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Våra normer
Sedan Dover grundades år 1955 har våra team 
över hela världen varit orubbliga när det gäller att 
skydda och förbättra vårt rykte för kvalitet, och 
att leverera enastående produkter och tjänster 
till våra kunder. Detta är en väsentlig del av våra 
ansträngningar att positionera Dover som ledare 
på varje marknad som vi servar. Var och en av 
oss hos Dover är stolta över att vi har bedrivit vår 
verksamhet under åren med ärlighet och integritet i 
allt vi gör.

Dover värderar sitt rykte om att bedriva verksamhet 
på ett lagligt och etiskt sätt. I överensstämmelse 
med detta åtagande gör Dover affärer med 
de som delar deras kultur, värderingar och 
etiska affärspraxis. Dover har tagit fram denna 
leverantörskod i syfte att ge sina leverantörer 
riktlinjer för hur man driver sin verksamhet på ett 
etiskt, ansvarsfullt och lagligt sätt världen över. 

De förväntningar som beskrivs i denna 
leverantörskod speglar de normer som Dover 
har implementerat för sina egna anställda, 
befattningshavare och styrelseledamöter, enligt vad 
som beskrivs i Dovers Affärs- och etikkod.

Dover kräver att dess leverantörer ska:
• Agera med ärlighet och integritet på ett 

etiskt sätt
• Förstå och följa lagar och förordningar som 

gäller din verksamhet i de länder där du 
gör affärer

• Läsa, förstå och följa denna 
Leverantörskod

• Se till att alla era befattningshavare, 
styrelseledamöter, anställda, andra 
arbetare, representanter, agenter, 
entreprenörer, underleverantörer 
och underliggande källor som ingår i 
upphandlings- och produktionsprocessen 
för produkter och tjänster till Dover följer 
leverantörskoden

• Samarbeta med inspektioner, granskningar 
och utredningar

VÅRA NORMER
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innan Dover inleder ett affärsförhållande och/eller under befintliga affärsförhållanden genomför Dover en tillbörlig 
omsorgsprocess angående sina leverantörer och deras ägare och viktig personal för att utvärdera deras efter-
levnad av gällande lagstiftning, föreskrifter och Dovers affärsbehov. Denna omsorg kan t.ex. innebära kontroll av 
bevakningslistor och sanktionslistor, att utföra bakgrundskontroller samt att kontrollera annan offentligt tillgänglig 
information om företag och individer. All användning av oss av din personliga information ska utföras i enlighet 
med vår sekretesspolicy som finns på www.dovercorporation.com. Insamlade poster lagras i enlighet med Do-
vers policy och kan visas på förfrågan.  
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Inledning
A. SYFTE OCH TILLÄMPLIGHET

Denna leverantörskod är ett komplement till Dovers Affärs- 
och etikkod och innehåller de krav som gäller för att kunna 
handla med Dover. Dover ställer krav på sina leverantörer 
att de ska följa denna leverantörskod, som den beskrivs 
i villkoren i våra leverantörskontrakt och kommunicera 
dessa krav till sina anställda och affärspartners involverade 
i mellanhavanden med Dover. Dover förväntar sig att dess 
leverantörer använder sig av denna kod som vägledning 
för etisk, ansvarig och laglig affärspraxis i sin verksamhet. 
Dover kan med jämna mellanrum begära att deras 
leverantörer deltar i kurser om ämnen som diskuteras i 
denna leverantörskod.

Denna leverantörskod utgör inga avtalsbundna rättigheter 
för leverantörer. Dover kommer att uppdatera denna 
Leverantörskod från tid till annan och förväntar sig att 
leverantörer håller sig uppdaterade.

INLEDNING

”Dover” innebär Dover Corporation, inklusive 
dess segment, plattformar, rörelsebolag och 
dotterbolag. 

”Leverantörskod” är denna uppförandekod 
för leverantörer. ”Leverantörer” eller ”du” avser 
företag, bolag eller annan organisation eller 
person som säljer, eller eftersträvar att sälja, varor 
och tjänster till Dover (vilket omfattar men inte är 
begränsat till leverantörer, distributörer, konsulter, 
ombud, och andra tredjepartsleverantörer) 
inklusive leverantörens anställda, andra arbetare, 
representanter, agenter, underleverantörer och 
andra underordnade källor.
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Varje leverantör måste följa alla lagar och förordningar 
som gäller dess verksamhet i de länder där den 
bedriver verksamhet. Även om lagar, förordningar, 
affärspraxis och seder kan variera i stor utsträckning 
mellan olika länder beskriver denna Leverantörskod 
minimikrav som alla Dover-leverantörer måste följa.

A. POLICY MOT MUTOR OCH KORRUPTION 

Erbjudande eller betalning av mutor eller annan 
otillbörlig betalning eller något av värde, för att försäkra 
sig om tillgång till handel eller en orättvis fördel är 
oacceptabelt, även om affärer går förlorade eller man 
stöter på svårigheter som resultat därav (exempelvis 
förseningar i tilldelning av tillstånd eller licenser). Att 
erbjuda, betala, acceptera eller begära mutor och 
andra korrupta betalningar kan utgöra brott mot flera 
antikorruptionslagar och utsätta individer, Dovers 
leverantörer och Dover för civilt och kriminellt ansvar och 
mycket stränga straff. Överträdelser skulle också kunna 
leda till förlust av framtida kontrakt med myndigheter. 
Dover kommer inte att ägna sig åt korruption, 
utpressning eller förskingring i någon form med någon 
tredjepart, offentlig eller privat, oavsett om dessa 
erbjuds, betalas, accepteras eller begärs direkt av en 
leverantörs anställda eller indirekt genom tredjeparter.

 
Exempel på röda flaggor

• Erbjudanden om extravaganta eller flera  
gåvor eller representation

• Tredje parter som inte klart och tydligt redovisar 
sina utgifter eller vars kommissioner verkar vara 
alltför stora jämfört med erbjudna tjänster

• Kunder eller myndighetstjänstemän som antyder 
eller föreslår att det ska göras vissa betalningar 
för att erhålla affärer eller få information

• En förfrågan om att en tredje part ska göra 
en betalning till en myndighetsperson för att 
expediera hanteringen av ett ärende, exempelvis 
en tullklarering

• Begäran om att anställa familjemedlemmar

• Begäran om politiska eller 
välgörenhetsdonationer

B. GÅVOR, REPRESENTATION OCH GÄSTFRIHET
 
Dover-leverantörer måste förstå och följa denna 
Leverantörskod och gällande lag när de erbjuder 
eller accepterar några som helst gåvor, tjänster, 
måltider, representation eller gästfrihet till eller från 
Dovers anställda, kunder eller andra affärspartners 
eller deras familjemedlemmar. Alla sådana typer av 
gåvor, representation eller gästfrihet måste vara i 
överensstämmelse med sedvanlig, regional affärspraxis 
och mottagarens policyer – och får inte ha ogynnsam 
inverkan på Dovers rykte eller leverantörens rykte 
om de skulle avslöjas offentligt. Dessutom får 
Dovers leverantörer inte skapa eller ge sken av en 
intressekonflikt när de utövar sådan affärspraxis.
 

Exempel på röda flaggor

• Gåvor eller representation som involverar 
myndighetstjänsteman 

• Gåvor eller representation av mer än nominellt värde

• Gåvor eller representation av något som helst 
värde som erbjuds Dover-anställd som kan fatta 
beslut om den som ger gåvan

• Olämpliga gåvor, exempelvis kontanter

• Gåvor eller representation som erbjuds under 
ett upphandlingsförfarande

C. GLOBAL HANDELSEFTERLEVNAD 
 
Dover-leverantörer måste följa alla tillämpliga 
internationella handelslagar och -förordningar, 
inklusive förordningar gällande import-, export- och 
återexportkontroller, såväl som gällande embargon, 
sanktioner och antibojkottlagstiftning.

Exempel på röda flaggor

• Leverantörer som försöker ange  
fakturabelopp av lägre värde för importer för att 
sänka tullavgifter som ska betalas för importerat 
gods eller som felklassificerar gods på fakturor 
för att undvika tullavgifter för antidumpning

• Leverantörer som lastar om produkter för 
att dölja det faktiska ursprungslandet eller 
innehåll som skulle kunna vara underkastat det 
importlandets restriktioner eller sanktioner

• Leverantörer som idkar verksamhet i 
sanktionerade länder och/eller stöder förbjudna 
ekonomiska bojkotter

 FÖLJA GÄLLANDE LAGAR, BESTÄMMELSER OCH FÖRORDNINGAR

FÖLJA GÄLLANDE 
LAGAR, BESTÄMMELSER 
OCH FÖRORDNINGAR
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F. ANTI-PENNINGTVÄTT
 
Dover gör endast affärer med hederliga leverantörer 
som är involverade i legitima affärsaktiviteter och som 
använder kapital från legitima källor. Dover-leverantörer 
måste följa gällande lagar som gäller penningtvätt.

Exempel på röda flaggor

• Alla faktiska betalningar eller betalningar  
som föreslås i kontanter från kund eller partner 

• Kunder som betalar för mycket för varor eller 
tjänster, och sedan begär en återbetalning

• Kund, leverantör, agent eller partner som lämnar 
ofullständig eller misstänkt information

• Kapital som betalas till/från en tredjepart som 
inte ingår i kontraktet eller till/från länder som 
inte normalt förknippas med kunden

•  Betalningar som utställs i andra valutor än dem 
som anges på fakturan

D. LAGAR OM RÄTTVIS HANDEL OCH KONKURRENS 
 
Dovers framgång vilar på våra transparenta 
mellanhavanden med våra kunder och affärspartners, utan 
att manipulera, undanhålla eller missbruka privilegierad 
information, förvrida väsentliga fakta, eller någon annan 
orättvis praxis. Dover-leverantörer ska upprätthålla rättvisa 
affärsnormer vid annonsering, försäljning och konkurrens. 

Dover-leverantörer krävs för att följa tillämpliga antitrust- 
och konkurrenslagar där de bedriver verksamhet. Dessa 
lagar förbjuder överenskommelser mellan konkurrenter 
som påverkar priser, kostnader, bestämmelser och 
försäljningsvillkor, vilka marknader de konkurrerar på eller 
vilka kunder eller leverantörer de ska göra affärer med. 
Dessa lagar kan också reglera distributionsavtal, avdrag, 
rabatter eller återförsäljares territorierestriktioner. 

Exempel på röda flaggor

• Konkurrenter som försöker diskutera 
konkurrensinformation som t.ex. prissättning, 
anbud, försäljning eller territorier eller tredjeparter 
som de gör affärer med

• Diskussioner vid handelsmässor, möten eller 
evenemang där konkurrenter är närvarande som 
har att göra med priser, marknader, lönsamhet eller 
andra ämnen som skulle kunna vara av intresse för 
konkurrenter

• Inhämta konkurrensrelaterad information på 
olagliga eller oetiska sätt, som t.ex. förvrängning, 
bedrägeri, stöld, spionage eller mutor

E. INTRESSEKONFLIKTER
 
Dovers leverantörer måste undvika att delta i faktiska eller 
skenbara intressekonflikter mellan leverantörens intressen 
och Dovers intressen. Denna leverantörskod kräver att 
eventuella intressekonflikter rapporteras och att konflikter 
som inte kan undvikas hanteras på ett etiskt korrekt sätt.

Exempel på röda flaggor

• En leverantörsanställd har ett andra jobb  
hos en aktuell eller potentiell Dover-konkurrent

•  En leverantör har ett ansenligt ägarintresse i en 
aktuell eller potentiell Dover-konkurrent (förutom 
nominella investeringar i börsnoterade företag)

• En anställd hos en leverantör är släkting till eller 
har ett nära förhållande till en viktig person/
beslutsmakare på Dover (eller tvärtom)

 FÖLJA GÄLLANDE LAGAR, BESTÄMMELSER OCH FÖRORDNINGAR
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I. MILJÖN

Dover har åtagit sig att skapa ekonomiskt värde för 
aktieägare och kunder genom hållbara rutiner som 
långsiktigt skyddar miljön, Dovers anställda och de 
samhällen där företaget bedriver verksamhet. Dover-
leverantörer måste följa alla gällande miljölagar, 
förordningar och standarder, och minimera all negativ 
inverkan på miljön. Dovers leverantörer måste också 
eftersträva att bevara naturens resurser, inklusive 
vatten och energi, och minska på eller eliminera avfall, 
förpackningar och användningen av farliga substanser. 
Dover väntar sig att leverantörer ska stödja dess 
miljörapportering genom att snabbt reagera på Dovers 
begäran om information om hållbarhetsmål och framsteg.

J. INSIDERINFORMATION

Du får inte köpa eller sälja värdepapper från Dover 
eller något annat företag om du har tillgång till 
“insiderinformation,” vilket är kritisk information som 
inte är tillgänglig för allmänheten. Kritisk information är 
all information som en rimlig investerare troligen skulle 
anse vara viktig vid beslut att köpa, sälja eller behålla 
värdepapper (t.ex. information om huruvida man vinner 
eller förlorar ett större kontrakt). Du kan inte heller ge 
insiderinformation till andra som kan använda den för 
att köpa eller sälja värdepapper.

K. PRODUKTEFTERLEVNAD 

Dover har som mål att följa standarder för 
produktöverensstämmelse i de jurisdiktioner där Dover 
och Dovers kunders är verksamma. Leverantörer 
måste se till att material från leverantören uppfyller 
alla tillämpliga produktefterlevnads-, kemikalie- och 
materiallagar, förordningar och standarder och 
Dover förväntar sig att Leverantörer på begäran ska 
tillhandahålla fullständig och korrekt information om vad 
materialet består av och att de uppfyller alla standarder 
och krav som Dover begär av sina leverantörer.

G. KONFLIKTMINERALER

Dover-leverantörer måste samarbeta vid 
företagsbesiktningar som Dover begär vad gäller 
ursprunget för mellanhänder som förknippas med 
inköp av material eller produkter som innehåller 
konfliktmineraler, oavsett om dessa material eller 
produkter kanske inte har utvunnits eller producerats 
i de länder som omfattas, eller erhålls från 
återvunna källor, i överensstämmelse med Dovers 
rapporteringskrav under den amerikanska Dodd-Frank-
lagen, avsnitt 1502. Där så anges i inköpsorder eller 
leveransavtal ska leverantörer följa alla Dover-krav att 
tillhandahålla produkter, komponenter, reservdelar och 
material som är fria från konfliktmineraler som utvunnits 
eller producerats i de länder som omfattas i stöd av 
beväpnad konflikt i regionen. Se Dovers Policy om 
konfliktmineraler för mer information.

”Konfliktmineraler” är tenn (kassiterit), volfram 
(volframit), tantal (columbit-tantal eller coltan) och guld 
och derivatmetaller från dessa mineraler. ”Länder som 
omfattas” är Demokratiska republiken Kongo, Angola, 
Burundi, Centralafrikanska republiken, Republiken 
Kongo, Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Uganda och 
Zambia.

H. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

För att Dover ska kunna genomföra sin verksamhet 
på ett sätt som respekterar och upprätthåller de 
grundläggande mänskliga rättigheterna måste 
leverantörerna följa gällande lagar och föreskrifter 
som gäller de mänskliga rättigheterna, som t.ex. 
lika möjligheter till anställning, diskriminering och 
trakasserier, föreningsfrihet, barn- och tvångsarbete, 
slaveri, människohandel och hälsa och säkerhet. 
Se “Upprätthåll en rättvis och säker arbetsplats” för 
ytterligare information.

 FÖLJA GÄLLANDE LAGAR, BESTÄMMELSER OCH FÖRORDNINGAR
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SKYDDA DOVERS TILLGÅNGAR, INFORMATION OCH RYKTE

Dover-leverantörer måste bevara, skydda och på ett 
ansvarsfullt sätt använda Dover-egendom som de har 
åtkomst till, och skydda den från stöld, skada, förlust 
och felanvändning. Häri ingår fysiska och immateriella 
tillgångar som t.ex. idéer, innovationer, teknologi, 
varumärken och konfidentiell information och data.

A. IMMATERIALRÄTT

Leverantörer måste respektera immateriella rättigheter, 
både under deras kontrakt med Dover och därefter. 
Patent, upphovsrätt och varumärken som tillhör andra 
får inte användas utan uttryckligt tillstånd från ägaren. All 
överföring och delning av teknik eller expertis måste utföras 
på behörig grund och på ett sätt som skyddar immateriella 
rättigheter och som är i efterlevnad av lokal lag.

B. KONFIDENTIELL INFORMATION, 
DATASÄKERHET OCH SEKRETESS 

Leverantörer måste skydda Dovers proprietära och 
konfidentiella information vari ingår all information som 
inte är offentlig, oavsett om den är skriftlig eller muntlig, 
som Dover har ett legitimt affärsintresse av att skydda. 
Detta inkluderar teknisk, design- eller processdata, 
förbättringar, nya produkter, produkter under 
utveckling, uppfinningar, modeller, manualer, know-
how, ekonomiska uppgifter, prissättningsinformation, 
utveckling av verksamheter eller förvärvsplaner, 
marknadsföringsplaner, projektrutiner och kund- och 
leverantörslistor. Leverantörer måste följa alla gällande 
sekretess-, IT-säkerhets- och dataskyddslagar 
som styr hanteringen, användningen och lagring 
av information och uppgifter som tillhandahålls 
av Dover, som kan inkludera privata och känsliga 
personuppgifter.

Exempel på röda flaggor

• Diskutera konfidentiell information med  
tredje parter utan sekretessavtal

• Internationella dataöverföringar som involverar 
personuppgifter från EU

• Oavsiktligt avslöjande av konfidentiell 
information på externa möten

• Datorer eller mobila enheter utan tillsyn och 
skydd som innehåller Dovers ägarinformation 
och konfidentiell information

• Förfrågningar om data från tvivelaktiga källor

• Icke-transparent utläggning av arbete 
genom leverantörer av databearbetning och 
molntjänster

• Använda Dovers ägarinformation eller konfidentiella 
information utöver uppdragets omfattning eller för 
leverantörens eller annans förmån

C. KORREKTA BÖCKER OCH REGISTER, 
REGISTERHANTERING OCH SAMARBETE 
MED INSPEKTIONER, REVISIONER OCH 
UTREDNINGAR 

Leverantörer måste spara dokument och register i 
enlighet med gällande lag, vilket omfattar korrekt, 
aktuell och komplett bokhållning, kvalitetsrapporter, 
tidrapporter, kostnadsredovisningar och 
sakframställning till Dover, tillsynsmyndigheter eller 
andra. Detta omfattar även dokumentation som 
behövs för att påvisa efterlevnad av lagen och denna 
Leverantörskod eller relevant stämning, granskning 
eller utredning i samband med pågående process. 
Leverantörer måste samarbeta vid förfrågningar om 
inspektioner, granskningar och utredningar av Dover 
eller någon av dess auktoriserade agenter, som gäller 
efterlevnad av denna Leverantörskod. Leverantörer 
förväntas också samarbeta med rimliga förfrågningar 
från Dover eller dess tredjepartsrådgivare i samband 
med utvärdering av leverantörens efterlevnad med 
denna leverantörskod vilket omfattar bokhållning och 
register, kvalitet, säkerhet och miljöefterlevnad.

SKYDDA DOVERS 
TILLGÅNGAR, 
INFORMATION OCH 
RYKTE
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UPPRÄTTHÅLLA EN RÄTTVIS OCH SÄKER ARBETSPLATS

A. SÄKERHET

Dovers leverantörer har ett ansvar att främja en säker, 
ren och trygg arbetsplats och att bedriva verksamhet i 
efterlevnad av gällande lagar och förordningar om hälsa 
och säkerhet. Standarder som omfattar men inte är 
begränsade till brandlarm, brandövningar, tydligt märkta 
nödutgångar och brandsläckare, ska finnas på plats som 
försiktighetsåtgärder för att förebygga nödsituationer. Dover 
kräver dessutom att dess leverantörer vet, förstår och följer 
alla gällande lagar som styr produktsäkerhet och kvalitet.

Exempel på röda flaggor

• Underlåtenhet att följa gällande 
säkerhetsförordningar eller policyer

• Underlåtenhet att rapportera olyckor och skador

• Osäkra arbetsplatsförhållanden eller -praxis 
så som exponerade faror, blockerade 
nödutgångar eller underlåtenhet att använda 
säkerhetsutrustning

• Arbetare som använder, innehar eller är under 
påverkan av alkohol, illegala droger eller någon 
substans som skulle kunna utgöra störningar i 
säkerheten när de utför sitt arbete

• Våld på arbetsplatsen

• Tillhandahåller logi för arbetare som inte är rena, 
säkra och inte uppfyller grundläggande behov

• Underlåtenhet att följa kraven på 
produktsäkerhet och kvalitet

UPPRÄTTHÅLLA EN 
RÄTTVIS OCH SÄKER 
ARBETSPLATS

B. ETISK ANSTÄLLNINGSPRAXIS OCH POLICY 
MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING 

Dover inser värdet av allsidiga färdigheter, idéer 
och bakgrunder, och kräver att dess leverantörers 
arbetsplatser är professionella och fria från diskriminering, 
trakasserier och smädelser. Leverantörer måste skydda 
och respektera de mänskliga rättigheterna för anställda 
och andra personer i deras verksamhet. Varje leverantör 
måste, i förhållande till anställda, andra arbetare och 
arbetssökande, enligt vad som är tillämpligt: 

• Behandla varje person med värdighet, rättvisa 
och respekt, och ge dem lika möjligheter i 
lagens största möjliga utsträckning

• Låta anställningsbeslut bygga på meriter

• Inte diskriminera någon med avseende på ras, 
färg, religion, funktionsnedsättning, nationellt 
ursprung, kön, sexuell läggning, könsidentitet 
och uttryck, civilstånd, ålder eller annan 
egenskap som skyddas enligt lag

• Skapa eller tillåt inte en oprofessionell, stötande 
eller fientlig arbetsmiljö

• Respektera rättigheten att fritt samarbeta eller 
inte samarbeta med någon grupp i enlighet med 
lokala lagar

• Följa alla tillämpliga löne- och arbetstidslagar, 
och vi rekommenderar att löner betalas som 
tillfredsställer grundläggande behov och ger en 
viss diskretionär inkomst 

• Följa alla gällande lokala lagar med avseende på 
barnarbete och föra protokoll över de anställdas 
åldrar

• Inte använda tvångsarbete, arbetskraft med 
slavkontrakt, ofrivillig arbetskraft, straffarbete 
eller kontraktstjänare
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UPPRÄTTHÅLLA EN RÄTTVIS OCH SÄKER ARBETSPLATS

• Inte hota eller utsätta anställda för fysisk bestraffning, 
psykiskt eller fysiskt tvång eller sexuella övergrepp

• Se till att anställda går till arbetet frivilligt

• Inte avsiktligt använda sig av källmaterial från 
leveranskedjor som är förknippade med människohandel 
och vidta rimliga ansträngningar att försäkra sig om att 
dess egna leverantörer följer detta krav

Exempel på röda flaggor

•  Underlåtenhet att följa lagar som gäller  
minimi- och maximilöner, övertid och/eller 
juridiskt förpliktade förmåner

•  Anställning av barn under 15 års ålder 
eller under åldern som gäller för att fullfölja 
skolplikten i landet där arbetet äger rum

•  Anställning av ett barn att utföra arbete som 
kan skada barnets hälsa eller säkerhet 

•  Kräva ett medicinskt test som skulle kunna 
användas på ett diskriminerande sätt, förutom 
där så krävs enligt gällande lag eller där så är 
välbetänkt för säkerhet på arbetsplatsen

•  Trakasserier såsom ovälkomna sexuella 
närmanden eller fysiskt beteende, förtal, 
förolämpande skämt eller stötande 
kommentarer eller material

•  Materialförsörjning från leveranskedjor som 
förknippas med människohandel eller slavhandel 

•  Anställa en arbetare vars arbetsgivare 
undanhåller lönen tills rekryteringsavgift och 
tillhörande ränteskuld har återbetalats och/eller 
behålla den anställdes immigrationsdokument 
för att binda dem till deras anställning

RAPPORTERA PROBLEM
Dover tar brott mot denna leverantörskod på allvar 
och utreder rapporter om verkligt eller misstänkt 
tjänstefel, enligt vad som är tillämpligt. Om en 
leverantör gör en överträdelse av kraven som finns i 
denna Leverantörskod kan Dover omedelbart säga 
upp relationen. I tillämpliga fall kan Dover även hänvisa 
tjänstefel till tillämpliga myndigheter. Leverantörer ska 
rapportera kända eller misstänkta överträdelser av 
denna Leverantörskod. Dover Hotline kan användas.

RAPPORTERA PROBLEM

Dovers Global Hotline på  
1-800-495-1775 (för samtal från USA)

Webbaserad rapport via www.thedoverhotline.com

Skicka med post till Dover Corporation, 3005 
Highland Parkway, Suite 200, Downers Grove, IL 
60515, USA Attention: Juridiska avdelningen

Du kan rapportera anonymt där lokal lag tillåter det. 
Kom ihåg att ju mer information du lämnar desto 
enklare blir det för Dover att utreda och att ge dig 
ett svar på din rapport. Om inget annat krävs enligt 
lokal lag behandlar Dover dessa rapporter om 
överträdelse konfidentiellt.

Leverantörer får inte hämnas mot sina anställda för 
att de rapporterat problem i god tro.
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