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Introduktion 
Policyförklaring 
och Tillämpning 

Under 2018 utvecklade och lanserade Bridgestone Uppförandekoden. 

Inspirerad av Bridgestones Uppdrag och Vårt Sätt att Betjäna, ger 

Bridgestone uppförandekod praktisk vägledning för att hantera många av 

de etiska frågor du kan möta som en anställd på Bridgestone. 

SYFTET MED DENNA POLICY 

Bridgestones Globala Anti-Mutorpolicy bekräftar Bridgestones 

inställning till mutor och korruption som beskrivs i uppförandekoden. 

Denna policy ger också praktisk vägledning och beskriver Bridgestones 

krav när det gäller förebyggande av mutor och hur man hanterar 

mutrisker.   

Som ett globalt företag måste Bridgestone följa alla tillämpliga lagar mot 

mutor. Dessa lagar omfattar vanligtvis förbud mot att muta 

Regeringstjänstemän och andra Tredjeparter, krav på böcker och register 

och straffrättsliga och civilrättsliga påföljder för överträdelser.   

      TILLÄMPNING AV DENNA POLICY 

Denna policy gäller anställda i alla Bridgestone-företag över hela 

världen, inklusive joint Ventures som vi kontrollerar, och varje tredje part 

som agerar för Bridgestones räkning. Där vi deltar i, men inte 

kontrollerar, ett joint venture-samarbete, kommer vi att uppmuntra våra 

partners att införa liknande krav för det gemensamma företaget och följa 

principerna i denna Policy inom sin egen verksamhet. 

Bridgestone-företag kan ha lokala policys med innehåll som överlappar 

den här Policyn. Om en lokal policy är mindre restriktiv än denna 

Policy, skall denna Policy tillämpas. Denna politik kan naturligtvis inte 

omfatta varje situation. Det är inte ett substitut för gott omdöme och sunt 

förnuft. Du uppmanas att kontakta en medlem av den Juridiska 

Avdelningen om du har några tvivel om lagligheten eller etiken i ett 

tillvägagångssätt eller bara vill förstå de juridiska riskerna.   

VÅRT ANSVAR SOM MEDARBETARE 

Som anställda inom Bridgestone måste vi alla: 

• Visa integritet i allt vi gör.

• Bekanta oss med och följa uppförandekoden, denna Policy och andra

företagspolicyer som kan gälla på våra platser för att säkerställa

efterlevnad av alla tillämpliga lagar mot mutor och för att skydda

Bridgestones tillgångar och anseende.

• Kontakta BridgeLine eller tala med en person som anges i "Var

vänder jag mig för hjälp" i Uppförandekoden angående eventuella

Kod- eller Policybrott eller andra etiska problem.

VÅRA KONTAKTER MED LEVERANTÖRER 

De regler och förväntningar som anges i denna policy fungerar också som 

förväntningar för våra leverantörer. Vidare har Bridgestone särskilda 

upphandlingspolicyer, inklusive en Global Hållbar Upphandlingspolicy, 

som fastställer krav på leverantörsverksamheten. Kom ihåg att våra 

leverantörers rykte och beteende direkt kan påverka Bridgestone. Gör 

bara affärer med företag som följer lagen och förstår och arbetar 

konsekvent med vårt engagemang för efterlevnad och etik. 

KONSEKVENSER AV BRISTANDE EFTERLEVNAD 

 

Brott mot lagstiftning mot mutor kan leda till allvarliga konsekvenser för 

Bridgestone och de inblandade individerna, inklusive kriminella och 

civila rättsliga påföljder och till och med fängelse. Bridgestone har 

förbundit sig att följa reglerna och tar överträdelser av denna Policy på 

största allvar. Om någon anställd inte följer denna Policy kan det leda till 

disciplinära åtgärder, till och med uppsägning. Vidare kommer 

affärsrelationen med någon Mellanhand som inte följer denna Policy att 

vara föremål för uppsägning. 

Denna Policy är ett levande dokument och kan uppdateras regelbundet.
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Bridgestone förbjuder strikt alla former av mutor. Under inga 

omständigheter får en anställd hos Bridgestone, eller hos någon 

tredje part som agerar för Bridgestones räkning, erbjuda, 

tillhandahålla, ta emot eller acceptera något av värde till eller från 

någon, inklusive en regeringstjänsteman, för att erhålla eller 

behålla affärer eller för någon annan otillbörlig fördel. 

POLICYANFÖRANDE 

Termen ”Anställda” inkluderar även styrelseledamöter och 

befattningshavare i Bridgestone-företag. 

"Mellanhänder" omfattar alla agenter, konsulter, distributörer, 

lobbyister, transport- eller logistikleverantörer, 

tullklareringsagenter, mäklare och joint venture-partner eller andra 

representanter från tredje part som agerar på Bridgestones vägnar 

eller som agerar tillsammans med Bridgestone. 

Termer Vi Använder 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/


Termer vi använder 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vad är mutor? 

 

Mutor är en form av korruption som kränker allmänhetens och våra 

kunders förtroende, hotar den ekonomiska och sociala utvecklingen och 

strider mot Bridgestones värderingar och kultur. Även om du aldrig får 

erbjuda eller tar emot mutor till eller från någon, måste du i många 

länder vara särskilt vaksam för att inte råka ägna dig åt någon form av 

mutor med Regeringstjänstemän.   

 

. 

Kom ihåg att det är ditt ansvar att förstå om någon du har att göra med är 

en Regeringstjänsteman. Om du är osäker bör du söka hjälp från den 

Juridiska Avdelningen

 

En ”muta” är att ge eller erbjuda något av värde, antingen direkt eller 

indirekt, till någon person, för att få mottagaren att missbruka sin 

position eller att uppnå eller behålla någon felaktig fördel. 

 
”Allt av värde” definieras i stort. Det kan inkludera praktiskt taget alla 

former av förmåner som kontanter eller likvida medel (t.ex. 

presentkort), gåvor, uppdrag, måltider och underhållning, 

resekostnader, användning av fritidshus, tjänster som utbildnings- eller 

anställningsmöjligheter för vänner och släktingar, donationer till 

utsedda välgörenhetsorganisationer, rabatter, lån, politiska bidrag, det 

gynnsamma resultatet av en regeringsåtgärd och ett beslut att tilldela 

eller fortsätta affärer.  
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Definitionen av "Regeringstjänsteman" är mycket bred. Det 

omfattar en statligt anställd (inklusive anställda vid 

tillsynsmyndigheter, avdelningar och andra offentliga organ såsom 

universitet), en politisk partikandidat eller anställd, en anställd vid 

ett statligt ägt eller kontrollerat företag, en anställd i en offentlig 

internationell organisation (t.ex. FN, Världsbanken eller 

Världshandelsorganisationen), alla medlemmar i en kunglig familj 

och alla som agerar i en officiell kapacitet på uppdrag av en 

nationell, statlig eller lokal myndighetsenhet.   
 

 



 

 

 

 

 

 

Gåvor, Måltider, 

Underhållning och Resor 

 

Allmänna krav för gåvor, måltider 

och underhållning  

 

Allmänna krav för Resor  

 
   

 

Utbyte av gåvor, måltider, underhållning och resor med kunder, 

leverantörer och andra affärspartners kan vara en viktig del av att bygga 

goodwill och utveckla relationer. I många länder kan det också vara en 

accepterad och lämplig affärspraxis. Denna praxis kan dock ibland skapa 

efterlevnadsrisker och om den genomförs på ett olämpligt sätt kan den 

bryta mot gällande lagar och företagets policyer. 

 
På Bridgestone kan vi inte tillåta att utbyte av gåvor, måltider, 

underhållning eller resor att otillbörligt påverkar, eller verkar otillbörligt 

påverka, vår oberoende affärsbedömning eller mottagarens oberoende 

affärsbedömning. Om du ägnar dig åt någon av dessa aktiviteter bör du 

vara medveten om att företaget har krav och rutiner som måste följas. 

 
Om du någonsin är osäker på lämpligheten av dessa aktiviteter eller om 

de överensstämmer med företagets politik eller tillämplig lag, bör du söka 

hjälp från den Juridiska Avdelningen. 

 NYCKELKRAV  

 
 

På grund av de särskilda risker som är förknippade med att ha att göra 

med Regeringstjänstemän måste du få skriftligt godkännande från den 

Juridiska Avdelningen innan du erbjuder eller tillhandahåller någon gåva, 

måltid, underhållning eller något annat av värde för en 

Regeringstjänsteman. 

 
Kom ihåg att andra företag också har present-, måltids- och 

underhållningspolicyer. Var uppmärksam på dessa policyer och fråga 

innan du erbjuder sådana gåvor och underhållning om detta skulle bryta 

mot någon mottagares företagspolicy. 

Under vissa omständigheter kan det vara acceptabelt för Bridgestone att 

tillhandahålla resor och boende till kunder, leverantörer eller andra 

affärspartners.
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Närhelst du funderar på att erbjuda, acceptera eller tillhandahålla 

någon gåva, måltid eller underhållning måste du se till att följande 

kriterier uppfylls:   

• Det är relaterat till ett legitimt affärssyfte; 

• Det är sällan och ett rimligt belopp under rådande omständigheter; 

• Det finns ingen förväntan att det ges i utbyte mot en tjänst eller 

otillbörlig affärsfördel;   

• Det överensstämmer med vår uppförandekod, tillämplig lag och 

alla andra policyer eller procedurer på din plats; 

• Det skulle inte genera vare sig Bridgestone eller mottagaren om 

detaljer görs offentliga; och 

• Det har korrekt rapporterats och dokumenteras i bolagets böcker 

och register.  
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 NYCKELKRAV  
 

Om du överväger att erbjuda eller tillhandahålla betalning av 

reserelaterade utgifter för en kund, leverantör eller affärspartner 

måste du se till att följande kriterier är uppfyllda: 

Det är sällsynt och rimligt belopp under 

omständigheterna; 

Det ges inte i utbyte mot en fördel eller onödig 

affärsfördel; 

Den överensstämmer med vår uppförandekod, tillämplig 

lag och alla lokala policyer eller förfaranden. 

Det skulle inte skämma Bridgestone eller mottagaren om 

detaljer offentliggörs. 

Närvaro vid affärsaktiviteter (t.ex. reklamevenemang, 

produktdemonstrationer och anläggningsturer) är 

obligatorisk. 

Inga dagpengar tillhandahålls; 

Inga icke-affärsrelaterade sidoresor tillhandahålls; och 

Det rapporteras och dokumenteras ordentligt i företagets 

böcker och register. 
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Affärer Med Tredje Part 

 

Bridgestone kan hållas ansvarig inte bara för mutor som erbjuds, betalas 

eller tas emot av anställda, utan också när mellanhänder gör det. Var 

försiktig när du anställer och arbetar med Mellanhänder. Liksom 

Bridgestone anställda, är Mellanhänder förbjudna att erbjuda, 

tillhandahålla, ta emot eller acceptera något av värde till eller från 

någon, inklusive en Regeringstjänsteman, för att få eller behålla affärer 

eller för någon annan olämplig fördel. 

 
För att hjälpa till att förhindra mutor måste du alltid vara medveten om 

den marknad som Mellanhanden bedriver för Bridgestones räkning och 

vara uppmärksam på varningssignaler som kan tyda på potentiella 

tjänstefel. För att minska risken för mutor av en Mellanhand måste du 

välja noga när du väljer ut och utvärderar Mellanhänder och på förhand 

identifiera eventuella anti-mutorproblem som kan uppstå från det 

föreslagna förhållandet. Denna "anti-mutor due diligence” är en kritisk 

del av vårt anti-mutor efterlevnadsprogram. 

 

 DUE DILIGENCE  

 

Under hela processen mot mutor due diligence och även under 

kontraktutförandet, är det viktigt att se upp för "röda flaggor" som kan 

tyda på att ytterligare utredning är berättigad när du väljer eller arbetar 

med en Mellanhand 

 

 “RÖD FLAGGA” EXEMPEL  

Lämpliga åtaganden och målinriktade avtalsbestämmelser bör användas 

för att bidra till att minska risker, inklusive eventuella risker eller annan 

relevant information som upptäcks vid resultat av tillbörlig aktsamhet, 

och avtalsbestämmelserna bör övervakas regelbundet för att säkerställa 

att Mellanhanden agerar i enlighet med avtalet. Ytterligare åtgärder och 

skyddsåtgärder, inklusive certifieringar och utbildning av efterlevnad kan 

också utnyttjas. Dina skyldigheter av tillbörlig aktsamhet slutar inte när 

en Mellanhand är utvald och anlitad.  Du bör noggrant förklara våra 

förväntningar på efterlevnad, kontinuerligt övervaka Mellanhandens 

aktiviteter och vara uppmärksam på "röda flaggor" för att säkerställa 

fortsatt efterlevnad under hela åtagandet. 

 
Due diligence är också avgörande i affärssträvandet, såsom förvärv av joint 

ventures. Innan du går in i sådana strävanden, rådgöra med den Juridiska 

Avdelningen för råd om lämplig due diligence och skyddsåtgärder för att 

minska risker med mutor. 

 
Om du vill veta mer om Bridgestones anti-motor due diligence, besök 

webbplatsen för efterlevnad på intranätet för din plats eller kontakta den 

Juridiska Avdelningen. Om du är osäker på hur denna Policy och vår anti-

mutor due diligence-program gäller för en viss företagssträvan eller ett 

åtagande av någon viss tredje part, eller om du har några frågor om en 

blivande eller befintlig mellanhand, kontakta den Juridiska Avdelningen 

för hjälp. 
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Bridgestone har en riskbaserad strategi för att genomföra anti-

mutor due diligence. Medan den tid och ansträngning som krävs för 

att slutföra processen kommer att bero på olika faktorer, innehåller 

anti-mutor due diligence processen vanligtvis följande: 

• Bedömning av verksamhetens motivering, tjänster och 

kompensationsstruktur för det föreslagna engagemanget. 

• Samla in och utvärdera Information om Mellanhanden och dess 

ägande och ledning, inklusive affärsbakgrund, rykte, 

kvalifikationer och finansiell information, 

• Bedömning av eventuella relationer med Regeringstjänstemän.   

• Uppföljning av varningssignaler eller oegentligheter; och 

• Att upprätthålla eventuella erforderliga godkännanden före ett 

åtangande. 
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Exempel på "röda flaggor" är följande: 

• Mellanhanden är eller har nära familje- eller affärsförbindelser 

med en Regeringstjänsteman; 

• Mellanhanden har rekommenderats av en Regeringstjänsteman, 

särskilt en med diskretionär auktoritet över verksamheten; 

• Mellanhanden som rekommenderas av vår affärspartner har inte 

meningsfull expertis eller tidigare erfarenhet inom det 

arbetsområde som han rekommenderas för; 

• Mellanhanden begär ovanlig avgift/provision som är överdriven 

eller att få betalas kontant;   

• Mellanhanden begär ovanliga betalningsvillkor, såsom en 

klumpsumma i förskott, betalning till ett konto i en annan parts 

namn, betalning i en valuta som inte har något samband med 

transaktionen, eller betalning i ett tredje land, särskilt om det är ett 

land med liten banköppenhet; 

• Mellanhanden föreslår att en viss summa pengar är nödvändigt för 

att behålla affärer eller för att "få affären", 

• Mellanhanden begär ersättning för extraordinära, dåligt 

dokumenterade utgifter eller sista-minuten-utgifter; och 

• Due diligence noterar förekomsten av oförklarliga 

underleverantörer eller leverantörer som mellanhanden föreslår att 

behålla för att hjälpa till med interaktioner med regeringen. 
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Underlätta Betalningar Politiska Bidrag Bidrag till Välgörande Ändamål 

 
   

 

Bridgestones förbud mot mutor gäller alla olämpliga betalningar, inklusive 

"underlättande" betalningar. eftersom sådana betalningar är en form av 

korruption Bridgestone förbjuder användningen av underlättande 

betalningar, även när sådana betalningar är lokalt brukligt. 

Lagarna i många länder sätter strikta regler för, och i vissa fall förbjuder, 

bidrag från företag till politiska partier. Bridgestone förbjuder att 

företagets medel, resurser eller faciliteter används för att direkt eller 

indirekt stödja något politiskt parti eller kandidat, om detta inte godkänts 

i förväg av den Juridiska Avdelningen och, i förekommande fall, 

Regeringen Relationsavdelning, och förutsatt att det görs i strikt enlighet 

med din regionala och lokala politik. 

Som en del av vårt åtagande om socialt ansvar, Vårt sätt att betjäna, 

stödjer Bridgestone aktivt välgörande ändamål i de samhällen där vi är 

verksamma runt om i världen. 

 
Ibland kan välgörande bidrag skapa korruptionsrisker för Bridgestone. 

Risker kan uppstå på en mängd olika sätt, bland annat där en 

välgörenhetsorganisation faktiskt inte existerar, är en front eller en 

skalenhet, eller är associerad med en Regeringstjänsteman. Som ett 

resultat är det viktigt att genomföra due diligence och välja med omsorg 

när du väljer välgörenhetsorganisationer och att få garantier för att bidrag 

kommer att användas för det ändamål som det är avsett för och kommer 

inte att avledas till en felaktig mottagare. 

 

 

 

 

Alla välgörenhetsbidrag som begärs av en regeringstjänsteman, som görs 

till en organisation som är associerad med en Regeringstjänsteman, eller 

som görs till en statlig enhet måste godkännas i förväg av den Juridiska 

Avdelningen. 
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En "underlättande betalning" är en liten betalning till en 

Regeringstjänsteman för att påskynda eller underlätta 

rutinmässiga, icke diskreta åtgärder eller tjänster såsom    

behandling av Visum, tillstånd eller licensansökningar, 

tillhandahålla allmännyttiga tjänster, eller lastning eller lossning 

av last. Bridgestone förbjuder användning av underlättande 
betalningar. 

 
A “facilitating payment” is a small payment made to a 

Termer vi Använder 

 NYCKELKRAV  
 

Att överväga att erbjuda eller tillhandahålla ett bidrag till 

välgörenhet så måste du se till att följande kriterier uppfylls:   

Det är inte erbjudit, utlovat eller tillhandahållit för att erhålla 

eller behålla affärer eller för någon annan otillbörlig fördel; 

Det överensstämmer med Bridgestones Policy, lagar och alla 

lokala riktlinjer eller förfaranden; 

Den görs inte till en Regeringstjänsteman, och det finns ingen 

indikation på att bidraget kommer att omdirigeras till en enskild 

Regeringstjänstemans personliga bruk; och 

Det är korrekt rapporterat och dokumenterat i bolagets böcker 

och register. 



 
 

 

 

 

 

 
Böcker och Register 

Rapporter Oro eller 

Potentiella Överträdelser 
 

  

 

För att förhindra försök att dölja felaktiga betalningar genom ofullständig 

eller falsk dokumentation, ställer anti-mutorlagar krav för att upprätthålla 

böcker, register och lämpliga interna kontroller. I enlighet med dessa 

lagar kräver Bridgestone att dess böcker och register måste återspegla 

företagets transaktioner och disposition av tillgångar rättvist och korrekt. 

 
Alla Bridgestone-anställda ansvarar för att de följer de krav på bokföring, 

register och intern kontroll som gäller för deras roller och ansvar. Detta 

inkluderar att upprätthålla register över alla due diligence och relevanta 

godkännanden som krävs enligt denna policy och se till att alla 

betalningar och utgifter är rättvisa och korrekt registrerade i företagets 

böcker och register. 

Om du vet om eller misstänker att brott mot denna Policy som kan inträffa 

eller är på väg att inträffa, måste du omgående rapportera ärendet till den 

Juridiska Avdelningen. Alternativt kan du rapportera ärendet till 

BridgeLine. Där lagen tillåter det kan rapporter till BridgeLine göras 

anonymt. 

 
  |  BridgeLine 

Bridgestone förbjuder repressalier när affärsuppfattning eller etiska frågor 

rapporteras i god tro. Använd följande länk för att komma åt BridgeLine 

för din region: https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

 

 

Revisioner 

 

Bridgestone genomför regelbundet revisioner av relevanta Bridgestone-

operationer för att säkerställa fortsatt efterlevnad av denna policy och 

tillämpliga lagar mot mutor. Du måste samarbeta med, och aldrig störa 

eller hindra, sådan revisionsverksamhet. 
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https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/


Frågor och Svar 

 

 
 

FAQs 
 
 

F: Jag förstår att "underlättande betalningar" (små betalningar till 

Regeringstjänstemän för att påskynda rutinmässiga transaktioner) 

är förbjudna enligt företagets Policy. Kan officiellt godkända 

avgifter, såsom att påskynda avgifter för passförnyelser eller  

visaanökningar, anses som "underlättande betalningar"? 

 
S: Att påskynda betalningar till en statlig myndighet (inte till en individ) 

som är officiellt godkänd (till exempel en brådskande avgift som anges 

på en statlig myndighets schema för att påskynda behandlingen av 

passförnyelser eller visumansökningar) och som backas upp med ett 

officiellt  

regeringskvitto är inte "underlättande betalningar" och är därmed i 

allmänhet tillåtna. Kontakta den Juridiska Avdelningen om du är osäker 

på om en påskyndande betalning är lämplig och laglig. 

 
F: Jag vet att mutor är förbjudet, men vad händer om en 

regeringstjänsteman (till exempel en polis eller 

immigrationsansvarig) hotar att kvarhålla eller skada mig om jag 

inte ger honom eller henne en nominell kontant betalning? 

 
S: Bridgestone inser att, i extremt sällsynta situationer, en anställds hälsa 

eller säkerhet kan vara i riskzonen om han eller hon inte uppfyller en 

sådan begäran. Om du känner att din hälsa eller säkerhet är i 

överhängande fara och, enligt din bedömning, det bästa sättet att skydda 

dig är att göra     

betalningen, skulle företagets policy inte förbjuda dig från att göra en 

sådan betalning. Dessa typer av betalningar är inte mutor. Så snart du når 

en säker plats, rapportera omedelbart betalningen till din chef, den 

Juridiska avdelning, och, i förekommande fall, säkerhetsavdelningen.  

Betalningen måste också rapporteras korrekt och dokumenteras i 

företagets böcker och register. 

 
 

 

F: Jag vet att det är olagligt att göra betalningar till 

Regeringstjänstemän, men alla säger att det är det enda sättet 

att få saker gjorda i det här landet. Kan jag komma runt detta 

genom att anställa en agent som kommer att betala 

Tjänstemännen en provision? 

 
S: Nej. Det är mot lagen att betala mutor till Regeringstjänstemän oavsett 

om betalningen sker direkt eller indirekt via en tredje part. 

Konsekvenserna av att göra sådana betalningar kan bli allvarliga för både 

dig och företaget. Du kan inte komma runt ditt eller företagets juridiska 

ansvar genom att anställa agenter att göra det du inte får göra. När man 

överväger att anlita en agent måste därför lämplig due diligence 

genomföras för att noggrant bedöma motivet för anställningen, om de 

föreslagna tjänsterna är lämpliga för de avgifter som ska betalas samt om 

agentens bakgrund, anseende och kvalifikationer. Rådgör med den 

Juridiska Avdelningen för att lära dig mer om Bridgestones due  

diligence-process. 

 
F: En Regeringstjänsteman planerar att besöka vår anläggning för 

att genomföra en rutinmässig granskning av kvalitetskontroller. Är 

det tillåtet att förse tjänstemannen med en måltid under besöket? 

 
S: Att tillhandahålla en måltid till en Regeringstjänsteman som besöker 

ett företags anläggning är oftast tillåtet så länge det är sällan, kostnaden 

för måltiden är rimlig och den inte är försedd med förväntningar om 

någon avkastningsfavör. I enlighet med vår uppförandekod bör inga 

gåvor, underhållning eller andra värdeföremål erbjudas eller ges till en 

regeringstjänsteman utan föregående skriftligt godkännande från den 

Juridiska Avdelningen. Du måste också se till att företagets alla andra 

policyer och procedurer, inklusive de som finns på din plats, följs.   

F: En kund ber om en betalning som verkar vara en muta, men det är oklart 

om betalningen skulle förbjudas enligt lokala lagar. Kan jag göra betalningen? 

 
S: Innan du gör någon sådan betalning bör du kontakta den Juridiska Avdelningen 

för att avgöra om denna betalning är lämplig eller inte och om sådana betalningar 

kan strida mot företagets Policy, lokala lagar eller andra lagar som gäller för 

företaget. 

 
F: Tar Bridgestones Anti-Mutorpolicy endast upp mutor av 

Regeringstjänstemän eller tar förbudet också upp mutor av andra parter? 

 

S: Bridgestones Anti-Mutorpolicy föreskriver att alla mutor är absolut förbjudet. 

Detta inkluderar kommersiella mutor där Regeringstjänstemän inte är inblandade. 

Under inga omständigheter får en anställd vid Bridgestone eller en tredje part som 

agerar för Bridgestones räkning erbjuda något av värde till någon tredje part, 

inklusive statliga och icke-statliga kunder, eller deras representanter, för att erhålla 

eller behålla affärer eller för någon annan kommersiell fördel. Kontakta den 

Juridiska Avdelningen om du behöver mer information eller vägledning 

 

| The BridgeLine För att hitta BridgeLine-information för din plats, besök https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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