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1 Innledning 

Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU) besluttet i møte 15. og 16. september 2008 å 

vurdere om investeringene i selskapet Alstom S.A.
1
 innebærer en uakseptabel risiko for at fondet 

medvirker til grov korrupsjon i henhold til fondets retningslinjer. Bakgrunnen var at det i 

november 2007 ble innledet korrupsjonsetterforskninger mot selskapet i tre land, og at selskapet 

tidligere hadde vært involvert i alvorlige korrupsjonshendelser. 

Alstom er et fransk multinasjonalt selskap som gjennom sine avdelinger Power Systems Sector, 

Power Service Sector og Transport Sector har spesialisert seg på infrastruktur for energi og 

transport.
2
 Selskapet har 96 500 ansatte i over 70 land. Per desember 2009 hadde fondets 

aksjeinvesteringer i Alstom en markedsverdi tilsvarende 1,6 milliarder NOK.   

 

Ansatte i Alstom er i flere land beskyldt for å ha bestukket tjenestemenn både i det private og i det 

offentlige i den hensikt å sikre selskapet kontrakter. Enkelte av hendelsene går 15 år tilbake i tid, 

mens andre hendelser er av nyere dato.  

Korrupsjonsbeskyldningene mot Alstom angår flere deler av selskapets virksomhet. 

Dokumentasjon i form av domsavgjørelser og rettsdokumenter knyttet til forlik viser at tre av 

selskapets avdelinger har vært involvert i alvorlige korrupsjonshendelser mellom 1992 og 2001. 

Videre er selskapet i dag gjenstand for omfattende korrupsjonsetterforskninger i blant annet Brasil, 

Sveits og Storbritannia. Statsaktoratene mistenker ansatte i Alstom for å ha benyttet bestikkelser 

for å sikre selskapet kontrakter i utlandet, også etter at dette ble forbudt ved fransk lov i 2000.  For 

å skjule korrupsjonen skal ansatte ha benyttet fiktive konsulentoppdrag og regninger samt offshore-

selskap. Etter rådets oppfatning synes de eldre dokumenterte korrupsjonshendelsene samt de 

pågående korrupsjonsetterforskningene i nyere tid å vise at det kan dreie seg om systematisk 

korrupsjonsbruk.  

Rådet har tilskrevet Alstom tre ganger og bedt selskapet om å besvare konkrete spørsmål samt 

kommentere faktum i utkast til tilrådning. Alstom har svart på rådets henvendelser, og har avvist at 

selskapet har benyttet bestikkelser. Videre er det gjennomført en telefonkonferanse mellom rådet 

og CEO i Alstom, samt et møte med selskapets compliance-leder.  

Gjennom sine svar til rådet har ledelsen i Alstom antydet at det er selskapet som er offeret i saken, 

og legger dermed skylden på enkeltansatte i selskapet. Imidlertid viser de eldre 

korrupsjonshendelsene som rådet har vurdert, at høytstående ledere i konsernet har hatt kjennskap 

til bestikkelsene eller selv har vært ansvarlige for å effektuere dem. Det at Alstom ikke selv har 

avdekket mislighetene og heller ikke har iverksatt gjennomgripende tiltak når ulike myndigheter 

har iverksatt etterforskning mot selskapet, indikerer etter rådets oppfatning et mønster hvor 

selskapets ledelse ikke erkjenner korrupsjon som et problem, og hvor dets compliance-system ikke 

synes egnet til å fange opp og sanksjonere slike normbrudd. Dette er særlig urovekkende når 

Alstom er engasjert i virksomhet i mange land der det er stor risiko for korrupsjon samtidig som de 

bransjer Alstom driver innenfor til dels er svært korrupsjonsutsatte. 

Rådet anbefaler på dette grunnlag å utelukke Alstom fra Statens pensjonsfond utland ettersom det 

foreligger en uakseptabel risiko for grov korrupsjon. 

                                                 
1
 Heretter ”Alstom” 

2
 Alstoms hjemmeside: http://www.alstom.com/home/activities/index.EN.php?languageId=EN&dir=/home/activities/     

http://www.alstom.com/home/activities/index.EN.php?languageId=EN&dir=/home/activities/
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2 Hva rådet har tatt stilling til 

I retningslinjene heter det i § 2, tredje ledd: 

“(3)   Finansdepartementet kan etter råd fra Etikkrådet utelukke selskaper fra fondets 

investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er 

ansvarlig for:  

d) grov korrupsjon…” 

For det første har rådet vurdert om selskapet med høy grad av sannsynlighet har begått handlinger 

som utgjør grov korrupsjon. For det andre har rådet vurdert om det foreligger en uakseptabel risiko 

for at bruken av grov korrupsjon kommer til å fortsette i fremtiden. Begge disse vilkår må være til 

stede for at rådet skal tilråde uttrekk fra et selskap under korrupsjonskriteriet. Rådet har i sin første 

tilrådning om grov korrupsjon utdypet og konkretisert disse kriteriene.
3
   

Rådet har lagt følgende definisjon til grunn for sine vurderinger av begrepet grov korrupsjon: 

Grov korrupsjon foreligger dersom et selskap gjennom sine representanter, 

a) gir eller tilbyr en fordel – eller forsøker å gjøre det – for utilbørlig å påvirke: 

 i) en offentlig ansatt tjenestemann i utøvelsen av offentlige plikter eller i avgjørelser       

som kan tilføre selskapet en fordel, eller 

 ii) en person i privat sektor som tar avgjørelser eller har innflytelse på avgjørelser som 

kan tilføre selskapet en fordel 

og 

b) korrupsjonshandlingene som er nevnt i bokstav a, utføres på en systematisk eller 

omfattende måte. 

 

I den samlede vurderingen vil rådet legge vekt på selskapets tidligere involvering i 

korrupsjonshendelser, selskapets reaksjoner på korrupsjonsanklagene, selskapets compliance-

system, samt eventuelle pågående etterforskninger og rettsprosesser mot selskapet, dets ansatte 

eller andre tilknyttede personer.  

3 Om Alstom  

Alstom ble grunnlagt i 1928 som følge av fusjonen mellom Thomson-Houston og Société 

Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM).
4
 Selskapet har i dag hovedsete i Paris i 

Frankrike. Alstom ble børsnotert i Paris i 1998 og var en kort periode også notert på London- og 

New York-børsen, men selskapet ble tatt av disse børsene i henholdsvis 2003 og 2004.
5
 

                                                 
3
 Etikkrådets tilrådning av 15. november 2007: Siemens AG. 

4
 Den gang het selskapet Alsthom. 

5
 New York-rapport: http://www.adrbnymellon.com/files/AC5052.pdf  London-rapport: 

http://www.alstom.com/pr_corp_v2/2004/20556.EN.php?languageId=EN&dir=/pr_corp_v2/2004/&idRubriqueCour

ante=23132   

http://www.adrbnymellon.com/files/AC5052.pdf
http://www.alstom.com/pr_corp_v2/2004/20556.EN.php?languageId=EN&dir=/pr_corp_v2/2004/&idRubriqueCourante=23132
http://www.alstom.com/pr_corp_v2/2004/20556.EN.php?languageId=EN&dir=/pr_corp_v2/2004/&idRubriqueCourante=23132
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Alstom er ledende innen bransjene kraftverk og skinnetransport gjennom sine avdelinger Power 

Systems Sector, Power Service Sector og Transport Sector. Disse avdelingene prosjekterer, 

produserer og vedlikeholder en rekke produkter som brukes innenfor produksjon av elektrisk kraft. 

Transportavdelingen til Alstom leverer materiell og infrastruktur for jernbane og maritim 

transportsektor. I 2009 omsatte Alstom for 18,7 milliarder euro og hadde mer enn 96 500 ansatte i 

over 70 land.
6
  

4 Kilder 

Informasjonen som er innhentet om avsluttede korrupsjonssaker, stammer blant annet fra 

rettskraftige dommer, rettsdokumenter knyttet til forlik og en avgjørelse rettet mot selskapet i form 

av en bot og pålegg om utelukkelse fra offentlige anbudskonkurranser som følge av selskapets 

korrupsjonsbruk.
7
  

 

Når det gjelder pågående korrupsjonsetterforskninger som foreløpig ikke har resultert i tiltaler eller 

domsavgjørelser, har rådet bygd på opplysninger som er framkommet i to kjennelser fra en føderal 

straffedomstol i Sveits, samt informasjon fra internasjonal presse, særlig tysk, britisk, sveitsisk og 

brasiliansk. I tillegg har rådet gjennomført omfattende undersøkelser for å vurdere og verifisere 

informasjon som har fremkommet i pressen. Dette er gjort ved å konsultere ulike kilder i 

Frankrike, Sveits, Mexico, Brasil og Italia.  

 

Informasjon om selskapets compliance-system stammer fra Alstoms egne hjemmesider samt 

selskapets svar til rådet. 

 

Sluttstreken for materialinnhenting er satt til november 2010. Kilder fremgår av fotnotene i denne 

tilrådningen.  

5 Fakta i saken 

Under dette punktet redegjøres det for de viktigste sakene hvor Alstom har vært eller er mistenkt 

for å være involvert i korrupsjonshandlinger.  

Flere av etterforskningene og rettsavgjørelsene mot Alstom eller dets ansatte ble gjennomført og 

avsagt i en tid hvor den internasjonale rettslige situasjonen på korrupsjonsområdet var uklar. 

Tradisjonelt har det vært nasjonale forbud mot korrupsjon. Det var først i 1977 at USA som det 

første landet i verden vedtok en lov som forbød amerikanske statsborgere og selskaper å bestikke 

offentlige ansatte og politikere i utlandet (Foreign Corrupt Practices Act). I Europa hadde man 

ingen tilsvarende lover - her ble korrupsjon begått i utlandet først tatt opp som tema av OECD i 

1989-90.  

                                                 
6
 Alstoms hjemmeside: http://www.alstom.com/home/about_us/57865.EN.php?languageId=EN&dir=/home/about_us/    

7
 The Supreme Court of the United States, Man-Seok Cheo vs. USA, 2007. 

   Entscheid vom 23. September 2008, 1. Beschwerdekammer Bellinzona, Schweiz. 

   Entscheid vom 13. Oktober 2008, 1. Beschwerdekammer, Bellinzona Schweiz. 

   Tribunale Ordinario di Milano, 28. mars 2008.  

   Decimo Tribunal Colegiado en Material Administrativa del Primer Circuito 2008  

http://www.alstom.com/home/about_us/57865.EN.php?languageId=EN&dir=/home/about_us/


http://pagesperso-orange.fr/france-coree/economie/coree2001_cfce11210.htm




http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=95&msg=1091181942&func=threadedview
http://www.eiris.org/files/research%20publications/corporatecodesofbusinessethicsep05.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001C0187:EN:HTML#Footref33
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2006/August/Pages/EthicsCorner2915.aspx
http://www.shana.ir/newsprint.aspx?newsid=1698&lang=en
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/4th_oecd_progress_report
http://corporateforeignpolicy.com/china/corporate-foreign-policy-scrutinized-by-bribery
http://corporateforeignpolicy.com/china/corporate-foreign-policy-scrutinized-by-bribery


http://www.oecd.org/dataoecd/24/50/2076560.pdf
http://www.ba.admin.ch/ba/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/2010-05-06.html


http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/4th_oecd_progress_report
http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=11027
http://www.ba.admin.ch/ba/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2008/2008-08-22.html
http://www.ba.admin.ch/ba/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/2010-05-06.html
http://www.bstger.ch/scheda_comunicato.asp?id=67&idL=de
http://www.transparency.ch/de/aktuelles_schweiz/meldungen/2008_09_30_Alstom.php?navanchor


http://www.ba.admin.ch/ba/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2008/2008-08-22.html
http://online.wsj.com/article/SB122126539807730749.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/alstom-fuehlt-sich-zu-unrecht-beschuldigt%3B2047352
http://online.wsj.com/article/SB122126539807730749.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/244/173728/
http://www.iht.com/articles/2008/05/16/business/alstom.php
http://www.ba.admin.ch/ba/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/2010-05-06.html
http://online.wsj.com/article/SB122126539807730749.html
http://www.iht.com/articles/2008/05/16/business/alstom.php
http://www.ft.com/cms/s/0/47cddb54-372f-11df-b542-00144feabdc0.html


http://www.livemint.com/2008/05/06175447/Alstom-being-scrutinized-in-gl.html?atype=tp
http://www.ti.or.id/en/news/8/tahun/2008/bulan/05/tanggal/06/id/2937/
http://business.maktoob.com/NewsDetails-20070423154838-Businessman_alleges_Alstom_paid_bribes_for_Brazil_project_report.htm
http://business.maktoob.com/NewsDetails-20070423154838-Businessman_alleges_Alstom_paid_bribes_for_Brazil_project_report.htm


http://www.sfo.gov.uk/press-room/latest-press-releases/press-releases-2010/directors-of-alstom-arrested-in-corruption-investigation-following-raids-on-nine-properties.aspx
http://www.sfo.gov.uk/press-room/latest-press-releases/press-releases-2010/directors-of-alstom-arrested-in-corruption-investigation-following-raids-on-nine-properties.aspx


http://www.secinfo.com/dsVs4.147.htm
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/4th_oecd_progress_report


http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/alstom-fuehlt-sich-zu-unrecht-beschuldigt%3B2047352
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ich-vergleiche-uns-nicht-mit-siemens;2047338
http://www.ft.com/cms/s/0/47cddb54-372f-11df-b542-00144feabdc0.html
http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=11027
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information related to an ongoing judicial investigation in Switzerland."72 
I september 2009 ble 

journalisten innkalt til høring ved domstolen i Paris hvor han ble informert om at han hadde status 

som mistenkt i saken. Fransk politi etterforsker ikke forholdet og vil la selskapet fremlegge bevis 

mot journalisten.  

Alstom har bekreftet de nylige ransakelsene i Storbritannia og har påpekt at de samarbeider tett 

med etterforskerne. Samtidig har selskapet presisert at etterforskningen ikke er rettet mot 

morselskapet i Frankrike. Alstom skal ha gjennomført en intern granskning. 

Etterforskningen som er igangsatt i Polen, er ikke blitt bekreftet av selskapet.  

På selskapets generalforsamling i mai 2008, et halvt år etter korrupsjonsavsløringene, var de 

pågående korrupsjonsetterforskningene mot selskapet ikke tema.
73

 Heller ikke på 

generalforsamlingene de to påfølgende årene ble korrupsjonsanklagene tatt opp.
74

  

7      Alstoms interne compliance-system 

Hensikten med et selskaps compliance-system er å forhindre, oppdage og sanksjonere brudd på 

interne og eksterne lover og regler. Det interne compliance-systemet kan derfor si noe om risikoen 

for at uetiske handlinger vil fortsette i fremtiden. Rådet har sett på materialet som er offentlig 

tilgjengelig om Alstoms‟ interne compliance-system. Dette inngår som et av flere element i 

vurderingen av om det foreligger fremtidig risiko for fortsatt grov korrupsjon.   

Det at Alstom opererer i energi- og transportsektoren hvor store offentlige kontrakter er vanlig og 

har virksomhet i land hvor korrupsjon er utbredt, eksponerer selskapet for en høy 

korrupsjonsrisiko.
75

 De siste seks månedene har selskapet inngått kontrakter i land som Irak, 

Kasakhstan, India, Russland, Egypt og Kina. Dette er land som etter Transparency Internationals 

korrupsjonsindeks er rangert på henholdsvis 175, 105, 87, 154, 98 og 78-plass. Det må derfor 

stilles tilsvarende høye krav til Alstoms interne compliance-system.   

Alstoms compliance-program ble utformet av toppledelsen i Alstom i 2000. I dag har selskapet 17 

fulltidsansatte som er ansvarlige for implementeringen av programmet.  Av dem holder seks til i 

Frankrike, en i henholdsvis England, Kina, USA og Brasil, to i India og fem i Sveits. Videre har 

selskapet utnevnt 250 ansatte til såkalte ” compliance-ambassadører”. Disse skal, i tillegg til sine 

ordinære arbeidsoppgaver, spre informasjon om compliance-programmet i selskapets ulike 

avdelinger.   

                                                 
72

 Alstom Brasil sin hjemmeside, pressemelding: 

http://www.br.alstom.com/home/newsroom/news/pressreleasesbrazil/52260.EN.php?languageId=EN&dir=/home/ne

wsroom/news/pressreleasesbrazil/&idRubriqueCourante=25360    

Morningstar News, ”Alstom denies WSJ report on bribes; plans legal action”: 

http://news.morningstar.com/newsnet/ViewNews.aspx?article=/DJ/200809150800DOWJONESDJONLINE000305_

univ.xml   

The Financial Times: “Alstom chef defends business practises“:  

 http://www.ft.com/cms/s/0/eff700d6-1b97-11dd-9e58-0000779fd2ac.html?nclick_check=1   
73

 Alstoms hjemmeside: http://www.alstom.com/investors/annual-general-meeting/archive-2008/    
74

 Alstoms hjemmeside: http://www.alstom.com/investors/annual-general-meeting/   
75

 Transparency International Corruption Perseptions Index 2010: 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results  

http://www.br.alstom.com/home/newsroom/news/pressreleasesbrazil/52260.EN.php?languageId=EN&dir=/home/newsroom/news/pressreleasesbrazil/&idRubriqueCourante=25360
http://www.br.alstom.com/home/newsroom/news/pressreleasesbrazil/52260.EN.php?languageId=EN&dir=/home/newsroom/news/pressreleasesbrazil/&idRubriqueCourante=25360
http://news.morningstar.com/newsnet/ViewNews.aspx?article=/DJ/200809150800DOWJONESDJONLINE000305_univ.xml
http://news.morningstar.com/newsnet/ViewNews.aspx?article=/DJ/200809150800DOWJONESDJONLINE000305_univ.xml
http://www.ft.com/cms/s/0/eff700d6-1b97-11dd-9e58-0000779fd2ac.html?nclick_check=1
http://www.alstom.com/investors/annual-general-meeting/archive-2008/
http://www.alstom.com/investors/annual-general-meeting/
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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Alstoms Code of Ethics fastsetter selskapets visjoner, verdier og etiske regler. Det fremgår at 

selskapet ikke tillater noen former for korrupsjon i sin virksomhet. ”No undue advantage in order 

to obtain business” er et av deres tre grunnleggende prinsipper. Videre påpekes det at ansatte som 

bryter regelverket, vil kunne bli møtt av sivil- eller strafferettslig forfølgelse og eventuelt 

avskjedigelse. Alstoms Code of Ethics bærer dels preg av å inneholde generelle prinsipper, dels av 

å være juridisk utformede regler. Selskapet opplyser i sin årsrapport fra 2007/2008 at ledelsen delte 

ut 89 000 kopier av Code of Ethics til sine ansatte i 2007.
76

 Alstom har distribuert heftet tidligere 

også, men det var første gang heftet ble distribuert på 17 forskjellige språk. Code of Ethics viser til 

Corporate Instructions som forklarer og utdyper prinsippene og reglene i Code of Ethics nærmere. 

Corporate Instructions er ikke offentlig tilgjengelig. Alstom underskrev FNs Global Compact i 

2008 hvilket innebærer at selskapet skal unngå bruk av korrupsjon og utvikle regler, prinsipper 

samt konkrete programmer rettet mot korrupsjon.
77

  

Når det gjelder opplæring av ansatte, opplyser Alstom på sin hjemmeside at 800 seniorledere 

gjennomførte et Ethics & Compliance-treningsprogram for tre år siden, og at man har introdusert 

lignende treningsprogrammer i enkelte land hvor Alstom har virksomhet. I den forbindelse er det 

kun Italia som nevnes på selskapets hjemmeside. I selskapets årsrapport fra 2008/2009 fremgår det 

at 1 200 ansatte fikk opplæring i Internal Control Project i 2005, og at 380 finansansvarlige og 

ledere er blitt trent de siste to årene. Ytterligere 3 400 ansatte deltok i Internal Control Self-

Assessment Exercise.78 I januar 2010 distribuerte selskapet en oppdatert versjon av Code of Ethics 

samt et tilhørende web-basert treningsprogram rettet mot 30 000 ansatte i lederposisjoner i Alstom. 

I 2008/2009-årsrapporten opplyses det at 1000 ansatte som er ansvarlige for konsulenthåndtering, 

er blitt opplært gjennom etikk-og compliance-programmet. Alstom opplyser videre at 1150 ansatte 

har fullført et web-basert antikorrupsjons-og konkurranserettsligprogram det siste året.  

I 2007 innførte selskapet en varslingsprosedyre for ansatte som oppdager brudd på lover og regler. 

Ansatte skal primært varsle sine overordnede, men dersom varsleren har grunn til å tro at å 

informere høyere opp i hierarkiet vil forårsake problemer eller at saken ikke vil bli etterforsket, kan 

vedkommende benytte Alert procedure.79 Dette innebærer at varsleren kontakter selskapets Group 

General Councel eller SVP i Ethics & Compliance-avdelingen i selskapet.80 Med andre ord varsles 

både selskapets compliance-avdelingen og selskapets juridiske avdeling. Selskapets juridiske 

avdeling er dermed ansvarlig for å undersøke interne varslinger og eventuelt iverksette intern 

etterforskning samtidig som avdelingen er ansvarlig for å forsvare Alstom utad dersom selskapet 

rettsforfølges. Det fremgår videre at ”All measures will be taken to respect employees’ wishes for 

confidentiality.”81  Hvordan dette konkret skal sikres gjennom en intern varslingskanal, beskrives 

ikke. Code of Ethics pålegger i tillegg ansatte strenge taushetsregler “do not share information with 

third parties not authorised to receive it”. Selskapet har kun åpnet for anonym varsling i USA hvor 

det er lovpålagt.  

                                                 
76

 Alstoms årsrapport 2007/2008: “Activity and Corporate Responsibility Report 2007/2008” s. 62, 169.   
77

 Alstoms hjemmeside: “Alstom joins the global compact”: 

http://www.alstom.com/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/alstom_rejoint/

51617.EN.php?languageId=EN&dir=/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/al

stom_rejoint/   

UN Global Compact hjemmeside: 

http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/principle10.html   
78

 Alstom årsrapport 2007/2008 s. 167. 
79

 Alstoms Code of Ethics, s. 9. http://www.alstom.com/home/about_us/code_of_ethics/_files/file_43585_51500.pdf   
80

 Alstoms Group General Councel: 

http://www.alstom.com/pr_corp/2006/corp/35641.EN.php?languageId=EN&dir=/pr_corp/2006/corp/&idRubriqueCo

urante=15445   
81

 Alstoms Code of Ethics: http://www.alstom.com/home/about_us/code_of_ethics/_files/file_43585_51500.pdf     

http://www.alstom.com/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/alstom_rejoint/51617.EN.php?languageId=EN&dir=/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/alstom_rejoint/
http://www.alstom.com/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/alstom_rejoint/51617.EN.php?languageId=EN&dir=/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/alstom_rejoint/
http://www.alstom.com/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/alstom_rejoint/51617.EN.php?languageId=EN&dir=/home/about_us/corporate_responsibility_new/intro_developpement_durable/alstom_rejoint/
http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/principle10.html
http://www.alstom.com/home/about_us/code_of_ethics/_files/file_43585_51500.pdf
http://www.alstom.com/pr_corp/2006/corp/35641.EN.php?languageId=EN&dir=/pr_corp/2006/corp/&idRubriqueCourante=15445
http://www.alstom.com/pr_corp/2006/corp/35641.EN.php?languageId=EN&dir=/pr_corp/2006/corp/&idRubriqueCourante=15445
http://www.alstom.com/home/about_us/code_of_ethics/_files/file_43585_51500.pdf
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I mars 2009 mottok Alstom et ”Specific AC Certificate” av ETHIC Intelligence International 

Certification Committee for selskapets compliance-prosedyrer for eksterne salgskonsulenter.
82

 

Sertifiseringskomiteen i ETHIC Intelligence International fikk i oppdrag av CEO og styreleder 

Patrick Kron å kontrollere kvaliteten på Alstoms compliance-prosedyrene for slike eksterne 

salgskonsulenter i forhold til internasjonalt beste praksis, samt å kontrollere kvaliteten på 

implementeringen av disse prosedyrene innenfor selskapets ulike avdelinger.
83

 

Sertifiseringskomiteen konkluderte etter en revisjonsperiode på 4 måneder med at Alstoms 

prosedyrer og implementeringen av disse samsvarer med internasjonal beste praksis, og utstedte et 

sertifikat for 2 år. Sertifikatet gjelder kun en mindre del av Alstoms samlede compliance-system, 

nemlig den delen som berører eksterne salgskonsulenter. Slike konsulenter benyttes i 30 % av 

selskapets totale omsetning. Godkjenningssystemet består av fem omfattende trinn, hvor 

konsulentene godkjennes på ulike nivåer i selskapet. Det tar vanligvis mellom en til to måneder å 

godkjenne en salgskonsulent. Ifølge Alstom godkjennes rundt 60 konsulenter årlig.
84

  

Alstoms‟ rapportering om compliance-systemet synes å være begrenset, blant annet fordi selskapet 

ikke offentliggjør informasjon om overvåknings- og revisjonssystemet, ikke offentliggjør 

investordialoger om temaet og heller ikke rapporterer om det har skjedd faktiske varslinger eller 

tilfeller av non-compliances. Siden programmet ble implementert i 2000, er det ikke blitt 

gjennomført noen kartlegging av ansattes forståelse og bevissthet rundt programmet.
85

 

8 Alstoms svar på rådets henvendelse 

I henhold til retningslinjene har rådet sendt Alstom utkast til tilrådning for kommentarer. Dette ble 

gjort første gang 7. august 2009, og rådet mottok svar fra Alstom 9. september 2009. Rådet 

gjennomførte deretter en telefonkonferanse med CEO Patrick Kron og advokater fra compliance-

og rettsavdelingen, og fulgte opp denne samtalen med et brev med ytterligere 13 spørsmål. I januar 

2010 mottok rådet svar fra Alstom. Etter å ha vurdert selskapets svar, sendte rådet i mai 2010 et 

nytt utkast til tilrådning for kommentarer. Rådet mottok svar samt forespørsel om nytt møte i juni 

2010. I oktober ble det avholdt møte mellom rådet og leder for compliance-avdelingen i Alstom. 

Rådet sendte deretter et brev med detaljerte spørsmål til selskapets retts- og compliance-

avdelinger. Rådet mottok svar i november 2010. Alstoms konkrete svar er i hovedsak gjengitt 

ovenfor i kapittel 7. Generelt har Alstom fremhevet følgende: 

Alstom avviser i sine svar til rådet anklagene om korrupsjon. Det påpekes at utkastet til tilrådning 

hovedsakelig bygger på informasjon fremkommet i pressen, og at tilrådningen derfor er feilaktig. 

CEO Patrick Kron viser til at Alstom er et etisk selskap som ikke involverer seg i noen former for 

korrupsjon, og at selskapet flere ganger har avskjediget ansatte og konsulenter som har involvert 

seg i uetiske forhold. Det fremheves at Alstom er offeret når ansatte har benyttet bestikkelser for å 

sikre selskapet kontrakter, og at disse enkeltindividene bryter selskapets interne retningslinjer. 

                                                 
82

Alstoms hjemmeside, ”Alstom ethics and compliance rules certified by ETHIC Intelligence International”: 

http://www.alstom.com/home/news/news/business_news/57175.EN.php?languageId=EN&dir=/home/news/news/bus

iness_news/  

ETHIC Intelligence International hjemmeside:  

 http://www.ethic-intelligence.com/media/extra/Certificat%20ALSTOM%202009_landscape.pdf   
83

 Certification Committee ETHIC Intelligence International: ”SPECIFIC AC Cetificate, decision to award and 

registration of ALSTOM‟s policy governing the management and control of sales and marketing agents, Paris 12 

march 2009.” 
84

 Alstoms svar til rådet, 10. november 2010. 
85

 Alstoms svar til rådet, 10. november 2010. 

http://www.alstom.com/home/news/news/business_news/57175.EN.php?languageId=EN&dir=/home/news/news/business_news/
http://www.alstom.com/home/news/news/business_news/57175.EN.php?languageId=EN&dir=/home/news/news/business_news/
http://www.ethic-intelligence.com/media/extra/Certificat%20ALSTOM%202009_landscape.pdf


http://www.iht.com/articles/2008/06/23/business/alstom.php




https://www.spiegel.de/international/business/0,1518,563161,00.html
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