Jeg er det nyeste medlem af mit  
team og den eneste kvinde.  
Mine kolleger stiller mig spørgsmål 
og fremsætter kommentarer, der er 
uprofessionelle og upassende. Jeg vil 
gerne accepteres, så jeg prøver at deltage 
i samtalen og udveksler fornærmelser 
med mændene. Vittighederne og den 
upassende adfærd bliver værre. Jeg vil 
have det til at stoppe, så jeg indberettede 
det til min leder. Hun siger, at jeg er en 
alt for følsom kvinde, og hun vil ikke gøre 
noget for at hjælpe mig. Hvad skal jeg 
gøre?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Håndtering af sexchikane
Et seksuelt fjendtligt arbejdsmiljø er en anden form for chikane. Hvis det ikke standses, svækker det 
tilliden og produktiviteten og ødelægger vores kultur.

Sexchikane kan foregå verbalt, ikke-verbalt eller fysisk, herunder skriftlig og elektronisk kommunikation 
mellem mennesker af samme eller forskellige køn. Sexchikane er ikke begrænset til forholdet mellem 
supervisorer og underordnede. Det kan ske for alle.

CBRE har en stærk holdning til sexchikane. Det skal anerkendes i alle dets former, og det skal ikke 
tolereres. Hvis der foregår sexchikane i dit team eller på kontoret, herunder på en kundes placering, skal 
du indberette det.

Upassende seksuel 
adfærd og kønsbaseret 
mobning

• Nedværdigende eller uprofessionelle kommentarer relateret til køn

• Sexistisk drilleri, kommentarer eller vittigheder

• Intime spørgsmål om sex

• Seksuelle billeder, videoer eller skriftligt materiale

• Seksuelt ladede emner og samtaler

Upassende seksuelle 
tilnærmelser og 
overgreb

• Berøring, befamling, intimsfærekrænkende, læne sig frem

• E-mails, opkald, beskeder, sms’er, beskeder på sociale medier af seksuel 
karakter

• Seksuelt orienterede blikke eller gestusser

• Tvungen eller uvelkommen seksuel kontakt

Påtvinge seksuel 
aktivitet med 
bestikkelse eller trusler 
om afstraffelse

• Tilbyder eller truer med at fjerne præferencebehandling eller faglige 
muligheder, der er betinget af seksuelle ydelser

• Presse på for seksuelle ydelser eller dates, forfølgelse (inklusive fysisk eller 
digital indtrængen i ens privatsfære)

Sådan spotter du sexchikane

Hvis du er leder eller supervisor

• Reager med det samme, når 
medarbejdere indberetter sexchikane.

• Indberet hændelsen til Ethics & 
Compliance-teamet.

• Støt de medarbejdere, der står frem, 
og tak dem for at give udtryk for deres 
bekymringer.

• Handl aldrig på en måde, der kan 
opfattes som at straffe eller gengælde 
medarbejdere, der indberetter 
sexchikane.

Håndtering af sexchikane

Svar:  Ja. Frekventering af denne type klub er 
en overtrædelse af den lokale CBRE-
politik. Desuden er denne slags adfærd 
potentielt ulovlig, når den foregår 
i arbejdsregi, fordi den kan føre til 
påstande om et fjendtligt arbejdsmiljø og 
sexchikane.

Spørgsmål::  Min leder bad mig om at tage  
en drink med kunden efter et  
vellykket møde, og bad mig 
derefter om at tage med dem på en 
“herreklub.” Jeg havde ikke lyst til at 
tage med, men følte, at jeg var nødt 
til det. Overtræder vi RISE-værdierne 
ved at frekventere denne type klub?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Sikring af en voldsfri arbejdsplads

CBRE vil have en arbejdsplads, hvor der ikke 
er trusler eller voldshandlinger. Overdreven 
aggression, intens vrede eller ukontrollerbar raseri 
er upassende opførsel og bør aldrig forekomme på 
arbejdspladsen.

Du kan indberette det til en fra den øverste ledelse 
eller en fra HR, Ethics & Compliance eller Legal, 
den ledende compliance-ansvarlige eller CBRE's 
etik-hjælpelinje. Du kan gøre det uden frygt for 
repressalier. Eventuelle beskyldninger om vold på 
arbejdspladsen vil blive undersøgt, og korrigerende 
og/eller disciplinære handlinger vil blive taget, når 
det er relevant.

Hvad bør du vide?

• Du må aldrig true nogen eller begå 
voldshandlinger på vores arbejdsplads.

• Medbring eller brug ikke skydevåben, 
våben eller andet farligt udstyr på 
virksomhedens ejendom eller mens du 
gør forretninger for virksomheden.

• Indberet straks alle voldelige eller 
krænkende situationer, der skaber 
en rimelig bekymring for CBRE-
medarbejdernes sikkerhed, lige meget 
hvor og hvornår de opstår.

Sikring af en voldsfri  
arbejdsplads

Svar:  Ja. Hvis du har viden om, at en 
medarbejder kan udgøre en 
overhængende trussel mod nogen 
på arbejdspladsen, er du forpligtet til 
at fortælle det til din leder, så de kan 
advare vagterne. Du kan gå videre med 
episoden ved at ringe til CBRE's etik-
hjælpelinje eller CBRE’s nødhjælpelinje 
for medarbejdere.

Spørgsmål:  Min kollega, Joe, er meget stresset.  
Han beklagede sig til mig, at  
hans kone forlader ham for en  
anden, og han lugter ofte af alkohol. To 
gange pralede han med, at han havde en 
del håndvåben og rifler. I går sagde han, 
at vores chef gav ham en “delvist opnået” 
præstationsevaluering, og han sagde: 
“Hun skal få betalt.” Er det noget, jeg skal 
indberette?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://www.cbre.com/about/emergency-information
https://www.cbre.com/about/emergency-information
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Alkohol og stoffer kan føre til 
dårlige beslutninger

Alkohol og stoffer kan påvirke dine hæmninger, 
hvilket kan føre til forseelser og negative situationer, 
der involverer medarbejdere og andre. Mens du er på 
arbejde, må du ikke være under indflydelse af alkohol, 
ulovlige stoffer eller ethvert andet stof, der kan skade 
din evne til at udføre dit arbejde effektivt og handle 
respektfuldt. Dette gælder for alle medarbejdere på 
alle arbejdssteder, eller når som helst du udfører 
opgaver eller handlinger på vegne af CBRE, såsom en 
forretningsrejse.

Vi forstår, at det kan være kutyme at 
servere alkoholholdige drikkevarer til en 
virksomhedsbegivenhed. Hvis du vælger at servere 
eller indtage sådanne drikkevarer, skal du stadig 
overholde CBRE's politikker vedrørende alkohol på 
arbejdspladsen, herunder kontorspecifikke politikker.

Kend reglerne

Ingen medarbejdere må bruge, besidde, 
videregive, distribuere, fremstille 
eller sælge alkohol eller ulovlige eller 
kontrollerede stoffer, mens de er på 
virksomhedens ejendom, mens de er 
på arbejde, mens de er tilkaldevagt, 
eller befinder sig i eller betjener et 
køretøj eller potentielt farligt udstyr, 
der ejes eller leases af virksomheden. 
Moderat brug af alkohol til sociale 
eller forretningsbegivenheder, der er 
sponsoreret af det selskab, hvor der 
serveres alkohol, mens man er sammen 
med virksomhedens kunder eller 
potentielle kunder eller på passende 
kontorlokaler uden for arbejdstiden, hvor 
alkohol er tilgængelig på stedet, kan 
være tilladt, hvis:

• Professionel adfærd opretholdes;

• Indtag af alkohol ikke forringer 
medarbejderens dømmekraft eller 
professionelle ydeevne;

• Medarbejderens opførsel ikke skader 
virksomheden, og

• medarbejderens adfærd ikke 
overtræder nogen virksomhedspolitik, 
herunder men ikke begrænset 
til virksomhedens politikker, der 
forbyder chikane og diskrimination.

Alkohol og stoffer kan føre 
til dårlige beslutninger

Svar:  Du skal ikke selv konfrontere din 
kollega. I stedet skal du informere 
din leder eller supervisor og 
fremlægge fakta, såsom hvor ofte 
personen lugter af alkohol, om du 
har set dem drikke osv. Hvis du ikke 
har det godt med at gå til din leder, 
skal du indberette din bekymring 
ved at:

• Kontakte en fra den øverste 
ledelse eller en fra HR, Ethics & 
Compliance eller Legal

• Sende en e-mail til den ledende 
compliance-ansvarlige

• Indsende af en rapport online eller 
telefonisk (anonymt, hvis det er 
tilladt i henhold til lokal lovgivning) 
via CBRE’s etik-hjælpelinje.

Spørgsmål:  Min kollega snøvler, når han taler  
og lugter af alkohol. Hvad skal  
jeg gøre?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Respekt for menneskerettigheder

Vi er en etisk funderet virksomhed, der udfører 
vores arbejde på ansvarlig vis og arbejder for at 
beskytte menneskerettighederne og fremme dem på 
verdensplan både i vores organisation og i hele vores 
forsyningskæde.

CBRE har forpligtet sig til FN's 
menneskerettighedserklæring. Vi forventer, at vores 
forretningspartnere og leverandører deler disse 
værdier, og afviser dem, hvis de ikke overholder vores 
Adfærdskodeks for leverandører. Vi tager enhver 
påstand om krænkelse af menneskerettighederne i 
alle dens former meget alvorligt og tolererer dem ikke 
i vores virksomhed eller forsyningskæde.

Hvad bør du gøre?

• Sørge for, at kontrakter forbyder brugen
af børnearbejde hos enhver leverandør
eller andre tredjepartsaftaler.

• Lære mere om moderne slaveri
og menneskehandel og træf
hensigtsmæssige foranstaltninger for at
undgå dette i vores virksomhed.

• Opretholde en inkluderende
arbejdsplads fri for chikane og
diskrimination baseret på race,
farve, etnicitet, køn, kønsidentitet og/
eller -udtryk, seksuel orientering,
alder, handicap, national oprindelse,
statsborgerskab, herkomst, fødested
eller afstamning, religion, veteran- 
eller militærstatus eller enhver anden
beskyttet klasse eller egenskab, der er
beskyttet af gældende lov.

• Sørge for en sikker og sund arbejdsplads
for alle vores medarbejdere og
forhindre ulykker for ansatte, kunder og
besøgende.

• Overholde alle love og regler, der
omhandler de lønninger, CBRE betaler
medarbejdere og de timer, de arbejder.

• Være fortaler for og respektere
medarbejdernes rettigheder med
hensyn til foreningsfrihed og kollektive
forhandlinger.

Du kan tilgå CBRE-politikker og andre vigtige 
oplysninger, der henvises til i dette afsnit, på 
CBRE-medarbejderintranettet.

NØGLEORDSSØGNING:

Standarder for 
forretningsadfærd

Respekt for 
menneskerettigheder

Svar:  Ja. Det program, du beskriver, 
overtræder lovgivningen om 
børnearbejde og rejser også 
mistanke om menneskehandel og 
moderne slaveri. Du skal indberette 
din bekymring til HR, Legal eller 
Ethics & Compliance-teamsene  
eller til CBRE’s etik-hjælpelinje.

Spørgsmål:  Jeg hørte, at en CBRE-
leverandør oprettede et 
erhvervserfaringsprogram, der  
gør det muligt for mindreårige under 
16 år at arbejde ubegrænsede timer 
om ugen uden løn. Skal jeg være 
bekymret?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


17
Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Integrity

Ingen 
enkeltperson, 

ingen enkelt 
aftale, ingen 

enkelt kunde 
er større end 

vores forpligtelse 
over for vores 

virksomhed, og 
det vi står for.

Bevar fortroligheden

Vores virksomheds succes skyldes i vid udstrækning 
den tillid, vi har opnået for integritet og fair handel. 
Vores kunders, aktionærers og medarbejderes tillid 
er CBRE’s mest værdifulde aktiv. Du bør aldrig 
drage fordel af urimelige fordele ved manipulation, 
vildledende fremstilling eller misbrug af oplysninger. 
Vores RISE-værdi, Integrity, kræver, at du altid “gør 
det rigtige” og handler retfærdigt og ærligt med 
vores kunder, medarbejdere, forretningspartnere 
og endda vores konkurrenter.

Bevare fortroligheden
Integritet omfatter opretholdelse af fortroligheden 
af oplysninger, der anses for at være private eller 
ejendomsretligt beskyttede og betroet os af 
virksomheden, kunder, forhandlere eller andre 
tredjeparter. Opretholdelse af fortrolighed er en 
forpligtelse for alle medarbejdere og en vigtig del 
af deres arbejde. 
 
Fortrolighedsforpligtelser kan opstå gennem 
skriftlige kontrakter, såsom fortrolighedsaftaler, 
opdragssdokumenter eller arbejdserklæringer, eller 
endda mundtlig kommunikation med en kunde eller 
tredjepart. Disse begrænsninger forhindrer dig i at 
bruge de beskyttede oplysninger til andre formål 
end at fuldføre arbejdets omfang under kontrakt 
eller ansættelse. 

Hvis du er nyansat, må du ikke videregive beskyttede 
oplysninger fra din tidligere arbejdsgiver til os eller 
bruge dem i dit arbejde. På samme måde forventer vi, 

at du opretholder fortroligheden af vores virksomheds, 
kunders og tredjeparters beskyttede oplysninger, 
når du forlader CBRE. 

Uanset ovenstående begrænser disse forpligtelser ikke 
din mulighed for at indgive en anmeldelse eller klage 
til det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange 
Commission, SEC) eller nogen anden statslig enhed 
eller på anden måde deltage i eller fuldt ud samarbejde 
med nogen undersøgelse eller proces, som SEC eller 
en anden statslig enhed måtte gennemføre, herunder 
tilvejebringelse af dokumenter eller andre oplysninger, 
uden varsel til eller godkendelse fra CBRE. Hvis du har 
spørgsmål om dette, skal du kontakte en medarbejder 
i den juridiske afdeling eller hos Ethics & Compliance.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


18
Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Forståelse af interessekonflikter
En interessekonflikt opstår, når dine personlige interesser – familie, venskab, økonomiske eller sociale 
faktorer – kan kompromittere dine forretningsbeslutninger og sætte spørgsmålstegn ved, om din 
vurdering og handlinger er upartiske. Selv den mindste opfattelse af upassende adfærd kan være potentielt 
skadelig for forretningsforbindelser – mindske tillid, skabe mistanke og såre CBRE’s omdømme som fair 
handelspartner. Vi må ikke bruge ejendom eller oplysninger, der tilhører CBRE, eller vores stillinger i 
CBRE, til personlig vinding. Vi er forpligtet til at handle i henhold til CBRE og vores kunders interesser, og 
ikke vores egne personlige interesser.

Interessekonflikter kan ikke altid undgås, og de er ikke nødvendigvis et problem, hvis der oplyses om 
konflikten på forhånd. Du skal straks underrette din leder eller supervisor om alle konflikter, der med 
rimelighed kan anses for at påvirke din dømmekraft og evne til at udføre din rolle i CBRE, eller som kan 
forekomme forkert.

Favorisering af slægtninge og nære venner

• Påvirkning af beslutningen om at købe 
varer eller tjenester fra et firma, hvor 
et familiemedlem eller en ven har en 
økonomisk interesse

• Manglende oplysning om, at du har en 
relation til en jobkandidat, som CBRE 
overvejer at ansætte

• Placering af familiemedlemmer i 
direkte rapporteringsforhold eller 
beslutningsmyndighed over hinanden

• At indlede et romantisk forhold til en person, 
som du fører direkte tilsyn med, eller en 
person, hvor du kan påvirke deres løn, 
præstation eller andre ansættelsesbeslutninger

Almindelige interessekonflikter på arbejdspladsen

Svar:  Ja, og du bør informere din leder 
om dette forhold. Du og din leder 
taler om, hvilken fremgangsmåde 
der skal tages. Hvis du har yderligere 
spørgsmål, kan du stille dem via en 
af vores indberetningsmuligheder, 
herunder CBRE's etik-hjælpelinje.

At CBRE er på forskellige sider af den 
samme eller beslægtede transaktion

• At repræsentere alle parter i en handel

• At have ejerandel i en ejendom, som en 
kunde overvejer at købe

At have personlige interesser uden for 
arbejdet

• At arbejde deltid for CBRE’s kunder, 
leverandører eller konkurrenter eller nogen 
som konkurrerer med CBRE på nogen måde

• At holde en forretningsmulighed, som 
CBRE muligvis vil forfølge, for dig selv, et 
familiemedlem eller en ven, uden først at 
tilbyde denne mulighed til CBRE

Spørgsmål:  Jeg blev bedt om at revidere 
en CBRE-leverandør, hvor 
en nær slægtning fungerer 
som leder. Er dette en 
interessekonflikt?

Forståelse af 
interessekonflikter

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Gaver, underholdning og 
upassende betaling
Inden for mange af CBRE's forretningslinjer er 
det almindelig og forventet praksis at udveksle 
gaver eller forplejning som en del af opbygningen 
og vedligeholdelsen af relationer. Det fremmer 
goodwill blandt leverandører, kunder og 
forretningspartnere. Men overdrevne gaver og 
underholdning, hvis de er overdrevne, eller gives til 
en upassende person,4kan skabe eller opfattes som 
en interessekonflikt eller i værste fald kunne påstås 
at være bestikkelse eller returkommission. Dette 
gælder især gaver i kontanter eller tilsvarende, 
såsom gavekort, checks eller gavekort, som er 
strengt forbudt.

At give eller modtage gaver eller tjenester eller 
nogen form for underholdning eller forplejning er 
aldrig passende, hvis det:

• Skaber en forpligtelse

• Sætter giver eller modtager i en situation, hvor 
en af dem synes at være partisk

• Gøres med det formål at påvirke en 
forretningsbeslutning, forhandling eller 
transaktion

Gaver til embedsmænd
Vores politikker anerkender også, at strengere og 
mere specifikke regler og politikker gælder, når 
vi samarbejder med enhver form for myndighed, 
bureau eller agent. Som et amerikansk-baseret 
selskab er vi underlagt Foreign Corrupt Practices 
Act. Der kan være yderligere love i andre lande, 
hvor vi driver forretning, der forbyder at give noget 
af værdi til en embedsmand, uanset hvor lille det 
måtte være.

Stil dig selv følgende spørgsmål

• Er gaven forbudt ved lov?

• Kunne den tolkes som bestikkelse?

• Er det i tråd med vores (eller deres) 
gavepolitik?

• Kunne den påvirke en 
forretningsbeslutning?

• Hvordan ville det opfattes, hvis det blev 
offentliggjort?

Hvis nogle af disse spørgsmål rejser tvivl, 
skal du tale med din leder eller supervisor 
eller kontakte CBRE’s etik-hjælpelinje for 
at få rådgivning.

Svar:  Nej. Rejsen er i strid med CBRE’s 
politik vedrørende gaver og 
underholdning, og det kan skade 
virksomhedens omdømme. Du skal 
høfligt, men tydeligt sige "nej", når 
du får tilbudt en stor gave, og svare 
skriftligt med "nej", hvis den tilbydes 
via e-mail eller telefonsvarer.

4  Flere oplysninger kan findes under Korruptionsrelateret beslutningstagning i 
afsnittet om vores RISE-værdi mht. service.

Hver region, land, virksomhed og nogle kunder har 
muligvis vedtaget politikker, der regulerer udgifter 
til rejser, måltider, gaver og underholdning. Dem 
skal du følge, da de overholder alle gældende love 
og regler vedrørende disse aktiviteter.

Spørgsmål:  Som en del af indkaldelse af 
tilbud er jeg ansvarlig for at 
vælge en CBRE-leverandør. 
Chefen for kunderelationer, 
der arbejder for en af   leverandørerne, 
tilbød mig en gratis weekendtur for to til 
London. Kan jeg tage imod tilbuddet?

Gaver, underholdning og 
upassende betaling
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Personlige investeringer, der konkurrerer med vores forretning
Da dit personlige ejerskab af visse typer erhvervsejendomme eller ejendomsteknologivirksomheder kan 
have juridiske og omdømmemæssige konsekvenser for CBRE, har vi udarbejdet politikker vedrørende 
ejerskab af disse aktiver. Disse politikker giver dig typisk mulighed for at drage fordel af at eje fast ejendom 
eller investere i ejendomsteknologivirksomheder, så længe du oplyser CBRE om dette. Vores politikker 
indeholder også bestemmelser, der specificerer, hvordan disse interessekonflikter skal håndteres.

Det forventes, at du primært beskæftiger dig med virksomhedens forretning, og når du får godkendelse til 
at engagere dig i fast ejendom eller investere i fast ejendomsteknologi, må du ikke bruge CBRE-ejendom, 
-systemer eller -personale til at forfølge dine interesser. Desuden skal du tydeligt og effektivt adskille din 
personlige investering eller udvikling af aktiviteter fra enhver tilknytning til eller sponsorering fra CBRE.

Svar:  Hvis du er involveret i afhændelsen 
af ejendommen på vegne af CBRE, 
skal du skriftligt oplyse CBRE om 
ejerskabsinteressen i den kommercielle 
ejendom. Hvis dette godkendes, 
skal du videregive det samme til 
alle potentielle købere skriftligt og 
få deres skriftlige samtykke, inden 
du fortsætter. Du må ikke bruge 
beskyttede oplysninger, der ikke er 
tilgængelige for dine svigerforældre. 
Hvis du har yderligere spørgsmål, 
kan du stille dem via en af vores 
indberetningsmuligheder CBREs Etiske 
Hjælpelinje.

Erhvervsejendomme

• Vis ikke interesse for en erhvervsejendom, der 
er en del af CBRE’s portefølje, medmindre og 
før den har haft en rimelig eksponering på 
markedet.

• Brug ikke forhånds- eller ejendomsretlige 
oplysninger, der ikke er tilgængelige for vores 
kunder.

• Indsend ikke personlige tilbud, der skal 
konkurrere med et tilbud fra nogen af   CBRE’s 
kunder.

• Få altid skriftligt samtykke fra CBRE, før du 
forhandler, afgiver og/eller eksekverer et tilbud 
om at købe eller lease en erhvervsejendom, der 
er en del af CBRE’s portefølje.

• CBRE kan efter vores eget skøn forbyde dig at 
erhverve ejendomsinteresser.

Hvad bør du vide?
Ejendomsteknologivirksomheder

• Handl aldrig som ansvarlig, direktør, 
partner, konsulent, repræsentant, 
agent, rådgiver eller medarbejder for 
et ejendomsteknologiselskab uden 
forudgående skriftligt samtykke fra CBRE.

• Giv aldrig offentlig tilslutning til et 
ejendomsteknologiselskab uden 
forudgående skriftligt samtykke fra CBRE.

Spørgsmål:  Mine svigerforældre vil gerne 
bruge CBRE til at sælge deres 
erhvervsejendom. Hvad skal 
jeg gøre?

Personlige investeringer, 
der konkurrerer med vores 

forretning
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5 Ingen medarbejdere bør have en forventning om privatliv, når de tilgår CBRE's virksomhedssystemer, undtagen hvor det er forbudt ved lov.
6  Eksempler på fortrolige oplysninger inkluderer ikke-offentlig information om CBRE's planer, indtjening, økonomiske prognoser, forretningsprognoser, 

opdagelser, licitationer, teknologier og personale.`

Informationssikkerhed og beskyttelse af aktiver
Integritet betyder at følge din moralske overbevisning og gøre det rigtige under alle omstændigheder – selv 
når du ikke tror, nogen kigger.5 Dette inkluderer, når du bruger virksomhedens aktiver – både materielle 
aktiver og immaterielle aktiver – og vores computernetværk og andre informationsteknologiske ressourcer. 
Du har pligt til at beskytte disse aktiver og ressourcer mod tyveri, skade og misbrug. CBRE’s ejendom skal 
beskyttes, bruges effektivt og kun bruges til legitime forretningsformål og ikke til personlig fordel.

Svar:  Nej. Hvis du er ansvarlig for eller har 
adgang til personoplysninger, må du 
ikke overføre disse oplysninger uden for 
CBRE til nogen af   dine private systemer.

Virksomhedens aktiver

• Brug ikke CBRE's navn, logo, information, 
udstyr, ejendom, tid eller andre ressourcer til 
at deltage i eksterne aktiviteter, som ikke er 
godkendt af virksomheden.

• Brug eller afslør ikke (under eller efter din 
ansættelse i CBRE), uden tilladelse, personlige 
eller fortrolige oplysninger opnået fra en 
hvilken som helst kilde i relation til CBRE.6

• Tilgå ikke data uden tilladelse. Adgang 
til fortrolige oplysninger bør kun gives til 
ansatte, der skal bruge den for at udføre 
deres arbejde.

• Diskuter ikke fortrolige 
virksomhedsoplysninger i åbne, offentlige 
områder for at minimere videregivelse 
til kolleger eller tredjeparter, der ikke er 
godkendt til denne viden.

Computernetværk og teknologiressourcer

• Brug kun godkendte enheder, konti og 
systemer til forretningskorrespondance eller 
transaktioner.

• Efterlad ikke CBRE-enheder uden opsyn og 
træf foranstaltninger for at beskytte dem mod 
tyveri, tab, beskadigelse eller misbrug.

• Installer kun godkendt og licenseret software 
på CBRE-enheder.

• Sikkerhedskopiér altid data for at beskytte 
CBRE mod tab eller forvanskning af 
oplysninger.

• Kryptér følsomme oplysninger og send dem 
gennem sikre platforme og forbindelser.

• Del ikke CBRE-kontonavne og adgangskoder 
med nogen.

Hvad bør du vide?

Svar:  Du gør det rigtige ved at sige "nej." 
Deling af et login eller en adgangskode 
er forkert, fordi det skaber en falsk 
registrering af, hvem der eventuelt 
har udført arbejde forkert eller endnu 
værre handlet svigagtigt. Beskyttelse 
af dit login beskytter dig også mod 
mistanke om forseelser, hvis nogen 
handler svigagtigt, mens de bruger dit 
login. Slutteligt skal virksomheden vide, 
om den har brug for at investere i et 
separat login for at fremme effektivitet 
på en sikker måde. 

Spørgsmål:  Jeg har en deadline og har 
brug for at sende nogle 
personoplysninger til min 
hjemmemail, så jeg kan afslutte 
mit projekt, når jeg har lagt mine 
børn i seng. Er det ok?

Spørgsmål:  Af og til tager jeg min mobile 
enhed med til min lokale café 
for at tjekke mine e-mails og 
udføre mit arbejde. Kan jeg 
bruge det gratis wi-fi?

Svar:  Mange af CBREs bærbare computere 
er blevet konfigureret med “Always-On 
Global Protect VPN”. Hvis du bruger 
en af disse, er det sikkert at logge på 
det gratis wi-fi. Men hvis du bruger en 
personlig enhed eller har en bærbar 
CBRE-computer, der ikke har denne 
VPN, skal du ikke tilslutte til gratis 
wi-fi. Gratis wi-fi kan bevirke, at din 
computer bliver sårbar, og dermed 
bringer CBRE-oplysninger i fare. Alle, 
der sidder på caféen, kan se, hvad du 
gør, hvis de ønsker det.

Spørgsmål:  Jeg har en af de eneste licenser 
til den økonomiske database 
i afdelingen. Mine kolleger 
beder konstant om at låne mit 
login, så de kan udføre deres arbejde 
hurtigere, end de kunne, hvis de brugte 
den relevante brugsprotokol. De vil ikke 
bede deres leder om et login, selvom det 
virker nødvendigt. Jeg har sagt nej til at 
give dem mit login, men jeg føler mig 
presset til at lade andre låne det – bare 
et par gange.

Informationssikkerhed og 
beskyttelse af aktiver
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Insiderhandel
Mange af os har adgang til oplysninger, som 
offentligheden ikke har adgang til – oplysninger 
om CBRE, vores kunder, forretningspartnere og 
konkurrenter. Ofte betragtes disse oplysninger som 
“væsentlige”, fordi de kan påvirke den enkeltes 
beslutning om at købe, sælge eller eje aktier i det 
pågældende selskab.

Lovgivningen om insiderhandel i USA og mange 
andre jurisdiktioner, hvor vi opererer, forbyder 
køb, salg eller andre overførsler af værdipapirer 
af nogen, der har væsentlig information, der 
ikke er almindeligt kendt eller tilgængelig for 
offentligheden. Og med nogen mener de dig, din 
ægtefælle, børn og andre, som du muligvis har delt 
væsentlig information med enten åbenlyst eller 
bevidst.

Disse retningslinjer mod insiderhandel gælder for 
handel med CBRE's værdipapirer samt for handel 
med andre selskabers værdipapirer, såsom de 
kunder, leverandører eller andre virksomheder, 
som CBRE forhandler med om væsentlige 
forretningsaktiviteter.

Disse love forbyder dig også at videregive 
væsentlig information til enhver, der handler 
med værdipapirer i virksomheden, samt købe 
eller sælge et selskabs værdipapirer, når du 
har væsentlig ikke-offentlig information om 
det pågældende selskab. Du er ansvarlig for at 
overholde gældende værdipapirlove og for at 
beskytte virksomheden og dig selv mod eventuelt 
erstatningsansvar og sanktioner, der skyldes 
overtrædelser af disse love.

Hvad bør du vide?

• Overhold altid de love og regler, der 
gælder for insiderhandel.

• Begræns videregivelse af fortrolige 
oplysninger til det absolut påkrævede. 
Vær altid forsigtig med informationen i 
kædemails og samtaler i det offentlige 
rum.

• Sørg for, at vores leverandører 
holder de fortrolige oplysninger, 
vi deler med dem, hemmelige. 
Brug fortrolighedsaftaler eller 
fortrolighedsforpligtelser til at beskytte 
vores oplysninger.

• Forstå, at oplysninger, der ikke er 
vigtige for CBRE, som du vælger at 
kassere, kan være væsentlige for 
andre.

• Kontakt den juridiske afdeling, inden 
du køber eller sælger aktier, hvis du er 
i tvivl.

• Hvis der observeres manglende 
overholdelse, skal du straks indberette 
sagen til CBRE’s etik-hjælpelinje eller 
en fra Ethics & Compliance eller Legal.

Svar:  Nej. Deling af materiale, ikke-
offentlig information er ulovligt 
og overtræder CBRE’s politik og 
Standarder for forretningsadfærd.

Spørgsmål:  Jeg arbejder for CBRE 
med erhvervelse af en stor 
børsnoteret virksomhed i USA. 
Disse oplysninger er endnu 
ikke offentligt tilgængelige, men jeg 
vil gerne informere min ægtefælle, 
der er en børsmægler for kunder, 
der vil kunne tjene på det. Hvis jeg 
ikke selv tjener på det, kan jeg så 
dele disse oplysninger?

Insiderhandel
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Finansielt ansvar
Som medarbejdere hos CBRE har vi pligt til at 
handle ærligt, når vi registrerer og indberetter 
økonomiske oplysninger om virksomhedens 
drift. Hvis du leverer, gennemgår eller godkender 
økonomiske oplysninger i forbindelse med enhver 
intern kontrol eller procedure, såsom timesedler, 
udgiftsbilag, indtægtsbevis eller andre finansielle 
opgørelser, skal du give nøjagtige, rettidige og 
komplette oplysninger. Det er strengt forbudt at 
oprette eller godkende falske eller vildledende 
registreringer eller dokumentation eller undlade at 
oplyse om et aktiv eller en forpligtelse.

CBRE er afhængig af korrekte økonomiske 
oplysninger for at kunne træffe informerede 
forretningsmæssige beslutninger. Ligeledes er 
vores interessenter, herunder forretningspartnere, 
embedsmænd og investorer. At give nøjagtige, 
rettidige og fuldstændige økonomiske oplysninger 
er ikke kun god forretning, men det er også et krav 
i henhold til de love og regler, der er rettesnor for 
vores virksomhed. Vores forpligtelse til økonomisk 
integritet dækker også over de ressourcer, vi 
administrerer på vegne af vores kunder.

Hvis du er bekymret, eller hvis nogen kontakter 
dig med bekymringer, vedrørende et hvilket som 
helst aspekt af vores økonomiske oplysninger, eller 
med et hvilket som helst spørgsmål om regnskabs- 
eller revisions- eller intern kontrol, skal du straks 
indberette det til din leder eller gennem en af   
de indberetningsmuligheder vi har til rådighed, 
herunder CBRE's etik-hjælpelinje.

Du kan tilgå CBRE-politikker og andre vigtige 
oplysninger, der henvises til i dette afsnit, på 
CBRE-medarbejderintranettet.

NØGLEORDSSØGNING:

Standarder for 
forretningsadfærd

Finansielt ansvar
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Vi går til 
vores kunders 

udfordringer 
med entusiasme 
og flid og bygger 

langsigtede 
relationer ved at 

forbinde de rigtige 
mennesker, kapital 

og muligheder.

Service

Håndtering af korrupt og uærlig 
opførsel

Vores værdi af service er det, der adskiller os fra 
vores konkurrenter og motiverer os til at levere de 
bedste resultater til vores kunder. Men det alene 
garanterer ikke succes. For at yde god service skal vi 
påtage os ansvaret for at have retfærdige og etiske 
forretningsforhold – hver gang og overalt. 

Håndtering af korrupt og 
uærlig opførsel
Kunderne vælger CBRE ikke kun for vores 
fremragende service, men også på grund af vores 
omdømme som en fair og etisk forretning. Selvom 
vores omdømme bygger på hårdt arbejde fra 
tusinder af medarbejdere, kan det skades af blot én 
medarbejder, der tilbyder eller takker ja til bestikkelse  
eller returkommission  af enhver art.

Bestikkelse er en forbrydelse i de fleste lande og 
medfører alvorlige sanktioner, herunder bøder og 
fængsel. Du bør aldrig tilbyde eller betale bestikkelse 
(direkte eller indirekte gennem en tredjepart) 
til embedsmænd, kunder eller leverandører. Du 
skal heller aldrig takke ja til bestikkelse eller 
returkommission. Selv en lille gave eller et symbolsk 
tegn på taknemmelighed kan være ulovligt eller 
betragtes som en måde at opnå eller beholde en 
forretningsaftale på eller sikre en ulovlig fordel. Du 
skal også redegøre for alle dine udgifter og sikre, at 
du kan sende en kopi, hvis det ønskes. Opbevaring 
af nøjagtige og veldokumenterede regnskaber 
og optegnelser er afgørende for at mindske 
korruptionsrisikoen.

Svar:  Nej. De dyre billetter er i strid med 
CBRE’s politik vedrørende gaver og 
underholdning, og det kan skade 
virksomhedens omdømme. Du skal 
høfligt og tydeligt sige "nej", når du 
får tilbudt en stor gave, og svare 
skriftligt med "nej", hvis den tilbydes 
via e-mail eller telefonsvarer.

Spørgsmål:  Jeg skal vælge mellem tre 
leverandører som en del 
af indkaldelse af tilbud. En 
leverandør tilbød mig gratis 
billetter til en dyr sportsbegivenhed. 
Jeg er fristet til at sige ja. Må jeg det?
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Nogle gange kan forseelser virke som det rigtige, 
som når en lille ulovlig betaling forhindrer, at et 
projekt forsinkes. Men det er aldrig det rigtige at 
gøre. Du har et personligt ansvar for at modstå 
deltagelse i enhver form for korruption og 
indberette overtrædelser. Overtrædelse af disse 
regler, hvad enten det er bevidst eller ej, kan 
resultere i alvorlige konsekvenser for dig og CBRE.

Vær på vagt over for

• Anmodninger om donationer til 
velgørenhedsorganisationer eller 
organisationer, der kan have 
forbindelse til embedsmænd, politiske 
partier, kunder, leverandører eller 
familiemedlemmer

• Usædvanlige, overdrevne og ikke-
almindelige anmodninger om gaver, 
forplejning eller rejser

• Ekstra betalinger for rutinemæssige 
statslige handlinger såsom behandling 
af dokumenter, udstedelse af tilladelser 
osv., eller for at fremskynde den 
normale proces eller procedure

• Betalinger beregnet som et 
incitament eller kompensation 
for præferencebehandling eller 
enhver anden form for upassende 
forretningsaktivitet

Der har været en anmodning, et tilbud eller et løfte om at betale eller give noget af værdi.

Hvad enten det anmodes om, tilbydes eller loves direkte eller indirekte gennem formidlere, vil det så
• Have upassende indflydelse på enhver handling eller passivitet, eller beslutning eller manglende 

beslutning truffet af modtageren i hans eller hendes officielle stilling,

• Tilskynde modtageren til at handle eller afstå fra at handle i forhold til udførelsen af deres opgaver.

• Sikre en ulovlig fordel,

• Sikre eller beholde en forretningsaftale

• Tilskynde modtageren til at bruge sin indflydelse hos tredjepart (inklusive en myndighed) til at influere 
eller påvirke enhver handling eller passivitet eller beslutning eller manglende beslutning truffet af en 
sådan tredjepart, eller

• "Belønne" en modtager bagefter for at have influeret eller påvirket en tredjeparts handling eller 
passivitet, eller beslutning eller manglende beslutning?

NEJ
Ingen overtrædelse

KORRUPTIONSRELATERET BESLUTNINGSTAGNINGSPROCES

JA
Stop og indberet

Men hvis du på nogen 
måde er usikker, skal du 
konsultere en autoriseret 
godkender, Standarder 
for forretningsadfærd 
og Global politik 6.16 
(antikorruption), inden du 
fortsætter.

• Tal med din supervisor eller leder

• Kontakt en fra den øverste ledelse eller en fra HR, Ethics & 
Compliance eller Legal

• Send en e-mail til den ledende compliance-ansvarlige

• Send en indberetning online eller telefonisk (anonymt, hvis det er 
tilladt i henhold til lokal lovgivning) via CBRE’s etik-hjælpelinje.

Korruptionsrelateret 
beslutningstagning

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


26
Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Fair konkurrence
Fair konkurrence er godt for virksomhederne 
og vores kunder, og det fremmer innovation 
og forbedrer tjenesterne. Antitrust- og 
konkurrencelovgivning sikrer et retfærdigt og 
konkurrencedygtigt frit markedssystem, hvor 
ingen virksomhed har monopol på et produkt eller 
en tjeneste.

CBRE overholder antitrust-loven i hver 
jurisdiktion, hvor vi opererer. Vi konkurrerer 
retfærdigt og har politikker, der er rettesnor for 
vores aktiviteter med konkurrenter, kunder og 
leverandører. Du er forpligtet til nøje at overholde 
antitrust- og konkurrencelovgivningen og de 
tilsvarende interne regler. Overtrædelser medfører 
alvorlige sanktioner, herunder bøder og fængsel for 
individuelle medarbejdere.

Nogle af de mest alvorlige antitrust-beskyldninger 
involverer uformelle møder med konkurrenter 
under branchemøder og -arrangementer. 
Pas på. Antitrust-love er komplekse og kan 
variere efter land og stat. Enhver kontakt med 
konkurrenter kan medføre problemer med 
konkurrencelovgivningen. Søg altid vejledning, når 
du er i tvivl.

Hvad skal jeg undgå?

• Indgå formelle eller uformelle 
aftaler med konkurrenter for at 
fastsætte priser, manipulere tilbud 
eller begrænse levering af varer eller 
tjenester

• Udveksling af konkurrencemæssigt 
følsomme oplysninger med 
konkurrenter

• Misbrug af en potentiel 
markedsdominansposition

• At skabe et markedsmiljø, der hindrer 
fri konkurrence

• Opdeling af markedet baseret på 
område, kundebase osv.

• Indførelse af begrænsninger for 
kunder eller leverandører

• Indgå i fusioner og overtagelser, der 
er i strid med kartellovgivningen

Svar:  Hverken prisaftaler eller 
budmanipulation er tilladt. Du skal 
sige nej og indberette det til HR, 
Legal eller Ethics & Compliance-
teamsene eller til CBRE’s etik-
hjælpelinje.

Spørgsmål:  Jeg kender en, der 
arbejder for en af CBRE’s 
konkurrenter. Han ringede 
til mig, fordi han ville 
samarbejde om at fastsætte priser 
for det seneste projekt. Han siger, 
at CBRE kan få denne kontrakt, men 
kun hvis vi lover at lade dem få den 
næste. Skal jeg sige ja?

Fair konkurrence
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Regeringssanktioner og 
bekæmpelse af hvidvaskning 
af penge
CBRE er en global virksomhed og er 
underlagt internationale handelslove i USA 
og sammenlignelige regler i andre lande. 
Disse love forbyder os at drive forretning med 
eller støtte kriminelle, terrorister, ulovlige 
partier og hvidvaskere, der forsøger at skjule 
ulovlige midler. Du bør altid vide, hvem du 
driver forretning med, og overholde gældende 
love om bekæmpelse af hvidvaskning af 
penge og finansiering af terrorisme og kun 
acceptere midler fra lovlige kilder. Straffen for 
overtrædelse af handelslove kan være alvorlig.

Hvis du er i tvivl om den person eller enhed, der 
ejer eller kontrollerer din kunde eller leverandør 
eller finansieringskilden eller formålet med 
transaktionen, skal du kontakte din leder eller 
supervisor eller CBRE’s etik-hjælpelinje.

Hvad bør du gøre?

• Udfør altid den påkrævede due diligence 
for Kend din kunde og bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge for hver kunde, du 
har at gøre med.

• Sørg for, at alle leverandører, du arbejder 
med, er formelt onboarded.

• Bekræft, at kunden eller leverandøren 
eksisterer, og at dennes midler kommer fra 
lovlige kilder.

• Vær meget opmærksom på kunder 
eller leverandører, der kontrolleres af 
embedsmænd eller en politisk udsat 
person.

• Hold øje med potentielle faresignaler, 
såsom enkeltpersoner eller virksomheder, 
der fremgår på regeringens sanktionslister 
eller lister over forbudte partier.

• Kend de forretningsmæssige eller 
økonomiske årsager bag transaktionen.

Regeringssanktioner og bekæmpelse 
af hvidvaskning af penge
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Teambranding
Vi anerkender, at vores fagfolk, grupper og 
teams ser deres ekspertise og erfaring som 
deres konkurrencemæssige fordel. Men når det 
kommer til vores brand, er konsekvens nøglen. 
Vedvarende brandrepræsentation hjælper os med 
at vinde kunder ved at adskille CBRE’s brand fra 
konkurrenternes, og det afspejler den ekspertise og 
professionalisme, som vores kunder forventer.

Falske, vildledende udsagn og unøjagtige 
fremstillinger kan påvirke vores brand i 
negativ retning. I alt dit arbejde og alle dine 
interaktioner på vegne af CBRE skal du bestræbe 
dig på at beskytte brandets omdømme. CBRE’s 
markedsføringsteam kan hjælpe dig med yderligere 
oplysninger om markedsføringsprotokoller og 
-politikker, der kan variere efter region, afdeling og
land for at overholde lokale love eller regler.

Sådan skal du repræsentere vores brand

• Inkludere CBRE-logoet på alt
markedsføringsmateriale.

• Identificere det forretningsområde, du
repræsenterer.

• Overholde gældende love og
eventuelle reguleringsgrupper, såsom
retningslinjer for reklame fra lokale
ejendomsmæglere.

• Følge CBRE's brandretningslinjer, når du
markedsfører dine tjenester.

Svar:  Nej. Din rapport skal afspejle 
det forretningsområde, du er 
tilknyttet. Du bør undersøge de 
lokale ejendomslove vedrørende 
markedsføring, reklame og 
repræsentation. Og du skal sørge 
for, at CBRE-logoet og brandingen 
i din rapport følger retningslinjerne 
fra CBRE’s brandportal.

Du kan tilgå CBRE-politikker og andre vigtige 
oplysninger, der henvises til i dette afsnit, på 
CBRE-medarbejderintranettet.

NØGLEORDSSØGNING:

Standarder for 
forretningsadfærd

Spørgsmål:  Jeg er ny salgstrainee hos 
Capital Markets-teamet. Min 
chef bad mig om at udvikle 
en markedsrapport til vores 
kunder. Jeg har kaldt den “CBRE 
Bandos Real Estate Investment” 
og har ændret CBRE-logoet til 
marineblåt, så det skiller sig ud.  
Er disse ændringer tilladte?

Teambranding
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Excellence

Beskytter alle

Vi fokuserer 
kompromisløst 

på at skabe 
vinderresultater 

for vores kunder, 
medarbejdere og 

aktionærer.

Kernen i vores succes er værdien Excellence. Den 
fastlægger rammestandarder, der engagerer og 
motiverer os til at producere de bedste resultater 
for alle vores kunder med vedvarende, uovertruffen 
performance og etisk adfærd.

Beskytter alle
CBRE er en sikker og sund arbejdsplads. Vores 
evne til at overholde denne forpligtelse afhænger 
af, at du gør din del for at minimere risikoen 
for arbejdsskader ved at overholde loven og 
CBRE-politikken samt bruge din sunde fornuft. 
Vores politikker på sundheds-, sikkerheds- og 
miljøområdet, program og standarder sikrer, at du 
har ressourcer, uddannelse og dedikerede fagfolk 
på dine kundekonti og på vores kontorlokaler, der 
kan hjælpe dig hver dag.

Hvad bør du gøre?

• Overholde alle lokale love om sundhed, 
sikkerhed og miljø.

• Overvåge og løbende forbedre sikkerheden 
på vores arbejdsplads.

• Indberette enhver farlig situation, der udgør 
en trussel for sikkerheden eller helbredet for 
nogen på vores arbejdsplads eller skader 
miljøet.

• Indberette arbejdsskader af enhver art.

• Aldrig arbejde under indflydelse af alkohol, 
stoffer eller ethvert andet stof, der forringer 
din evne til at arbejde sikkert og effektivt.

 Svar:  Folks sikkerhed har førsteprioritet. 
Du skal straks informere kunden 
og din leder om alle fund, der kan 
kompromittere andres sundhed og 
sikkerhed.

Ud over at have god miljøpraksis er CBRE fast 
besluttet på at minimere vores indvirkning på 
miljøet og hjælpe vores kunder med at gøre 
det samme. Vi anerkender vores ansvar for at 
være gode miljøforvaltere og for at forbedre 
livskvaliteten for vores medarbejdere og de 
samfund, hvor vi bor og arbejder.

Spørgsmål:  Jeg er projektleder for 
opførelse af et kontor. Under 
en inspektion bemærkede jeg 
nogle mangler, der ville gøre det usikkert 
at fortsætte. Jeg vil ikke bringe projektet 
i fare ved at nævne disse mangler for 
kunden. Hvad skal jeg gøre?
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Respekt for privatlivets fred
CBRE håndterer personoplysninger hver dag. Det er en topprioritet for os, at vi respekterer den enkeltes 
ret til privatliv og bevarer vores medarbejderes og kunders tillid. Det forventes, at du overholder en 
række grundlæggende privatlivsprincipper – vores Søjler til beskyttelse af personoplysninger – hver gang 
du indsamler, bruger eller behandler personoplysninger for at sikre, at CBRE globalt anvender lovlig 
datahåndteringspraksis.

Det er op til hver enkelt medarbejder proaktivt at omsætte CBRE's grundlæggende privatlivsprincipper, 
så de er permanent indlejret i den måde, vi driver forretning på. Kontakt CBRE's Global Data 
Privacy Office for hjælp til at forstå personoplysninger og for mere vejledning i overholdelse af vores 
databeskyttelsespolitik. Sv:  Du bør indberette dette og andre potentielle 

brud på privatlivets fred til CBRE’s Security 
Operations Center. Din adgang til disse 
oplysninger er utilsigtet videregivelse 
af personoplysninger, som kan udløse 
indberetningsforpligtelser og kræver hurtig 
handling for at begrænse adgangen til et 
strengt need-to-know basis. 

Fire søjler inden for databeskyttelse

MINIMER DATA OG 
ADGANG

BESKYT DATA SLET DATA

Minimer indsamling af 
personoplysninger og 

begræns adgangen til et 
need-to-know basis.

Beskyt personoplysninger 
ved hjælp af kryptering 

og adgangskoder.

Slet personoplysninger, 
når de ikke længere er 

nødvendige.

Vær transparent omkring 
de personoplysninger, 
CBRE indsamler, og 

hvordan vi agter at bruge 
dem.

VÆR 
TRANSPARENT

1 2 3 4

Sp:  Jeg er en del af HR-teamet. 
Mens jeg arbejdede i CBRE’s 
kompensationsplanlægningsværktøj, 
bemærkede jeg, at jeg har adgang til navne, 
jobtitler og kompensationsdata for medarbejdere 
i en region og en forretningsgren uden for mit 
ansvarsområde. Hvad skal jeg gøre?

Respekt for  
privatlivets fred
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Opbevaring og destruktion af forretningsoptegnelser, data og e-mail

Du opretter og administrerer hundredevis af dokumenter og e-mails samt talrige data som en del af normal 
forretningsførelse. Nogle af dine dokumenter og data betragtes som forretningsoptegnelser, men de fleste er 
ikke-erhvervsmæssige optegnelser.

Alle CBRE-medarbejdere er ansvarlige for at hjælpe med at opretholde forretningsoptegnelser for at 
imødekomme vores forretnings-, drifts-, juridiske og lovgivningsmæssige krav, samtidig med at omkostningerne 
og risikoen forbundet med unødvendig og overdreven lagring af information reduceres.

7  Hvis du har adgang til CBRE-medarbejderintranettet, kan du finde tidsplanen på siden Global Records Retention & Information. Hver tidsplan viser kate-
gorier for forretningsoptegnelser, og hvor lang tid de hver skal opbevares inden destruktion.

8 Beskeder, der er tilbage i din Outlook-indbakke eller sendte mapper, slettes automatisk efter 90 dage.

Svar:  Ja. For det første har nogle 
af dataene overskredet 
lagringsperioden og skal destrueres 
på sikker vis. For det andet er 
det forbudt for medarbejdere at 
e-maile CBRE-data til personlige 
e-mail- og storage-konti. Alle 
CBRE-data skal forblive hos CBRE.

Forretningsopteg-
nelser √ Opbevares i henhold til din landspecifikke plan for opbevaring af optegnelser7

Ikke-forretning-
soptegnelser

×   Slet så snart de har tjent deres formål og ikke længere har nogen værdi for 
forretningen

E-mail8

√ Gem historisk vigtige e-mails

• Er relateret til et projekt, der har værdi i mere end 90 dage

• Er bevis på vigtige forretningsbegivenheder eller -beslutninger

• Er nødvendige af lovgivningsmæssige eller økonomiske årsager

×  Gem ikke e-mails, der ikke er historisk vigtige (eksempler: frokostplaner, 
nyhedsbreve fra forretningsorganisationer)

Hvad bør du gøre?

Hvis du er leder eller supervisor

Hvis en medarbejder, der rapporterer til dig, forlader CBRE, har du et bestemt tidsrum, der er fastsat 
af vores politikker, til at få adgang til og gemme e-mails fra deres Outlook-postkasse, før den slettes 
permanent.

Spørgsmål:  Jeg arbejder i en database 
med CBRE’s årlige og femårige 
skatteindtægtsprognoser 
med budgetterede effektive 
skatteprocentberegninger for de sidste 
fem år. Jeg vil gerne downloade de 
seneste års data i et regneark og sende 
dem til min personlige cloud storage-
konto som en sikkerhedskopi. Er der 
nogen problemer med det iht. CBRE’s 
politikker?

Opbevaring og destruktion 
af forretningsoptegnelser, 

data og e-mail

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


32
Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Brug af vores elektroniske 
kommunikationssystemer
Vores elektroniske kommunikationssystemer, 
såsom internetadgang, e-mail, telefonsvarer 
og telefontjenester, er vigtige værktøjer, der 
hjælper vores forretning. Du er ansvarlig for at 
bruge disse systemer og sociale medier på en 
professionel, respektfuld, sikker og lovlig måde 
i overensstemmelse med vores RISE-værdier og 
politikker.

Du må ikke kommunikere eller skrive indlæg på 
sociale medier uden nøje at overveje, hvordan 
kommunikationen eller indlægget påvirker CBRE’s 
omdømme og pligt til at opretholde fortroligheden 
af   visse oplysninger, og hvordan det kan fortolkes 
af offentligheden.

Når du bruger sociale medier, repræsenterer du 
vores brand og skal værne om vores omdømme. 
Upassende adfærd, deling af fortrolige oplysninger, 
chikane, overdreven brug af virksomhedens 
systemer til personlige anliggender og bedrageri 
behandles ens, uanset om de begås online eller 
personligt. Uanset hvilken platform eller medium, 
det foregår på, vil disse aktiviteter ikke blive 
tolereret. Tænk, før du skriver.

Svar:  Nej. Deling af materiale, ikke-
offentlig information er ulovligt 
og overtræder CBRE’s politik og 
Standarder for forretningsadfærd.

Hvad bør du gøre?

• Vær respektfuld og forstående over 
for offentligheden såvel som enhver 
virksomhed, gruppe eller person, der er 
nævnt i kommunikationen eller indlægget.

• Når du agerer på de sociale medier, 
skal du gøre det klart, at dine meninger 
og udsagn kun kan tilskrives dig og ikke 
virksomheden.

• Videregiv ikke fortrolige eller beskyttede 
oplysninger om CBRE eller vores kunder.

Spørgsmål:  Jeg er stolt af CBRE’s 
præstation og forventer, at 
vores aktiekurs vil stige på 
grund af vores stærke indtjening 
og en fusion, der forventes at blive 
en realitet i det kommende kvartal. 
Kan jeg skrive om dette på sociale 
medier?

Brug af vores elektroniske 
kommunikationssystemer
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Elektronisk markedsføring
Al direkte markedsføring leveret af eller på vegne 
af CBRE skal overholde gældende love og regler, 
der varierer efter land, region og stat. Disse love 
påvirker den måde hvorpå du må ringe, sms’e, 
skrive, e-maile eller faxe til potentielle kunder.

Manglende overholdelse af love og regler i 
forbindelse med elektronisk markedsføring kan 
udsætte CBRE, dig og vores kunder for betydelige 
bøder, sagsanlæg og/eller skade vores omdømme. Svar:  Nej, ikke før du har undersøgt det 

nærmere og opnået en rimelig 
sikkerhed om, at den potentielle 
kundeliste er udarbejdet i 
overensstemmelse med gældende 
love og må bruges af CBRE. En 
sådan due diligence kan omfatte 
verifikation af, at personerne på 
listen har givet deres samtykke 
til indsamling og videregivelse af 
deres personoplysninger, og at 
de ikke tidligere har valgt ikke at 
modtage markedsføringsmateriale 
fra CBRE og ikke har frabedt sig 
markedsføringsopkald.

Hvad skal jeg undgå?

• Afsendelse af uopfordret og uønsket 
direkte markedsføring elektronisk

• Brug af vildledende eller misvisende 
reklame eller indhold, der krænker en 
anden parts immaterielle rettigheder

• Telemarketing til telefonnumre, der har 
frabedt sig opkald

• Foretage telefonopkald ved hjælp af 
automatiske opkaldssystemer

• Køb eller brug af genererede lister over 
salgsemner fra tredjeparter uden at vide 
med sikkerhed, at listerne er indsamlet 
og delt i overensstemmelse med 
gældende love

Spørgsmål:  Jeg forsøger at udvide CBRE’s 
forretning, og en tredjepart 
har tilbudt at sælge mig en 
liste over potentielle kunder 
og deres kontaktoplysninger. Jeg vil 
gerne sende markedsføringsmateriale 
og analyser, der kan være af interesse 
for disse kunder via e-mail og følge op 
med et telefonopkald. Må jeg det?

Elektronisk  
markedsføring
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Deltagelse i offentlige og 
politiske anliggender
Du opfordres til at deltage i politik- og 
uddannelsesmæssige samt politiske anliggender, 
der påvirker dit/din liv, lokalområde og forretning. 
Disse aktiviteter kræver undertiden offentlige taler, 
offentliggørelse af meninger eller at give interviews 
til medierne. Når du deltager i disse aktiviteter, skal 
du gøre det klart, at dine tanker og meninger er 
dine egne, og altså ikke CBRE’s. Ikke desto mindre 
skal du huske på, at du repræsenterer CBRE hele 
tiden, og du skal udøve god dømmekraft for at 
undgå at skade CBRE’s omdømme eller forhold til 
kunder.

Svar:  Selvom dit team har et langvarigt 
samarbejde med denne leverandør, 
har CBRE ikke godkendt brugen af   
vores navn eller logo. Endvidere er 
anbefalingen vildledende. Du skal 
kontakte leverandøren og bede 
dem om at fjerne brand-identiteten 
og anbefalingen.

9 F.eks. U.S. Policy 6.17: Politiske bidrag.

Hvad bør du vide?

• Brug ikke CBRE's navn eller logo, 
deltag ikke i et interview og præsenter 
ikke dig selv som CBRE-medarbejder 
uden forudgående tilladelse fra 
din leder, direktør eller Corporate 
Communications.

• Sig ikke noget “uofficielt mellem os to.”

• Undlad at "lække" fortrolige oplysninger 
om CBRE eller kunder.

• Videregiv ikke kundeoplysninger.

Hvis du er leder lokalt eller regionalt, skal du bruge 
sund fornuft, når du deltager i eksterne aktiviteter. 
Din stilling i virksomheden betyder, at næsten alt, 
hvad du siger eller gør, kan tilskrives CBRE.

Politiske bidrag og lobbyvirksomhed

Virksomhedspolitiske bidrag og lobbyvirksomhed 
for regeringer eller deres embedsmænd er 
underlagt streng kontrol i de fleste lande. Derfor 
forbyder CBRE generelt brugen af   virksomhedens 
midler til politiske bidrag.9 CBRE involverer sig 
kun i offentlige anliggender gennem en meget 
kontrolleret proces og med godkendelse fra den 
juridiske afdeling.

Støtte

CBRE forbyder andre at bruge vores navn i 
enhver form for offentlige kampagner, herunder 
offentlige erklæringer, pressemeddelelser, 
reklamer, interviews eller digitalt eller trykt 
markedsføringsmateriale. Hvis en kunde eller 
forretningspartner beder dig om støtte på CBRE's 
vegne, skal du kontakte Senior Managing Director 
for Corporate Communications skriftligt for at 
få lov. Undtagelser er ikke en selvfølge og kan 
tilbagekaldes når som helst.

CBRE’s navn og logo symboliserer værdi og gør 
en forskel, når der skal vindes nye kunder og 
tiltrækkes dygtige medarbejdere. Derfor bør dit 
arbejde og dine interaktioner på vegne af CBRE 
overvejes nøje for at beskytte CBRE-navnet og 
-brandet. 

Spørgsmål:  Mit team og jeg har brugt den 
samme leverandør i mere end 
to årtier. For nyligt opdagede 
jeg, at de har CBRE-logoet og 
en anbefaling på deres hjemmeside. 
Vi har aldrig givet dem en anbefaling 
eller tilladelse til at bruge CBRE-
logoet. Hvad skal jeg gøre?

Deltagelse i offentlige og 
politiske anliggender
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Sikring af, at vores forretningspartnere deler vores værdier
CBRE har en Adfærdskodeks for leverandører for at sikre, at vores tjenesteudbydere og andre leverandører deler 
vores værdier.

Adfærdskodeks for leverandører opstiller de etiske, juridiske, miljømæssige og socialt ansvarlige krav til vores 
leverandører over hele verden. Derfor behandler den korruption, urimelig forretningspraksis, databeskyttelse 
og informationssikkerhed, interessekonflikter, menneskerettigheder i forbindelse med beskæftigelsespraksis, 
beskæftigelsesrelaterede sundheds- og sikkerhedsproblemer, gaver fra leverandører samt overholdelse af miljø- 
og bæredygtighedskrav. Det er ikke en udtømmende liste, men snarere et godt overblik over kravene. Det er helt 
afgørende for vores valg og fastholdelse af leverandører.

CBRE er fast besluttet på at drive forretning i overensstemmelse med lovens bogstav og ånd. Det skal vores 
leverandører også, og de skal overholde vores Adfærdskodeks for leverandører.

Svar:  Du bør indberette denne 
bekymring gennem en af 
indberetningsmulighederne, 
herunder CBRE's etik-hjælpelinje. 
Leverandøren udøver muligvis 
moderne slaveri, og det er din 
pligt at gøre opmærksom på dette 
problem.

Hvad bør du vide?

• Alle CBRE-virksomheder og afdelinger 
på globalt plan, der bruger leverandører, 
skal inkludere og/eller henvise til 
Adfærdskodeks for leverandører i alle 
leverandørkontrakter og indkøbsordrer.

• Alle CBRE-virksomheder og -afdelinger 
bør overvåge deres respektive 
leverandørers overholdelse af 
Adfærdskodeks for leverandører og 
træffe passende foranstaltninger 
vedrørende manglende overholdelse.

Lederes særlige rolle

Hvis du engagerer tredjeparter på vegne af CBRE, 
er du ansvarlig for:

• Gennemførelse af korrekt due diligence 
inden opstart af leverandøren og 
identifikation og finde en ordentlig løsning 
på eventuelle advarselstegn

• Bekræftelse af, at der er et ordentligt 
forretningsgrundlag til at engagere 
leverandøren

• Kompensere leverandøren svarerende til 
dennes tjenester

• Sørge for, at betalingsbetingelser er i 
overensstemmelse med virksomhedens 
politikker

• Korrekt dokumentation af de tjenester, som 
leverandøren leverer til CBRE

• Indførelse af kontroller for at sikre korrekt 
udførelse af tjenester

Du kan tilgå CBRE-politikker og andre vigtige 
oplysninger, der henvises til i dette afsnit, på 
CBRE-medarbejderintranettet.

NØGLEORDSSØGNING:

Standarder for 
forretningsadfærd

Spørgsmål:  En medarbejder hos en af 
CBRE’s leverandører fortalte 
mig, at han blev tvunget 
til at arbejde over det, der 
oversteg den lovbestemte grænse, hans 
pensionsordning er ikke betalt til fulde, 
og han har ikke modtaget sin løn til 
tiden. Hvad skal jeg gøre?

Sikring af, at vores 
forretningspartnere deler 

vores værdier

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Konklusion
Selvom vores Standarder for forretningsadfærd ikke kan forudse enhver situation, du måtte støde på i dit arbejde hos CBRE, kan anvendelse af dens principper 
i de fleste tilfælde hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger. Når du har brug for yderligere vejledning eller support, ved du, hvor du kan søge information 
eller hjælp.

Vi sætter pris på din fortsatte støtte til Standarderne for forretningsadfærd og Ethics & Compliance-programmet.

Spørg inden du handler

• Er det lovligt?

• Er det sikkert?

• Følger det virksomhedens politik?

• Er det det rigtige at gøre?

• Hvordan vil det blive opfattet af vores kunder, 
medierne eller vores lokalsamfund?

Husk disse regler
• Kend virksomhedens politikker og standarder 

og de love, der gælder for din stilling.

• Overhold altid disse standarder.

• Hvis du er i tvivl, så spørg en der ved det. 

Der er ressourcer tilgængelige

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende 
“det rigtige at gøre” eller en persons adfærd på 
arbejdspladsen, opfordrer vi dig til at spørge din 
supervisor eller leder. Hvis du ikke er fortrolig med 
at gøre dette, bedes du give udtryk for din bekymring 
gennem de mange andre indberetningsmuligheder, 
der er tilgængelige for dig:

• En fra den øverste ledelse eller en person fra 
enten HR, Ethics & Compliance eller Legal

• Den ledende compliance-ansvarlige

• CBRE’s etik-hjælpelinje

For yderligere oplysninger, kontakt:

Laurence H. Midler
Executive Vice President, General Counsel
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com

Elizabeth E. Atlee
Senior Vice President, Deputy General Counsel 
and Chief Ethics & Compliance Officer
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

Standarderne for forretningsadfærd findes på 34 sprog. Alle medarbejdere 
er ansvarlige for at læse, forstå og følge dem. Standarderne for 
forretningsadfærd dækker ikke alle gældende love, regler eller reguleringer 
eller giver svar på alle spørgsmål. Når du er i tvivl, skal du bruge god 
dømmekraft og søge vejledning om den rette adfærd. Standarderne for 
forretningsadfærd udgør ikke en ansættelseskontrakt eller forsikring om 
fortsat ansættelse. Det er udelukkende til CBRE og vores medarbejderes 
fordel og må ikke bruges eller påberåbes af nogen anden part.

Kommunikation med SEC og andre 
statslige enheder

Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte 
i disse Standarder for forretningsadfærd eller 
andre aftaler med CBRE eller CBRE-politikker 
må du kommunikere med, samarbejde med eller 
indgive en anmeldelse eller klage til SEC eller 
enhver anden statslig eller retshåndhævende 
enhed vedrørende mulige overtrædelser af 
ethvert juridisk eller lovmæssigt krav, og du 
må give oplysninger, herunder levering af 
dokumenter eller andre oplysninger, til enhver 
statslig enhed, der er beskyttet i henhold til 
whistleblower-bestemmelserne i gældende love 
eller regler, uden varsel til eller godkendelse fra 
CBRE, så længe (1) en sådan kommunikation og 
videregivelse er i overensstemmelse med gældende 
lov og (2) de videregivne oplysninger ikke blev 
opnået gennem en kommunikation, der var 
underlagt tavshedspligt (medmindre videregivelse 
af disse oplysninger ellers ville være tilladt af 
en advokat i henhold til gældende føderal lov, 
advokatadfærdsregler eller andet). CBRE vil ikke 
begrænse din ret til at modtage en belønning for 
at levere oplysninger til SEC eller en anden statslig 
enhed i henhold til whistleblower-bestemmelserne 
i gældende love eller regler. Eventuelle 
bestemmelser i en eventuel aftale mellem CBRE 
og en medarbejder eller en tidligere medarbejder, 
der er i strid med ovenstående bestemmelser, eller 
som kan begrænse en persons mulighed for at 
modtage en belønning i henhold til whistleblower-
bestemmelserne i gældende lov, anses for ugyldige 
og vil ikke blive håndhævet af CBRE.

Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Ændringer og frafald

Disse Standarder for forretningsadfærd kan ændres 
fra tid til anden. Alle tilføjelser, ændringer eller 
frafald i disse Standarder for forretningsadfærd 
for direktører eller ledende medarbejdere skal 
godkendes af CBRE’s bestyrelse. Alle tilføjelser, 
ændringer eller frafald skal straks offentliggøres i 
overensstemmelse med gældende love, regler og 
forskrifter (inklusive børsregler).
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

Ordliste

TERM DEFINITION

Bekæmpelse af 
hvidvaskning af 
penge

Henviser til love, forskrifter og procedurer, der skal forhindre kriminelle i at skjule ulovligt opnåede midler som lovlige indkomster.

Bestikkelse
Et tilbud eller betaling af noget af værdi, såsom penge, en gave, underholdning eller en tjeneste, med det formål at påvirke modtageren til 
at misbruge deres stilling til at gøre noget ulovligt eller uærligt for dig til gengæld. 

Forretningsopteg-
nelse

Lagrer en væsentlig forretningsbeslutning og bør gemmes for at overholde juridiske, kontraktmæssige, finansielle rapporterings- 
eller lovgivningsmæssige forpligtelser. Indholdet bestemmer, om det er en forretningsoptegnelse og ikke dens format eller placering. 
(Eksempler: kontrakter, revisionsoptegnelser, licensoptegnelser og vurderinger)

Computernetværk
CBRE's computernetværk eller -systemer inkluderer, men er ikke begrænset til, lokalnetværket (WAN), wide-area (WAN) netværk, 
serversystemer, datacentre og alle CBRE-styrede systemer.

Direkte 
markedsføring

Enhver kommunikation leveret af eller på vegne af CBRE, hvad enten det kommer alene eller sammen med andet, som (1) reklamerer for 
eller promoverer et produkt, en tjeneste, en stilling eller en gebyrbaseret begivenhed, der tilbydes af CBRE eller (2), promoverer CBRE på 
nogen måde. Direkte markedsføring omfatter ikke kommunikation med det ene formål at lette eller levere en opdatering på en afventende 
transaktion, service eller gebyrbaseret begivenhed.10

Enhed
Stationære computere, bærbare computere, notebooks, lagerdrev, smartphones eller andre lignende enheder, der bruges til at få adgang til 
virksomhedsnetværk eller informationsaktiver.

Elektronisk 
markedsføring

Elektronisk markedsføring er ikke begrænset til e-mail. Det omfatter andre former for online markedsføringsværktøjer, såsom fax, 
internet- eller online kommunikation, sms-beskeder, blogs, fora, Wiki'er, internetradio eller videostreaming, professionelle eller 
community-netværks- og informationsdelingswebsteder, robocalling og sociale medier.

Kryptering En matematisk funktion, der beskytter information ved at gøre den ulæselig for alle undtagen dem, der har nøglen til at afkode den.

Foreign Corrupt 
Practices Act

En amerikansk føderal lov, der forbyder amerikanske borgere og enheder at bestikke udenlandske embedsmænd til gavn for deres 
forretningsinteresser.

Menneskehandel
En form for moderne slaveri, der involverer at tvinge eller presse en person til at levere arbejdskraft eller tjenester eller udføre seksuelle 
ydelser mod hans/hendes vilje.

10  I USA betragtes ikke-kommerciel kommunikation som notifikationer, branchenyheder og anmodninger om velgørende bidrag ikke som direkte markedsføring. I EU vil velgørenhedsanmodninger/fundraising og alt, hvad der promoverer 
CBRE, blive betragtet som direkte markedsføring.
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Stil et spørgsmål eller indberet en forseelse CBRE etik-hjælpelinje.

CBRE’S 
STANDARDER FOR 
FORRETNINGSADFÆRD

TERM DEFINITION

Informationste-
knologi

Alt computerudstyr og alle lagringsmedier (faste eller flytbare).

Insiderhandel Den ulovlige praksis med at handle på børsen til egen fordel ved at have adgang til fortrolige oplysninger.

Immaterielle 
aktiver

Virksomhedens immaterielle aktiver omfatter intellektuel ejendom og fortrolige og beskyttede oplysninger, såsom varemærker, 
forretnings- og markedsføringsplaner, lønoplysninger og ikke-offentliggjorte økonomiske data og rapporter mv.

Returkommission
En form for-forhandlet bestikkelse. Returkommission er en ulovlig betaling ment som kompensation for præferencebehandling eller 
enhver anden form for tjeneste, der er udført uretmæssigt. Returkommissionen kan være penge, en gave, kredit eller andet af værdi.

Kend din kunde Processen med at identificere og verificere identiteten på kunden eller leverandøren.

Moderne slaveri
Udnyttelse af andre mennesker for personlig eller kommerciel gevinst, herunder rekruttering, ophold, transport, levering eller anskaffelse 
af en person til tvungen arbejdskraft ved brug af magt, svig eller tvang.

Ikke-forretning-
soptegnelser

Duplikerede versioner af det samme dokument og andre ikke-vigtige oplysninger. De fleste dokumenter falder under denne kategori. 
(Eksempler: kladder, korrespondance, gamle dagsordener eller mødeinvitationer)

Personoplysninger
Alle data (uanset format), der alene eller i kombination med andre rimeligt tilgængelige data, kan direkte eller indirekte identificere eller 
bruges til at identificere en person. (Eksempler: navn, fødselsdato, kontaktoplysninger, identifikationsnumre og e-mailadresser samt køn, 
civilstand og meninger fra og om en person)

Politisk udsat 
person

En person, der er i familie med eller er tæt forbundet med embedsmænd og kan påvirke deres beslutninger.

Materielle aktiver Virksomhedens materielle aktiver omfatter ejendom, udstyr, materialer, teknologi osv.

Ordliste

REV 12/22
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