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Bestikkelse og korruption indeholder en beskrivelse af danske, engelske og amerikanske regler og retspraksis
vedrørende bestikkelse, særligt med henblik på erhvervslivets forhold. Endvidere indeholder bogen en
beskrivelse af og inspiration til etablering af anti-bribery compliance-programmer i virksomheder. Bestikkelse
og korruption skaber et overblik for virksomheder og rådgivere over, hvorledes virksomheder kan og bør
agere, for at minimere disse risici.
… Klik her og læs mere om de seneste nyheder inden for Topdanmarks CSR-indsats. … Klik her og læs
mere om de seneste nyheder inden for Topdanmarks CSR-indsats.
Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO
Transparency International (TI), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i
verden. Landets størrelse og beliggenhed gør, at det har grænser til alle sydamerikanske lande bortset fra
Chile og Ecuador.
3 til Serviceloven Her kan du læse delmål og indikatorer for hvert verdensmål.

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med
samfundsansvar. Landets størrelse og beliggenhed gør, at det har grænser til alle sydamerikanske lande
bortset fra Chile og Ecuador. I listen nedenfor kan du finde og læse juridiske nyheder fra Horten.
095 m, til Tchad-søen, der ligger ved Camerouns nordlige spids. Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i
verden Hvem er vi. Log ind. De ti principper i FN’s Global Compact er et godt udgangspunkt, når
virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Log ind. En ualmindelig kæde af bjerge,
bakker og plateauer går næsten fra Mount Cameroon ved kysten – Camerouns højeste punkt med 4. 095 m, til
Tchad-søen, der ligger ved Camerouns nordlige spids.
Se kontaktoplysninger, arbejdsområder og personlige ratings her. Capidea er en dansk kapitalfond, der
foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder.
Se kontaktoplysninger, arbejdsområder og personlige ratings her. Transparency International Danmark er
den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO Transparency International (TI), hvis
overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. En ualmindelig kæde af bjerge,
bakker og plateauer går næsten fra Mount Cameroon ved kysten – Camerouns højeste punkt med 4. De ti
principper i FN’s Global Compact er et godt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med
samfundsansvar og bæredygtighed. En ualmindelig kæde af bjerge, bakker og plateauer går næsten fra Mount
Cameroon ved kysten – Camerouns højeste punkt med 4. Tilmeld dig nyhedsservice.

