
Antikorruption  
og hvidvask
Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I 
arbejder inden for reglernes område?
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Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det 
er i dag ikke altid nok, at en organisation følger loven. 
Offentligheden forventer, at virksomheder og organi-
sationer handler etisk forsvarligt, tager samfundsan-
svar, er ubestikkelige, og – for offentlige myndigheder 
– at de forvalter borgernes penge ordentligt.

Ny lovgivning om hvidvask – og udenlandske regler 
om korruption – indeholder sanktioner i form af store 
bøder til de selskaber og og i værste fald frihedsstraf 
for de personer, reglerne er rettet imod. 

Et complianceprogram, der skal modvirke korruption, 
bestikkelse og overtrædelse af hvidvaskreglerne, er 
derfor ikke en luksus, men en nødvendighed for de 
aktører, der arbejder inden for reglernes område.
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Korruption og bestikkelse er en svøbe  
for mange af verdens lande, og anti- 
korruptionsprogrammer er i dag et 
anliggende for alle virksomheder og 
myndigheder, der ønsker at medvirke 
til at bekæmpe dette ved at sætte og 
vedligeholde en høj etisk standard.

Et anti-korruptionsprogram kan des- 
uden være en nødvendighed for virk-
somheder, som fx:

 •  Handler med det offentlige.
 •  Har aktiviteter i lande med særlige 

anti-korruptionslove, fx UK eller USA.
 •  Mødes med krav om at dokumen- 

tere, at de har etableret og vedlige-
holder et sådant program.

En henvisning til FN’s charter om be- 
kæmpelse af korruption eller et sæt af 
regler i en personalehåndbog vil ikke 
altid være nok – virksomheden eller 
myndigheden skal ofte være i stand til 
at dokumentere, at reglerne efterleves. 

Et fuldt udbygget program skal:

 • Forankres hos virksomhedens øver-
ste ledelse.

 •  Udarbejdes efter en risikovurdering.
 •  Vedtages i samarbejde med og kom-

munikeres til medarbejderne.
 •  Indarbejdes i alle virksomhedens 

processer – ansættelse, indkøb, salg 
mv.

 •  Vedligeholdes af personer i organisa-
tionen, der er særligt udpeget til det.

 •  Opretholdes og håndhæves gennem 
revision, belønninger og sanktioner.

 •  Evalueres og forbedres løbende.

Korruption og bestikkelse
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Virksomheder, der er omfattet af hvid- 
vaskloven, skal udvikle, implementere  
og vedligeholde et program, der op- 
fylder lovens krav. Det gælder fx virk- 
somheder i den finansielle sektor, ejen- 
domsmæglere samt virksomheder, der  
driver virksomhed med udlån og finan-
siel leasing.

Den 26. juni 2017 træder en ny lov med 
en række skærpelser i kraft. De berørte 
virksomheder skal være ”på plads” fra 
første færd, og en række af dem skal 
være registreret hos Finanstilsynet eller 
Erhvervsstyrelsen. 

Nogle skal udpege særligt ansvarlige 
for indsatsen mod hvidvask. Og de skal 

etablere og vedligeholde et program, 
der lever op til lovens krav, herunder:

 • Risikovurdering af virksomheden selv 
samt kunder og transaktioner.

 •  Risikostyring.
 •  Kundekendskab.
 •  Undersøgelse af risikofyldte transak-

tioner.
 •  Etablering af en whistleblowerfunk-

tion i virksomheder med mere end 
fem ansatte.

Hvidvask 
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Vi kan hjælpe med at skræddersy det 
complianceprogram, der er det rigtige, 
nødvendige og tilstrækkelige for jer. 

Vi kan hjælpe med alle dele i arbejdet 
med et program, det vil sige

 •  Foretage indledende risikovurdering.
 •  Formulere complianceprogrammet.
 •  Assistere med den organisatoriske 

forankring.
 •  Udforme regler og anvisninger.
 •  Revidere personalehåndbog, ansæt-

telsesbreve, salgs- og leveringsbetin-
gelser mv.

 •  Etablere en whistleblowerfunktion.
 •  Undervise medarbejdere.
 •  Kontrollere, at programmet faktisk 

efterleves, og dokumentere dette.
 •  Evaluere og revidere programmet.

Vi kan også levere et selvstændigt 
helbredstjek på organisationens nuvæ-
rende complianceniveau eller isolerede 
kontroller af etablerede programmer.

Vores indsats vil i alle tilfælde tage 
udgangspunkt i en grundig analyse af 
jeres behov, den virkelighed I arbejder 
i, og de særlige risici jeres organisation 
er udsat for.

Hvad kan vi hjælpe med
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Vores team består af højt kvalificerede 
og erfarne advokater inden for com- 
pliance, som arbejder tæt sammen  
med specialister fra alle relevante fag- 
områder.

De har stor erfaring og viden om 
aktuelle udfordringer og muligheder 
inden for området, og om hvordan de 
håndteres bedst muligt.

Vores team

Thomas Munk Rasmussen
Partner
T  72 27 33 55
E tmr@bechbruun.com

Lise Lauridsen
Partner
T  72 27 36 35
E llau@bechbruun.com

Lars Lindencrone Petersen
Videnpartner
T  72 27 35 35
E llp@bechbruun.com

Poul Gade
Advokat
T  72 27 34 23
E pga@bechbruun.com

David Moalem
Partner
T  72 27 33 24
E dmm@bechbruun.com

Du er altid velkommen til at kontakte 
os, hvis du har spørgsmål eller vil vide 
mere om, hvordan vi kan hjælpe din 
virksomhed. Du kan også rette henven-
delse til din sædvanlige kontaktperson
hos Bech-Bruun.



Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret advokatvirk som hed. 
Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og 
globale virksomheder med en bred vifte af ydelser.

Med mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest 
anerkendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af 
fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår 
de bedste resultater. 

København
Danmark

Aarhus
Danmark

Shanghai
Kina

T +45 72 27 00 00
www.bechbruun.com


