Compliance
Overhold lovgivningen og undgå dårlig omtale

Sådan arbejder
SG Finans med
Compliance
Udover at anvende data til effektiv kreditvurdering, anvender
SG Finans også data, når de skal overholde gældende lovgivning - fx når de skal klarlægge reelle ejere og dokumentere, at
de har foretaget baggrundstjek af deres kunder.
”I jura- og complianceafdelingen har vi blandt andet ansvaret
for at overholde alle krav i den gældende hvidvaskningslov,
embargoer og sanktioner samt GDPR. Vi arbejder konstant
med interne procedurer og forholdsregler i forhold til compliance, og vi prøver så vidt muligt at automatisere vores processer for at gøre vores aktiviteter effektive og smidige.
Rent praktisk har vi et compliancemodul i vores interne ITsystem, hvor vi kan slå kunder op og tjekke detaljerede informationer på dem – blandt andet med data fra Bisnode. Alle
de informationer bruger vi til at screene virksomheder, og vi
tjekker altid op på reelle ejere, sanktionslister og undersøger
eventuelle mistænkelige transaktioner”, fortæller Morten
Munch, Chefjurist hos SG Finans.
”Vores datakvalitet skal være i top, for vores beslutninger afhænger jo af data – vi skal kunne stå inde for alle vores aktiviteter og sørge for, at vi på ingen måde medvirker til hvidvask
og korruption”. Derfor siger vi også nej til kunder, hvis de fx
ikke vil være med til at afdække deres ejerskabsforhold.
Vi får viden om de fleste virksomheders reelle ejere fra Bisnode, og det hjælper os med at være klædt godt på i forhold
til at identificere, hvem kunden er, og hvordan deres ejerkreds
ser ud, fortsætter Morten Munch, Chefjurist hos SG Finans.
I SG Finans er der meget samarbejde på tværs af afdelingerne i forhold til både kredit- og potentialevurdering samt
screening af kunderne. Det gør, at SG Finans kan sige ja til
mange flere kunder meget hurtigere, give kunderne en god
oplevelse, øge indtjeningen, mindske den samlede porteføljerisiko og sikre et højt niveau af compliance.

“Bisnode hjælper os med at
sikre, at vores datakvalitet er
i top. Det er strategisk vigtigt
for os, da vores beslutninger
jo afhænger af data og er
medvirkende til, at vi kan stå
inde for alle vores aktiviteter
og på ingen måde medvirker
til hvidvask og korruption.”
Morten Munch, Chefjurist, SG Finans

Pas på dit omdømme
& undgå bedrageri
Finans
Virksomheder indenfor finans skal ifølge gældende regulativer identificere de reelle
ejere af den virksomhed, de indgår aftaler med. Overholdes de gældende krav ikke,
kan det betyde store bøder og dårlig presseomtale. Som finansiel virksomhed er der
desuden et ansvar for at stoppe finansielle forbrydelser og bedrageri.
Kemi, pharma & forsyning
Inden for kemi, pharma & forsyning er det nødvendigt at arbejde med processer,
som sikrer at lovmæssige regler og etiske arbejdsgange overholdes. Der kan være
store økonomiske tab og et dårligt omdømme på spil, hvis ikke virksomhederne
formår at tage de rigtige forbehold overfor sine samarbejdspartnere.
Handel, industri & service
Som international spiller inden for branchen “handel, industri & service”, er der
stort fokus på at skille sig ud som en ansvarlig leverandør. Derfor er det en god ide
at have politikker og processer, som sikrer at man ikke kan sættes i forbindelse
med social dumping og korruption. Der står meget på spil for virksomhedernes
omdømme, hvis ikke der arbejdes med CSR og afstandstagen til bedrageri.

Vær på forkant
Bisnodes Compliance løsninger giver dig mulighed for nemt og hurtigt
at tage de væsentligste forbehold, når det gælder om at overholde
love, regler og etiske standarder. Compliance løsningerne er et effektivt
værktøj til at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af
manglende overholdelse af lovgivningen.
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Forebyg regulative undersøgelser og undgå sanktioner
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Skab vækst uden at gå på kompromis med compliance

3

Tjek de helt rigtige data og undgå dårlige relationer
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Vær en troværdig og social ansvarlig erhvervsdrivende

Følg lovgivningen
og undgå at udsætte
din virksommhed
for dårlig omtale
Med nye, mere omfattende og stadig skiftende regler på markedet, er det en
udfordring at identificere og kontrollere risici på en effektiv måde. Men det ændrer
ikke på, hvor vigtigt det er at tjekke op på de parter, du indgår samarbejdsaftaler
med. Forretning med den forkerte modpart kan indebære store finansielle risici og
negativ omtale.

Hvad er det lovgivningen
kræver?

Bisnodes anbefalinger til
vores kunder

Lovgivningen kræver, at finansielle institutioner og
virksomheder skal kontrollere, om deres kunder er
politisk eksponerede personer, og om kunderne er
registreret på sanktionslister fx i forbindelse med
hvidvaskning af penge og terrorisme.

Vi anbefaler altid vores kunder at tage det helt store
baggrundstjek af potentielle samarbejdspartnere.
Det er ikke nok kun at tjekke den virksomhed, du
overvejer at starte forretning med - du skal hele vejen
igennem ejerhierakiet for at finde frem til de reelle
ejere. Først når du kender alle led i virksomhedens
bagland, kan du være sikker på at overholde de
gældende regler og love.

Der er ikke et lovkrav mod, at virksomheder ikke må
indgå forretning med politisk eksponerede personer,
men der er påbud om, at skulle være opmærksom
herpå og forholde sig aktivt til den relation, man
indgår i. Anderledes er det med personer, som er
noteret på sanktionslister og derfor har forbindelse
til fx hvidvaskning af penge og terrorisme - her
siger lovgivningen, at det ikke er tilladt at indgå
samarbejdsaftaler.
Desuden blev det i 2017 lovpligtigt for danske
virksomheder at registrere deres reelle ejere. At gøre
ejerforholdene mere gennemsigtige skulle gerne
styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af
terrorisme. De virksomheder som ikke, efter varsling,
får indberettet deres reelle ejere, kan i sidste ende
blive tvangsopløst.
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Tjek altid det fulde ejerhieraki
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Tjek altid PEP-lister
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Tjek altid sanktionslister

4

Tjek altid adverse media

Vigtige informationer for dig
der arbejder med compliance
Det kan måske være lidt af en jungle at holde styr på alt
inden for lovgivningen, og derfor har vi samlet et hurtigt
overblik over de informationslister, som er vigtige at være
opmærksom på, når du arbejder med compliance.

Ejerhieraki / reelle ejere
Den nye hvidvaskningslov stiller krav til, at virksomheder skal dokumentere deres kunders og relationers sande identitet - og at det er virksomhedernes eget ansvar at fremskaffe de fornødne informationer. Helt præcist betyder det, at
virksomheder skal indhente oplysninger om de reelle ejere. I loven er den reelle ejer defineret som en fysisk person,
der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

PEP-lister
PEP står for Politisk Eksponerede Personer og er fysiske personer, der har eller har haft et højerestående
offentligt hverv eller været politisk involveret. Familie og tætte forretningsforbindelser til personerne er også
inkluderet på PEP-listerne. Hvis en person findes på PEP-listen, dvs. personen er politisk involveret eller har nære relationer til en politisk involveret, betyder det ikke, at du ikke må samarbejde med vedkommende - du skal blot forholde
dig aktivt til personens aktiviteter og adfærd.

Sanktionslister
Sanktionslister dækker over personer og firmaer, som er eller har været involveret i terrorisme, hvidvaskning,
korruption osv. Hvis en person eller et firma findes på en sanktionsliste betyder det som udgangspunkt, at du
ikke må lave samhandel. De mest anvendte lister er EU’s konsoliderede sanktionslister, som alle europæiske
virksomheder skal efterleve, og samarbejder du med amerikanske virksomheder, skal du også efterleve
amerikanske ”black lists”.

Adverse Media lister
Adverse media screener for, om en virksomhed eller en person er forbundet med negativ omtale fx i forbindelse
med bestikkelse, børnearbejde osv. Adverse media fokuserer udelukkende på social ansvarlighed og inkluderer
ikke finansielle aktiviteter. Hvis en person eller virksomhed findes på en adverse media liste, er det op til
din virksomheds CSR politik at vurdere, hvorvidt I kan stå inde for et eventuelt samarbejde på trods af
relationens uetiske adfærd.

Få adgang til informationer
der gør dig compliant
Bisnodes informationer går på tværs af alle lande i verden. Du kan altså tjekke alle dine internationale samarbejdspartneres baggrund, inden du indgår en aftale med dem. Med vores data og informationer kan du Opnå dybdegående
information om potentielle kunder og samarbejdspartneres aktiviteter og relationer. Få et klart billede af, hvem du
handler med og undgå uventede overraskelser, som kan skade dit omdømme.
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Få online adgang til data eller via en API
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Få renset dine data
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Få data via en FTP løsning
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Overvåg personer

Bisnode Identification & Screening
Bisnodes Identification and Screening er til dig, som har brug for at finde frem til, hvem der står bag de
virksomheder, du samarbejder med. Og som vil have et grundigt baggrundstjek af de virksomheder og
personer, du har en relation med - så du sikrer, at de ikke på nogen måde er korrupte, socialt uansvarlige
eller politisk eksponerede.
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Tjek virksomheders ejerstruktur og find frem til de reelle ejere af virksomhederne.
Få det fulde overblik over forgreninger i virksomhedens ejerstruktur.
Tag et baggrundstjek på de personer og virksomheder, du har forretningsforbindelser
med. Undgå at skabe relation til personer, som er politisk eksponerede, og som kan
findes på sanktionslister.

Bisnode Screening
Bisnodes Screening er til dig, som allerede kender de reelle ejere af de virksomheder, du samarbejder med.
Du mangler blot et værktøj, hvor du får mulighed for at tjekke, om personerne kan sættes i forbindelse
med korruption, socialt uansvarlighed, eller om de er politisk eksponerede.
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Tag et baggrundstjek på de personer og virksomheder, du har forretningsforbindelser
med. Undgå at skabe relation til personer, som er politisk eksponerede, og som kan
findes på sanktionslister.

Når du er en compliant virksomhed...
Beskytter du din virksomhed ved at
holde et vågent øje med lovgivningen
og branchespecifikke regelssæt.

Kan du tage hurtige og sikre
beslutninger, fordi du har sikret,
at din virksomhed efterlever alle
gældende krav og specifikationer.

Kan du i langt højere grad strømline
processer for overholdelse af global
lovgivning og dermed være den
foretrukne leverandør på tværs af
landegrænser.

Bisnode er en af Europas førende leverandører af data og analyser.
Vi tror på, at data er vejen frem - fremtidens vækstvirksomheder er dem, der formår at
udnytte viden om kunderne til at optimere forretningsprocesser og strategiplanlægning. Og det er netop årsagen til, at vi hver dag arbejder med at fortolke,
bearbejde og forstå de data, der ligger til grund for vores kunders forretningsmæssige
beslutninger.
For mere information, besøg www.bisnode.dk

