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Det er meget vigtigt, at love og Werhahn-gruppens inter-
ne regler overholdes. Wilh. Werhahn KG har oprettet en 
Helpline for alle selskaber i Werhahn-gruppen, hvor de 
kan henvende sig, hvis de har informationer eller mis-
tanker om en overtrædelse. Det gælder især tilfælde, der 
kan omfatte en strafbar handling eller overtrædelse af 
påbud. 

Helpline er dog ikke nogen generel klagecentral og heller 
ikke nogen nødservice. Hvis der foreligger en umiddelbar 
fare, skal der rettes henvendelse til de relevante myndig-
heder.

Du har følgende kontaktmuligheder for at foretage en 
anmeldelse (på et sprog efter eget valg):

  via den beskyttede og krypterede Helplineportal 
 https://helpline-werhahn.de Her finder du en udførlig 
forklaring af anvendelse af portalen.

  telefonisk 00800 17 17 17 17 (gratis). 
Her kan du efterlade en indtalt besked.

  pr. E-mail direkte til den eksterne ombudskvinde: 
kohler@schlueter-graf.de

Du har desuden mulighed for at 
 henvende dig til en anden tillids- 
person i virksomheden, 
f.eks. den Compliance-ansvarlige.

Anette Kreilgaard, 
Compliance-ansvarlig for de 
tjekkiske selskaber 
Tlf.: +45 33141405

Helpline består af Prof. Dr. Eva Kohler 
som eksternt medlem, Fru Lisa Angelika 
Ulrich (Compliance-ansvarlig for Wilh.
Werhahn KG) og Hr. Christian Roegels 
(Leder af revisionen for Wilh.Werhahn 
KG). Dine meddelelser indgår i første om-
gang kun til fru Prof. Kohler. Først efter 
en indledende prøvning videregiver hun 
anmeldelsen til de øvrige medlemmer af 
Helpline. Du kan indgive din anmeldelse 

anonymt. Eventuelt vil en rets- eller myndighedsinstans i 
løbet af sagens videre forløb bede dig stille som vidne. I så 
fald vil Fru Prof. Kohler forinden informere dig om dette. 

Vær opmærksom på, at din anmeldelse skal være så kon-
kret som muligt. Husk at angive, hvordan du kan kontaktes 
i tilfælde af spørgsmål. Når din meddelelse er indgået, kon-
trollerer medlemmerne af Helpline, om en dyberegående 
undersøgelse er påkrævet, og træffer de nødvendige efter-
følgende foranstaltninger. Hvis det skulle vise sig, at den 

sag, du har an-meldt, ikke er i strid med Compliance-for-
skrifterne, er den interne prøvning afsluttet. Behandling 
af personrelaterede data sker i overensstemmelse med 
"Helpline-retningslinjer for beskyttelse af persondata", som 
du kan finde på Helplineportalen.

Wilh .Werhahn KG sikrer, at du ikke oplever ulemper på 
grund af en anmeldelse, som du har indgivet til Helpline 
efter bedste overbevisning. 

Fortæl os, hvis du ikke er bekendt med alle sagens fakta 
eller ikke er sikker på, om det forhold, du har bemærket, 
er et brud på Compliance-reglerne. 

Bevidst eller groft uforsvarligt anmeldte urigtige tips og 
forsætligt fremsatte falske beskyldninger er ikke tilladt 
og forpligter dig til skadeserstatning. Desuden kan det få 
arbejdsretlige konsekvenser for dig og er i mange lande 
direkte strafbart.  
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