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Etikkrådets observasjonsbrev til Norges Bank om Petroleo Brasileiro SA
I desember 2015 tilrådde Etikkrådet å sette selskapet Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) til
observasjon på grunn av risikoen for grov korrupsjon. Toppledere i selskapet og dets viktigste
leverandører hadde tilsynelatende i over et tiår organisert et system hvor store bestikkelser ble
betalt til toppolitikere, politiske partier og embedsmenn. Flere av selskapets toppledere
mottok også store returprovisjoner. Rådet mente at selskapet ikke hadde godtgjort at
korrupsjonsforebyggende prosedyrer ble effektivt implementert i virksomheten, men anbefalte
likevel ikke å utelukke selskapet, men heller å sette det til observasjon fordi selskapets antikorrupsjonsprosedyrer nylig var etablert. Videre kunne den omfattende etterforskningen i
Brasil, den negative oppmerksomheten selskapet hadde fått nasjonalt og internasjonalt, samt
ny anti-korrupsjonslovgivning i Brasil redusere risikoen for gjentakelse.
Norges Bank besluttet 27. januar 2016 å sette Petrobras til observasjon og ba samtidig
Etikkrådet om å følge utviklingen i saken. Rådet har i 2016 fulgt med på hvordan selskapet
arbeider med utvikling og gjennomføring av sitt program for korrupsjonsbekjempelse. Rådet
har også observert hvordan selskapet håndterer etterforskning av korrupsjonshendelser som
ligger tilbake i tid, og fulgt med på om det har dukket opp påstander om nye tilfeller av
korrupsjon.
Rådet har hatt møter med Petrobras i oktober og desember 2016 og i januar 2017. Selskapet
har også fått anledning til å gi merknader til et utkast til denne rapporten.
Dette er rådets første årlige rapport om saken til Norges Bank.

Sentrale hendelser siden tilrådningen ble avgitt i desember 2015
Etterforskningen i Brasil av korrupsjonssakene knyttet til Petrobras ble igangsatt i 2014, men
har fortsatt med full tyngde også i 2015 og 2016. Ifølge påtalemyndigheten i Brasil har det så

langt blitt utferdiget 57 tiltalebeslutninger mot 260 enkeltpersoner i Lava Jato-saken.1 Så langt
har over 100 forretningsmenn, agenter og politikere blitt domfelt for korrupsjon i
førsteinstansen, inkludert seks tidligere ledere i Petrobras. 2, 3 Av disse seks har fem inngått
utenrettslige forlik og erkjent korrupsjon. Ytterligere tre tidligere ansatte i selskapet er tiltalt
for korrupsjon. En rekke multinasjonale selskaper som var leverandører til Petrobras, er også
under etterforskning, og enkelte av disse har inngått utenrettslige forlik der de har erkjent
korrupsjon.4, 5
Petrobras har estimert sine tap som følge av korrupsjonen til 2 milliarder USD. Den føderale
politi- og påtalemyndigheten i Brasil har anslått at de reelle tapene kan være langt høyere. 6
Etterforskningen i Lava Jato-saken vil fortsette i Brasil ved Den føderale politi- og
påtalemyndigheten (Ministério Público Federal), ved Riksrevisoren (Controladoria-Geral da
União) og ved Federal Accounts Tribunal.
Petrobras etterforskes også fortsatt for korrupsjon av det amerikanske Department of Justice
og Securities and Exchange Commission. Selskapet har informert Etikkrådet om at
målsettingen er å inngå en forliksavtale med amerikanske justismyndigheter, men det er
fortsatt uvisst når dette vil kunne skje.7
Som følge av korrupsjonssaken i Brasil har Petrobras blitt stevnet av en rekke aksjeeiere for
retten i New York med krav om erstatning for økonomiske tap. I oktober 2016 inngikk
Petrobras forliksavtaler i fire separate søksmål.8
Ifølge informasjon som er fremkommet i brasilianske og internasjonale media, er Petrobras
også involvert i korrupsjonsanklager i flere andre land, herunder i Angola, Nigeria, Benin,
Argentina og i USA. Flere av disse sakene er under etterforskning i Brasil og i USA, men det
finnes mindre tilgjengelig informasjon om disse sakene enn om Lava Jato-saken.9
Som nevnt i tilrådningen iverksatte Petrobras en intern granskning i 2014 med bistand fra to
eksterne advokatfirmaer. Denne granskningen er pågående, og det er ifølge selskapet uvisst
når den vil være avsluttet.10 Petrobras har i sin dialog med rådet understreket at det allokeres
store ressurser til granskningen, samtidig som selskapet i 2015 og 2016 gjennom interne
ressurser har iverksatt granskninger av en rekke andre korrupsjonsanklager som har
fremkommet blant annet gjennom den uavhengige varslingskanalen.
En uavhengig komité, kalt Special Committee, ble i 2015 opprettet som en rapporteringskanal
mellom de eksterne advokatfirmaene som står for den eksterne granskningen, og selskapets
styre. Komiteen har fått et vidt og sammensatt mandat til blant annet å sikre at selskapets rolle
i korrupsjonsanklagene gjennom dets ledere blir «investigated comprehensively» slik at
selskapet skal drive sin virksomhet i samsvar med regelverket, etablere en god praksis for
selskapsstyring, og styrke den finansielle rapporteringen til børsmyndighetene. Komiteen skal
videre sikre at selskapet samarbeider med alle relevante etterforskningsorganer. Special
Committee har blitt gitt fullt innsyn i enhver straffesak som er pågående eller avsluttet.
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Complianceavdelingens Compliance Plan hvoretter det foreligger en konkret plan for det
videre arbeidet med internkontroll og antikorrupsjon også i 2017 og 2018.17 Etikkrådet har
også mottatt en kopi av de første anbefalingene som ble gitt av Special Committee, som styret
godkjente i 2015, samt en kopi av ytterligere anbefalinger fra Special Committee, godkjent av
styret i 2016. Ifølge EY, som er oppnevnt av styret til å følge med på gjennomføringen av
komiteens anbefalinger, ble omtrent alle de første anbefalingene gjennomført i 2015 og
2016.18 Selskapet har som mål å gjennomføre de nye anbefalingene så snart som mulig.
Andre forbedringstiltak som ifølge selskapet ble gjort i 2016, er at vurdering av
korrupsjonsrisiko nå gjøres av complianceavdelingen i samarbeid med risikoavdelingen,
internrevisjonen og andre relevante organer. På grunnlag av selskapets Corporate Risk
Management Policy som ble godkjent i styret i 2015, utarbeidet Compliance en egen intern
prosedyre med formål om å definere retningslinjene for håndtering av risiko relatert til
bedrageri, korrupsjon og hvitvasking som skal redusere selskapets risikoeksponering og bistå
med identifisering, vurdering, håndtering og overvåking av disse risikoene. Arbeidet med
kartlegging og kontroll av korrupsjonsrisiko skal ifølge selskapets Compliance Plan
videreutvikles og gjennomføres i 2017.
I 2016 har man også arbeidet med å utvikle særskilte opplæringsprogrammer for ansatte som
arbeider innen høyrisikoområder. Muntlig opplæring har i 2016 blitt gitt til ansatte som
arbeider på anskaffelsesområdet. Programmet for klasseromsundervisning skal videreutvikles
i 2017. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra ansatte skal også det eksisterende nettbaserte
opplæringsprogrammet, som ble gjennomført av over 80 prosent av alle ansatte i gruppen i
2016, videreutvikles i 2017. Det skal bli viet mer tid til dilemmatrening og konkrete
eksempler.
Hva gjelder integrity due diligence av tredjeparter, som også ligger under complianceavdelingen, har selskapet iverksatt helt nye prosedyrer i 2016 som vil bli videreutviklet i
2017.
Selskapet har i sin dialog med rådet videre vist til at det i 2016 ble ansatt en ny General
Ombudsman som mottar alle varslinger om regelbrudd og rapporterer direkte til styret.
Selskapet mener at denne ordningen allerede har gitt positive resultater i form av at saker
mottas og loggføres systematisk, at saker blir gransket, og at anonyme varslinger behandles
konfidensielt. Ifølge «Compliance Unit Activities Report» har dette resultert i at det i
perioden januar til september 2016 ble inngitt over 1000 rapporter om korrupsjon og
bedrageri. I samme periode ble det ilagt 61 sanksjoner og iverksatt 13 tiltak hvoretter ansatte
har blitt sagt opp og kontraktsforhold med leverandører har blitt stanset på grunn av det som
fremkom gjennom interne granskninger.
Ifølge selskapets Compliance Plan 2016 skal complianceavdelingen etablere et system for
overvåking av effektiviteten av antikorrupsjonsprogrammet i 2017, et arbeid som allerede ble
påbegynt i midten av 2016.
Ifølge representanten fra Special Committee som Etikkrådet har snakket med, har Petrobras
samarbeidet med relevante etterforskningsorganer. Selskapet har i to år brukt store ressurser
på å avdekke korrupsjon og rapportere funn til myndighetene både i Brasil og i USA.19 Ifølge
CGRCO har selskapet selvrapportert flere korrupsjonssaker som har blitt avdekket internt, til
myndighetene.20 Special Committee er også av den oppfatning at Petrobras har gjort mange
gjennomgripende organisatoriske endringer som vil forbedre internkontrollen, og at det er lagt
mye arbeid både i 2015 og 2016 for å få på plass og gjennomføre et helt nytt
etterlevelsesprogram. En del relevante tiltak er allerede gjennomført, mens andre vil ta noe tid
å få på plass. Det ble overfor Etikkrådet uttalt at Petrobras «er på rett vei», samtidig som det
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effektivt i 2017. Rådet vil også legge vekt på hvorvidt ledelsen tydelig formidler en
nulltoleranse for korrupsjon i selskapet og lager egnede incentiver for å oppnå dette. I denne
som i andre tilsvarende saker legger rådet til grunn at det er Petrobras som fremover må
godtgjøre at det arbeides tilstrekkelig effektivt med å forebygge, oppdage og reagere på
korrupsjon i virksomheten.
Etikkrådet vil fortsette observasjonen av Petrobras’ antikorrupsjonsarbeid gjennom dialog
med selskapet. Etikkrådet vil også følge med på om det gjennom andre kilder skulle
fremkomme informasjon om nye grove tilfeller av korrupsjon i selskapet og hvordan
selskapet respondere på disse.

Med vennlig hilsen,

Johan H. Andresen
Rådsleder
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