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Dokument-ID: 137

Uppförande kod / Code of conduct

Uppförandekod.
 Uppförandekoden är en etisk kompass som ska följas av samtliga medarbetare inom Nordic Plastics Group oavsett

arbetsplats eller arbetsuppgift. Den gäller även personer som är engagerade i Nordic Plastics Groups verksamhet via
kontrakt eller avtal.
Nordic Plastics Group följer FN:s Global Compact, som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s
konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner om grundläggande principer och
rättigheter i arbetslivet.

 Nordic Plastics Group har bestämt att:

Vi respekterar mänskliga rättigheter
Vi behandlar alla människor rättvist, värdigt och med respekt.
Vi stöder och utvecklar mångfald.
Vi särbehandlar inte någon baserat på till exempel kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet,
politisk åsikt, social bakgrund eller etniskt ursprung.
Vi respekterar alla medarbetares rätt att organisera sig.
Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte.
Vi accepterar inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
Vi har en nollvision kring arbetsolyckor och kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Vi arbetar förebyggande för att minska risken för olyckor och arbetsskador.
Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla yrkesmässiga kunskaper och färdigheter.
Vi deltar i projekt och samarbeten med industriella nätverk, skolor, hög skolor, universitet, forskningsinstitut och
liknande.
Vi intar en neutral ställning i politiska frågor. Varken företagsnamnet eller Nordic Plastics Groups ekonomiska
resurser får användas i politiska sammanhang.
Vi följer god affärsetik
Vi tar aldrig gåvor och erbjuder aldrig gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att
påverka, objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder.
Vi undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen.
Vi följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens.
Vi säkerställer att medarbetare med full anonymitet och utan risk för personliga konsekvenser kan slå larm om
väsentliga oegentligheter inom Nordic Plastics Group (whistleblowing). Man kan rapportera sin misstanke genom
ett e-postmeddelande till whistleblower@npgroup.se Meddelandet går till en mottagare som enligt lag garanterar
anonymitet och fritt kan agera på den lämnade informationen och se till att en undersökning inleds.
Whistleblowing får inte användas för allmänt missnöje eller sådant som kan lösas i direktkontakt med berörda
personer. Falska anklagelser accepteras inte och kan medföra disciplinära åtgärder.
Våra produktionsenheter ska vara certifierade enligt miljölednings standarden ISO 14001:2015.
Våra produktionsenheter ska vara certifierade enligt arbetsmiljö och miljölednings standarden ISO 45001.
Samtliga produktionsenheter ska vara certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001:2015 samt tillämpliga
branschspecifika certifieringar.
Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer.
Vi utvärderar leverantörerna före och under vårt samarbete.
Vi uppmuntrar våra leverantörer att införa certifierings bara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer inom affärsetik, socialt ansvar och hållbarhet. Uppfyller de
inte våra krav kan detta resultera i krav på förbättringsåtgärder eller att samarbetet avslutas.
Vi kommunicerar ärligt och tydligt.
Nordic Plastics Group ska kännetecknas av ärlig och tydlig kommunikation med samtliga intressenter.
Målsättningen är att genom en väl fungerande kommunikation främja Nordic Plastics Group verksamhet och dess
kunder.
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Vi respekterar varje medarbetares frihet att uttala sig om förhållanden som angår denne personligen. I frågor som
rör Nordic Plastics Grops affärsförhållanden och verksamhet har dock enbart respektive företagsledning rätt att
uttala sig för Nordic Plastics Group räkning. Alla förfrågningar om Nordic Plastics Group förhållanden och
verksamhet ska därför hänvisas till den lokala företagsledningen eller koncernledningen.
Som allvarlig oegentlighet räknas oetiskt eller olagligt beteende, bedrägerier och allvarliga brott mot
uppförandekoden, till exempel mutor eller diskriminering av anställda.
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