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Complaint Resolution Policy and Procedure 1

Formålet med denne politik er at:

• Forklare love, bestemmelser og økonomiske sanktioner vedrørende eksport-/importkontrol

• Angive de regler, standarder og forventninger, som TTI og dets leverandører skal overholde for at sikre, at selskabet fortsat 
overholder alle gældende love, bestemmelser og økonomiske sanktioner i forbindelse med eksport-/importkontrol

• Udstikke retningslinjer, der hjælper TTI’s medarbejdere og leverandører med at fastlægge procedurer og foranstaltninger, 
som kan sikre overholdelsen

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller globale handelstransaktioner eller andet, bedes du kontakte Tim Rolland, 
koncernvicedirektør for overholdelse af global handel, på tim.rolland@ttihq.com eller på mobil (eller sms) til TTI’s amerikanske 
hovedkvarter i Fort Lauderdale, Florida, USA, på +1.954.551.8205. 

Denne politik gælder for:

• Alle TTI-medarbejdere i alle selskabets aktiviteter og enheder, herunder datterselskaber, associerede selskaber, joint ventures 
og andre tilknyttede enheder, hvor TTI ejer halvtreds (50) procent eller derover (samlet benævnt “TTI”)

• Alle TTI-leverandører, herunder indirekte leverandører, der sælger til TTI-leverandører på et hvilket som helst sted i 
forsyningskæden

Techtronic Industries Company Limited (“TTI” eller “selskabet”) er forpligtet til at drive sin forretning i overensstemmelse 
med de højeste etiske standarder og gældende love, regler og forskrifter. Love og bestemmelser om eksport-/importkontrol og 
økonomiske sanktioner er udenrigspolitiske redskaber, der anvendes af regeringer til at opfylde mål for national sikkerhed, 
bekæmpelse af terrorisme, forhindring af spredning af atomvåben, kontrol af kriminalitetog sikring af menneskerettigheder. 

1.1  Introduktion

1.2  Formål

1.3  Gyldighed

1. Oversigt  •
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2. Love og forordninger om økonomiske  
    sanktioner •

2.1.1  Hvad er økonomiske sanktioner?

Økonomiske sanktioner er et værktøj, der anvendes af regeringer og multinationale institutioner som et forsøg på at ændre det 
sanktionerede måls adfærd. Sanktionslove og -bestemmelser varierer meget i deres rækkevidde, da de skal opfylde målene 
for national sikkerheds- og udenrigspolitik, som ændrer sig efter omstændigheder og med tiden. Økonomiske sanktioner er 
typisk rettet mod regeringer, enkeltpersoner eller enheder, der betragtes som en trussel eller overtræder internationale normer. 
Økonomiske sanktioner kan være multilaterale, dvs. bekendtgjort af EU eller FN eller bekendtgjort ensidigt af et enkelt lands 
regering, for eksempel den amerikanske regerings embargo mod Cuba. 

2.1.2  Hvad er formålet med økonomiske sanktioner?

Økonomiske sanktioner har til formål at straffe og ændre adfærd, hvilket typisk sker ved at begrænse handlen (import eller 
eksport af varer eller tjenesteydelser) med den pågældende part og fratage denne part adgang til aktiver (penge eller ejendom). 
Når den amerikanske regering f.eks. pålægger økonomiske sanktioner mod et andet land, en enhed eller en enkeltperson, 
forbyder amerikansk lovgivning ofte amerikanske personer (som defineret nedenfor) at deltage i nogen som helst transaktioner 
med eller yde nogen som helst tjeneste til fordel for det land, den enhed eller den enkeltperson, der er omfattet af sanktionerne. 

2.1.3  Hvorfor er overholdelsen vigtigt?

Manglende overholdelse – eller endda tilsyneladende manglende overholdelse – kan udgøre en alvorlig juridisk, økonomisk og 
omdømmemæssig risiko og resultere i betydelige civile sanktioner for både selskabet og dets medarbejdere. Grov manglende 
overholdelse kan resultere i straffesager. Derfor kan enhver medarbejder, der overtræder denne politik, blive genstand for 
disciplinærsager op til og med opsigelse.

2.1.4  Nyttige websteder om sanktioner:

Hjemmeside for Europa-Kommissionens sanktioner:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en

Hjemmeside for den amerikanske regerings sanktioner:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Hjemmeside for FN’s sikkerhedsråds sanktioner:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

2.1  Ofte stillede spørgsmål
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2.2  Baggrunden for amerikanske økonomiske sanktioner 
Da amerikanske økonomiske sanktioner påvirker TTI’s grænseoverskridende koncernmæssige transaktioner, der finder sted 
uden for USA (dvs. af ekstraterritorial karakter), indeholder denne politik et indgående overblik over USA’s økonomiske 
sanktionsprogram. 

Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) i United States Department of the Treasury (USA’s finansministerium) administrerer 
og håndhæver de vigtigste amerikanske sanktionsprogrammer mod de pågældende lande, organisationer og enkeltpersoner. 

Amerikanske sanktioner gælder for “amerikanske personer”. Denne betegnelse omfatter personer og enheder. Amerikanske 
personer er personer, der er statsborgere eller fastboende i USA, uanset deres placering i verden, og enhver enkeltperson 
(selvom denne ikke er amerikansk statsborger eller indbygger), der fysisk befinder sig i USA. For så vidt angår virksomheder, 
omfatter amerikanske personer amerikanske datterselskaber og amerikanske og udenlandske filialer. På grund af den indbyrdes 
afhængighed af TTI’s globale selskabsstruktur anses alle amerikanske og udenlandske datterselskaber og filialer tilhørende 
TTI for at være amerikanske personer med hensyn til overholdelse af amerikanske sanktioner.

OFAC har vide beføjelser til at fortolke og håndhæve sanktionsprogrammer baseret på den amerikanske regerings formål. 
Generelt er OFAC-målene enten lande eller personer, der er opført på OFAC’s liste over særligt udpegede statsborgere og 
blokerede personer (“SDN-liste”). Mens landebaserede restriktioner varierer fra program til program, har amerikanske personer 
ikke tilladelse til at have nogen som helst transaktioner med disse parter (medmindre OFAC specifikt har givet tilladelse 
hertil via en forudgående godkendt, specifik licens eller anden skriftlig tilladelse). Sådanne forbudte transaktioner omfatter 
enhver betaling, bistand, forsyningen eller tjenesteydelserne eller andet. SDN-liste-forbuddene gælder også for enheder, der 
ejes 50 % eller mere af en eller flere SDN-personer, selvom den pågældende part ikke er opført på selve listen.Som følge 
af iværksættelsen af sanktioner over for enheder, der ikke er specifikt opført på listen, men som ejes af SDN-interesser, 
er rettidig omhu (f.eks. indsigt i ejerstrukturen for en enhed, som TTI driver eller agter at drive forretning med) et vigtigt 
element i denne politik, afhængigt af hvor transaktionen foregår. Afhængigt af de særlige omstændigheder ved en foreslået 
transaktion kan det være nødvendigt med forudgående forbedret rettidig omhu fra TTI’s juridiske afdeling. Hvis der opstår 
spørgsmål vedrørende ejerskab af en enhed, skal TTI’s personale skriftligt anmode om en gennemgang og godkendelse fra 
virksomhedens juridiske rådgiver, koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel og TTI’s vicedirektør og juridiske 
rådgiver, inden de etablerer en betydningsfuld kontakt med den pågældende enhed. 

Det er vores selskabs politik at afholde sig fra enhver form for transaktioner med enheder, der står på SDN-listen, eller 
enheder, der ejes 50 % eller mere af SDN-personer, medmindre forudgående skriftlig godkendelse er modtaget fra OFAC 
eller kollektivt fra forretningsenhedens juridiske rådgiver, koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel og TTI’s 
vicedirektør og juridiske rådgiver.

SDN-listen opdateres ofte og er tilgængelig på OFAC’s websted https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
SDN-List/Pages/default.aspx. SDN-listen er også tilgængelig via filtreringsløsninger på visse teknologiplatforme etableret af 
forretningsenheder i hele TTI og er et internetbaseret opslagsværktøj, som TTI har licenseret (f.eks. Descartes). 

2. Love og forordninger om økonomiske  
    sanktioner
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OFAC-sanktioner kan sammenfattes som følger: i) omfattende, ii) begrænset og iii) listebaseret. Diagrammet nedenfor forklarer 
hver kategori i detaljer og viser landemål og listebaserede programmer.

Kategori Beskrivelse Mål / programmer1

Omfattende

Omfattende sanktioner forbyder 
amerikanske personer under nogen 
omstændigheder at handle med lande, 
der er omfattet af sanktioner, og deres 
regeringer. 

1. Cuba

2. Iran

3. Krim-regionen  
   (omstridt region mellem Ukraine og Rusland)

4. Nordkorea

5. Syrien

6. Venezuela

Begrænset

Begrænsede sanktionsprogrammer forbyder 
amerikanske personer at deltage i visse 
typer transaktioner eller med visse personer 
med tilknytning til et land eller en region. 
Forbudte aktiviteter varierer fra program til 
program, men i de fleste tilfælde involverer 
de begrænsede programmer de pågældende 
enkeltpersoner og virksomheder, som er 
opført på SDN-listen.

1. Balkanlandene – Relateret

2. Hviderusland

3. Burundi – Relateret

4. Den Centralafrikanske Republik

5. Den Demokratiske Republik Congo

6. Irak – Relateret

7. Libanon – Relateret

8. Libyen

9. Magnitsky 

10. Mali – Relateret

11. Nicaragua – Relateret

12. Handelskontrol med uslebne diamanter

13. Somalia

14. Sudan og Darfur

15. Sydsudan – Relateret

16. Ukraine/Rusland – Relateret

17. Yemen – Relateret

18. Zimbabwe

Listebaseret 

Listebaserede sanktioner forbyder 
amerikanske personer at handle med 
enkeltpersoner, enheder og organisationer, 
der er blevet valgt af den amerikanske 
regering på grund af bestemte aktiviteter. 
Ligesom de begrænsede landeprogrammer 
opføres de pågældende parter på 
SDN-listen.

1. Udenlandsk indblanding i et amerikansk valg

2. Terrorisme og terrororganisationer

3. Handel med narkotika

4. Personer involveret i spredning af  
    masseødelæggelsesvåben

5. Personer, der er involveret i cyberrelaterede  
    trusler

6. Transnationale kriminelle organisationer

2.2  Baggrunden for amerikanske økonomiske sanktioner 

1 Denne liste over landemål og listebaserede programmer kan ændres. Selskabet giver advarsler efter behov, når sådanne ændringer finder sted.

2. Love og forordninger om økonomiske  
    sanktioner
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2.3  Forbud 
Som forklaret ovenfor er der forskellige typer af sanktionsprogrammer med varierende bredde og omfang. Nogle amerikanske 
økonomiske sanktionsprogrammer forbyder amerikanske personer at deltage i næsten alle forretningstransaktioner med eller 
i et land, der er omfattet af sanktioner, og andre programmer forbyder kun bestemte transaktioner eller transaktioner med 
bestemte personer. Amerikansk lovgivning forbyder direkte og indirekte transaktioner med lande og udpegede enheder, der 
er underlagt omfattende sanktioner. 

• Ingen direkte transaktioner – Det er forbudt for amerikanske personer på nogen måde at handle med sanktionsmål, både 
lande omfattet af sanktioner og SDN-personer. Dette inkluderer direkte eller indirekte forsyning af varer, tjenesteydelser 
eller bistand til målet på et hvilket som helst sted i selskabets forsyningskæde. Amerikansk lovgivning forbyder generelt  
direkte og indirekte import fra de pågældende lande.2

• Ingen indirekte transaktioner 

 Facilitering – Amerikansk lovgivning forbyder generelt amerikanske personer at “godkende eller facilitere” transaktioner med 
lande eller parter, der er omfattet af sanktioner, fra ikke-amerikanske personer. En amerikansk person vil f.eks. blive anset 
for at “facilitere” transaktioner med et land, der er omfattet af sanktioner, ved at henvise forbudte aktiviteter til en ikke-
amerikansk enhed. Dette forbud forhindrer generelt godkendelse, finansiering eller anden støtte til sådanne transaktioner, 
herunder teknisk eller operationel støtte fra en amerikansk virksomhed.

 Omgåelse – Amerikansk lovgivning forbyder generelt transaktioner, der omgår, eller som har til formål eller til følge at omgå 
andre OFAC-forbud. Hvis amerikanske sanktioner f.eks. forbyder selskabet at foretage en transaktion, må selskabet ikke 
hjælpe kunden med at finde en alternativ måde at gennemføre transaktionen på. 

2 Dette forbud gælder generelt ikke for varer med oprindelse i et målland, der “i væsentlig grad er transformeret” i et tredjeland.

2. Love og forordninger om økonomiske  
    sanktioner
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2.4  Håndhævelse

OFAC-sanktioner kategoriseres som objektivt ansvar og afhænger ikke af, om enkeltpersonen eller selskabet har haft kendskab 
til, at aktiviteten har overtrådt amerikansk lovgivning, eller om det var hensigten at overtræde amerikansk lovgivning eller 
ej. Civile og strafferetlige sanktioner kan pålægges enkeltpersonen eller selskabet. Straffen for overtrædelse af amerikanske 
sanktionslove eller -regler varierer, men kan være strenge. 

2.4.1  Personligt ansvar

Enkeltpersoner kan blive idømt civile bøder på op til 250.000 $ pr. overtrædelse. Personer, der forsætligt begår overtrædelser 
af amerikanske sanktioner, kan blive idømt strafferetlige sanktioner, herunder bøder på op til 1 million $ og/eller fængsel op til 
20 år pr. overtrædelse.Desuden kan en medarbejders manglende overholdelse af denne politik være grund til disciplinærsager, 
op til og med opsigelse og tab af beskæftigelsesrelaterede ydelser.

2.4.2  TTI’s ansvar og skader på offentligt omdømme

Selskabet kan blive idømt civilretlige bøder på op til 250.000 $ pr. overtrædelse og eventuelle strafferetlige retsforfølgelser 
og bøder på op til 1 million $ for hver forsætlig overtrædelse af amerikanske sanktioner love eller bestemmelser. Det er også 
muligt, at overtrædelser kan udsætte selskabet for påbud mod og afståelse fra at handle med de føderale eller statslige 
regeringer. Endelig kan overtrædelser resultere i negativ omtale af selskabet og have en alvorlig indvirkning på selskabets 
forretnings- og integritetsmæssige omdømme. 

Funktionærer og direktører, der deltager i overtrædelser af amerikanske sanktioner, kan også blive idømt civilretlige eller 
strafferetlige sanktioner for deres handlinger.

2.4.3  Europa-Kommissionens/Den Europæiske Unions økonomiske sanktioner

Økonomiske sanktioner er et vigtigt redskab i Den Europæiske Unions (“EU”) fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (klik 
på https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en for at se flere oplysninger om denne politik) og 
benyttes derfor af EU som led i en omfattende udenrigspolitik og national sikkerhedsstrategi til fremme af international fred 
og sikkerhed. I lighed med USA’s og andre landes sanktionsprogrammer anvender EU sanktioner for at ændre politik eller 
adfærd hos pågældende regeringer, enheder, grupper, organisationer og/eller enkeltpersoner (herunder våbenembargoer, 
handelsrestriktioner såsom import- og eksportforbud, finansielle restriktioner og begrænsning af personers bevægelighed via 
visum eller rejseforbud). EU-sanktioner anvendes på en måde, der minimerer negative virkninger på ikke-tilsigtede mål (klik 
på https://sanctionsmap.eu/#/main for at se et kort over lande, som p.t. er omfattet af EU-sanktioner). 

2.4.4  Amerikanske og ikke-amerikanske love og forordninger om eksport- og importkontrol

Næsten alle lande, hvor TTI sælger sine produkter eller driver forretninger, pålægger eksport- og importkontrol for at beskytte 
nationale sikkerhedsinteresser og fremme udenrigspolitiske mål. Mange af disse lande deltager også i forskellige multilaterale 
eksportkontrolordninger (f.eks. Wassenaar-aftalen) for at forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben og forhindre 
destabiliserende akkumuleringer af konventionelle våben og dertil knyttet materiale. 

I USA kontrollerer f.eks. U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security (“BIS”) eksport og reeksport af 
kommercielle varer (dvs. TTI’s produkter, teknologi, software og tjenester), varer med dobbelt anvendelse og visse former 
for ammunition. U.S. Department of Homeland Security’s Bureau of U.S. Customs and Border Protection styrer importen 
af TTI’s produkter til USA og håndhæver andre andre love og bestemmelser i det amerikanske ministerium og agentur. I 
Storbritannien er det organ, der har kompetence med hensyn til eksport af varer med dobbelt anvendelse, Department of 
International Trade, som er en del af Department for Business, Energy and Industrial Strategy (“BEIS”). 

Selv om TTI’s produkter er af kommerciel karakter, skal TTI sikre overholdelse ved at overholde lokale og andre ikke-lokale 
gældende økonomiske sanktioner og eksport-/importkontrollove og -bestemmelser, når det udfører eksport eller import.

2. Love og forordninger om økonomiske  
    sanktioner
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3. Krav i politikken •

Denne politik er af generel karakter, da den dækker alle TTI-selskaber. Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for at læse og 
overholde denne politik. Politikken kan om nødvendigt suppleres med gennemførelsesprocedurer.

Der gennemføres risikovurderinger og revisioner for at bestemme risikoen ved selskabets politikker og procedurer og operationer, 
herunder kunder, de leverede produkter og tjenester, adgang til webstedet, forretningsforbindelser (procedurer for gennemgang 
af leverandører, der leverer varer eller tjenesteydelser til selskabet, samt selskabets forsyningskæde), formidlere, modparter, 
transaktioner og geografiske områder, for at fastlægge passende screeningsprocedurer og procedurer for rettidig omhu. 

Koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel vil i samarbejde med den interne revision og forretningsenhedens 
juridiske rådgivere udføre eller lade udføre de periodiske risikovurderinger og/eller revisioner for at vurdere, om der er sket 
ændringer i lovgivninger, praksisser eller branchen, der kunne berettige en justering af denne politik. Der vil blive truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle tilpasninger, herunder, men ikke begrænset til ændring af politikken, 
omskoling i henhold til politikken og korrektion af eventuelle mangler for at sikre overholdelsen. 

3.1  Risikovurdering af globale handelslove, bestemmelser og økonomiske sanktioner
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3. Krav i politikken

Hvert TTI-selskab skal opretholde en rimelig intern kontrol for at sikre overholdelsen af alle gældende love og bestemmelser 
og denne politik. Koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel vil give alle nødvendige retningslinjer for, at 
TTI-forretningsområderne kan gennemføre politikker og interne kontroller, der er skræddersyet til selskabets aktiviteter, for på 
passende vis at afbøde risici i forbindelse med dens love om eksport-/importkontrol, bestemmelser og økonomiske sanktioner.

Hvert TTI-selskab skal have passende risikobaserede procedurer på plads, hvilke i forhold til SDN-listen screener de parter, 
med hvilke TTI slutter kontrakt eller indgår i transaktioner, og lande, der er omfattet af sanktioner, samt andre gældende 
afviste, afspærrede eller på anden måde embargobelagte eller sanktionerede lister, inden de indgår en kontrakt eller på anden 
måde gennemfører en transaktion med den pågældende part. TTI har adgang til passende teknologier, der gør det muligt at 
foretage screening af transaktioner i realtid.

Enhver tredjepart, hvormed et TTI-selskab har transaktioner, herunder, men ikke begrænset til kunder, forretningspartnere, 
modparter, leverandører og medarbejdere, bør screenes ud fra SDN-listen og andre ovennævnte lister for at sikre overholdelsen 
af denne politik. I forbindelse med ovennævnte screening bør tredjepartsdata (f.eks. navn og adresse, herunder land) screenes 
forud for en betydningsfuld kontakt med en enhed eller enkeltperson – det vil sige, før de indgår i en forretningsaftale med 
tredjeparten. Desuden bør tredjepartsdata i hvert TTI-selskabs databaser screenes regelmæssigt for at opdage ændringer 
efter den første screening (f.eks. hvis tredjeparten er blevet føjet til SDN-listen). I visse tilfælde kan det afgøres, hvornår 
tredjepartsdata også skal screenes, når der sker en ændring af dataene (f.eks. ændring af navn eller adresse).

TTI’s juridiske afdeling kræver, at alle TTI-virksomheder skriftligt indberetter foreslåede transaktioner eller formodede 
overtrædelser, der kan involvere lande eller personer, der er omfattet af sanktioner (herunder gældende nægtede, afspærrede 
eller på anden måde embargobelagte eller sanktionerede personer eller enheder) til forretningsenhedens juridiske rådgiver, 
TTI’s koncernvicedirektør for overholdelse af global handel og TTI’s vicedirektør og juridiske rådgiver for revision og afgørelse 
og/eller efterforskning, alt efter hvad der er relevant. 

Screening resulterer ofte i “falske hits” – dvs. navne, der matcher (helt eller delvist) oplysninger på SDN-listen, men som 
faktisk er forskellige enheder eller enkeltpersoner end dem, der står på SDN-listen. Hvis et “hit” er tvivlsomt, skal sagen 
rapporteres til forretningsenhedens chef for handelsoverholdelse for at afgøre, om et “hit” er “sandt” eller “falsk”, og 
anbefale passende handling. Hvis der fortsat hersker tvivl, eller der er mistanke om overtrædelse, vil forretningsenhedens 
chef for handelsoverholdelse optrappe sagen til koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel, som igen, hvor det er 
berettiget, vil optrappe sagen til vicedirektøren og den juridiske rådgiver til endelig afgørelse, herunder videregivelse til OFAC. 

Hvis et TTI-selskab outsourcer bestemte operationer til en leverandør, skal TTI-selskabet sikre, at enhver screening eller 
kontrol, som denne politik kræver, og som det lokale driftsselskab selv udfører for sådanne operationer, udføres korrekt af 
den leverandør, som transaktionen er outsourcet til. Fremtidige outsourcingkontrakter, der er omfattet af denne forpligtelse 
(herunder fornyelser, udvidelser eller ændringer af eksisterende outsourcingkontrakter), bør omfatte bindende og gennemførlige 
kontraktbestemmelser om tredjepartens forpligtelser til screening og kontrol.

TTI bør løbende overvåge, vurdere og/eller revidere sine aktiviteter for at sikre, at de vedtagne politikker, procedurer og interne 
kontroller følges. Koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel har i samarbejde med den interne revision (eller 
dennes stedfortræder) ansvaret for funktionen til overvågning af overholdelse. En overholdelses- eller revisionscheckliste, 
der skal anvendes af hvert TTI-selskab, vil blive udarbejdet af koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel (eller 
dennes stedfortræder) og tilpasses TTI’s behov. Hvis der konstateres en svaghed, skal koncernvicedirektøren for overholdelse 
af global handel i samarbejde med den interne revision sikre, at selskabet straks træffer afhjælpende foranstaltninger for at 
afhjælpe årsagen.

3.2  Interne kontroller
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3.3  Uddannelse

3.4  Konflikter med loven

3.5  Ansvarlig part 

Koncernvicedirektøren for overholdelse af global handel (eller dennes stedfortræder) har ansvaret for uddannelse i overholdelse 
i henhold til denne politik. Denne stilling har hovedansvaret for udarbejdelse og formidling af uddannelsesprogrammer til 
alle relevante TTI-medarbejdere og for at bistå TTI-selskaberne med korrekt kommunikation og uddannelse i de politikker, 
procedurer og interne kontroller, der gælder for de medarbejdere, der har ansvaret for gennemførelse af kravene i denne politik.

Forretningsenhederne opbevarer alle officielle uddannelsesjournaler, herunder navn, titel og kontaktoplysninger, for hver 
deltager samt kursets titel og varighed.

I nogle tilfælde modsætter andre lande sig økonomiske sanktioner (og love og bestemmelser om eksport-/importkontrol), der 
pålægges af et land, af egne nationale sikkerheds- og udenrigspolitiske årsager (f.eks. blokeringsstatutter). Blandt de mere 
bemærkelsesværdige eksempler kan nævnes den canadiske modstand mod den amerikanske ensidige embargo mod Cuba. 
Disse konflikter udgør særlige udfordringer for virksomheder, der driver forretning internationalt. Alle spørgsmål, der involverer 
konflikter af denne type, skal henvises til vicedirektøren for overholdes af global handel for at imødegå potentielle juridiske 
risici i henhold til alle gældende love.

TTI’s juridiske rådgiver, den assisterende juridiske rådgiver eller vicedirektøren for overholdelse af global handel (eller dennes 
stedfortræder) skal regelmæssigt vurdere, om politikken er tilstrækkelig, og godkende eventuelle ændringer af politikken.

3. Krav i politikken
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