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Uppförandekod för leverantörer, distributörer och agenter
Vi har åtagit oss att bedriva vår affärsverksamhet på ett etiskt och hållbart sätt
Vi på Kemira har åtagit oss att bedriva vår affärsverksamhet på ett etiskt och hållbart sätt. Utöver att uppfylla
tillämpliga lagar genomgående i vår globala organisation, respekterar vi internationellt erkända principer och
normer för affärsetik och integritet. Kemira har implementerat en uppförandekod som ligger i linje med
organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) riktlinjer för multinationella företag. I ett hållbart företag verkar ekonomiska resultat,
socialt ansvar och miljöpåverkan i balans. Vi är övertygade om att företagsansvar ökar vår konkurrenskraft.

Vi värnar om människor och miljö
Vi på Kemira gör inte under några omständigheter avkall på säkerheten. Våra anställdas välbefinnande är
viktigt för oss. Vi gör vårt bästa för att värna om miljön och människorna omkring oss.

Vi förväntar oss detsamma från våra leverantörer och övriga affärspartner.
Kemira arbetar enbart med pålitliga leverantörer, distributörer och agenter (”affärspartner”) som visar hänsyn
till miljö och människor. När vi väljer våra affärspartner förväntar vi oss att de och deras affärspartner aktivt
stöder etiskt och hållbart uppförande i affärer och att de aktivt stöder införandet av detta inom sin
inflytandesfär.

Vi förväntar oss att våra affärspartner:


Utför sin verksamhet med integritet.
o
o

o
o
o

o

Rättar sig efter samtliga tillämpliga lagar
och bestämmelser.
Bedriver verksamheten utan
ersättningar eller mottagande av
olämpliga incitament, olagliga bonusar
eller andra förmåner som kan anses
vara försök att påverka beslutsfattare.
Undviker alla former av korruption,
bestickning, bedrägeri och utpressning.
Rättar sig efter lagar avseende rättvis
konkurrens och lagar mot kartellbildning.
Både respekterar andras immateriella
rättigheter och skyddar konfidentiell,
äganderätts- och personlig information.
Inför system, kontroller och riktlinjer för
att stödja uppfyllande av tillämpliga
lagar och dessa affärsprinciper,
inklusive utbildnings-, gransknings- och
revideringsmekanismer.



Respekterar mänskliga rättigheter och
erbjuder
lämpliga
arbetsmiljöförhållanden.
o

o
o

o

o

o

Behandlar anställda korrekt och med
respekt, aldrig förolämpar dem eller
använder mentalt eller fysiskt tvång.
Aldrig använder sig av påtvingad eller
ofrivillig arbetskraft eller barnarbete.
Respekterar internationellt vedertagna
arbetsrättigheter, inklusive
fackanslutningsfrihet och
arbetarrepresentation.
Betalar kompensation till arbetare som
uppfyller alla tillämpliga lönelagar,
inklusive de som avser minimilöner,
övertidsarbete och lagstadgade
obligatoriska förmåner.
Undviker varje form av diskriminering
grundad på ras, färg, ålder, kön, sexuell
läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,
graviditet, religion, politisk anknytning,
fackföreningsmedlemskap och civilstånd.
Upprätthåller en säker och sund
arbetsmiljö och i förekommande fall
tillhandahåller skyddsutrustning samt
säkerhetsutbildning för samtliga
anställda.
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Skyddar miljön.
o

o



Införskaffar, upprätthåller och
underhåller samtliga aktuella
erforderliga miljötillstånd och
registreringar i överensstämmelse med
alla lagar och bestämmelser som hör till
miljöskydd vid alla tidpunkter.
Upprätthåller effektiva riktlinjer,
processer och tillvägagångssätt för att
hantera och ständigt reducera
ogynnsam miljöpåverkan.

I
relationen
med
kommer Kemira att:
o
o
o

o

o
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Affärspartner

Alltid välja och behandla våra
affärspartner rättvist och objektivt.
Genomföra våra affärer på ett etiskt sätt.
Stå fast vid villkor i enlighet med våra
överenskomna avtalsmässiga
skyldigheter och i god tid åtgärda
eventuella undantag.
Säkerställa att våra leverantörers
hållbarhetscertifieringar utgör del av vår
urvalsprocess för leverantörer, samt, i
tillämpliga fall, att hållbarhetskriterier
används när avtal träffas.
Göra efterforskningar för att säkerställa
att våra affärspartner förstår och rättar
sig efter vår uppförandekod för
leverantörer, distributörer och agenter.

För ytterligare information gå in på
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Tveka inte att ta kontakt med responsibility@kemira.com om du har ytterligare frågor eller i det fall du
vill rapportera något problem eller potentiellt tjänstefel avseende Kemira eller dess affärspartner.
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