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Werhahn-gruppen sätter stort värde på att följa lagar 
och interna regler. Wilh. Werhahn KG har upprättat en 
Help line för alla företag som ingår i Werhahn-Gruppen 
och som du kan vända dig till med information eller 
misstanke om regelbrott. Detta gäller särskilt för fall som 
kan innebära en brottslig eller mot reglerna stridande 
handling. 

Vår Helpline är emellertid ingen allmän störningsjour och 
inget larmnummer. Vid omedelbart hotande fara, var 
god kontakta ansvariga myndigheter.

Följande kontaktmöjligheter finns (på valfritt språk):

  via vår skyddade och krypterade Helplineportal 
 https://helpline-werhahn.de Här hittar du en utförlig 
förklaring till hur portalen används.

  via telefon 00800 17 17 17 17 (gratis). 
Lämna ett meddelande.

  via e-post direkt till den externa ombudsmannen: 
kohler@schlueter-graf.de

Vidare har du alltid möjligheten att 
kontakta en annan person på företaget 
som arbetar under sekretess,  
t.ex. den Compliance-ansvariga.

Anette Kreilgaard, 
Compliance-ansvarig 
för Sverige 
Tel: +45 33141405

Vår Helpline sköts av Eva Kohler som ex-
tern medlem, Lisa Angelika Ulrich (Com-
pliance-ansvarig på Wilh.Werhahn KG) 
och Christian Roegels (chef för revision 
på Wilh.Werhahn KG). Ditt meddelande 
hamnar endast hos Eva Kohler. Först ef-
ter en första kontroll vidarebefordrar hon 
meddelandet till ytterligare medlemmar 
på vår Helpline. Du kan vara anonym när 
du lämnar ditt meddelande. Eventuellt 

kontaktar hon under processens gång en domstol eller en 
myndighet som vittne. I ett sådant fall informerar Eva Koh-
ler om det i förväg. 

Rapportera så konkret som möjligt. Tala om hur Eva Koh-
ler kan kontakta dig vid eventuella frågor. När informatio-
nen har lämnats kontrollerar medarbetarna på vår Helpline 
om det krävs ytterligare undersökning och vidtar erforderli-
ga åtgärder. Skulle det visa sig att det du rapporterat inte 
bryter mot Compliance-bestämmelserna är den interna 

kontrollen avslutad. Behandling av personuppgifter sker i 
enlighet med ”Dataskyddsdirektiv Helpline”, som du också 
hittar i Helplineportalen.

Wilh. Werhahn KG kommer att se till att du inte får några 
nackdelar efter att du rapporterat till vår Helpline. 

Om du inte känner till sakförhållandet helt och hållet 
eller inte är säker på om det du iakttagit bryter mot Com-
pliance-bestämmelserna måste du tala om det. 

Medvetet eller vårdslöst rapporterade felaktigheter och 
avsiktliga falska misstankar är otillåtna och gör dig skade-
ståndsskyldig. Vidare kan det följa arbetsrättsliga konse-
kvenser och i många länder även straffrättsliga följder.  

helpline-werhahn.de 00800 17 17 17 17 kohler@schlueter-graf.de

Eva Kohler


