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Teknos' adfærdskodeks for leverandører
Introduktion
Teknos sigter mod at være leverandør af bæredygtige overfladebehandlingsløsninger tæt på kunderne.
Vores værdier "kreativ, vedholdende og fair" leder os i alt, hvad vi gør. Vi gør vores bedste for at beskytte
planeten og medvirke til, at verden holder længere. Vi har til hensigt at samarbejde med leverandører, der
er villige til at dele dette engagement. Dette adfærdskodeks for leverandører (SCC) definerer de
minimumsstandarder, som vi forventer, at vores leverandører respekterer og opfylder i forbindelse med
deres egne aktiviteter og i deres forsyningskæde. Dette SCC er baseret på FN's ti Global Compactprincipper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og bekæmpelse af korruption.

Miljø
Vi forventer, at vores leverandører udviser forsigtighed i alle deres aktiviteter for at minimere
miljøpåvirkningen.
Leverandører skal overholde kravene i gældende miljølove og -forskrifter.
Leverandører skal have et styringssystem til rådighed til at definere, kontrollere og afbøde negative
miljøpåvirkninger. Dette system bør være baseret på en international standard, ISO 14001 eller tilsvarende
og er tredjepartscertificeret.
Leverandørerne skal fastsætte ambitiøse mål for at reducere deres miljøpåvirkning og sigte mod løbende
forbedring af deres miljøpræstation.
Leverandører skal reducere affald og emissioner i luften, jorden og vandet. Leverandører skal
karakterisere og behandle spildevand på stedet eller benytte et eksternt spildevandsrensningsanlæg.
Emissioner i udendørsluft skal overvåges og behandles i henhold til gældende tilladelser og
emissionsgrænser. Jordforurening skal forebygges, og enhver forurening skal straks håndteres.
Farligt affald skal håndteres, opbevares og bortskaffes på en miljømæssigt sikker måde.
Leverandører skal håndtere kemikalier på en sikker måde.
Leverandører skal bidrage til genindvinding og genbrug af materialer og produkter, reducere
energiforbruget og bestræbe sig på at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Sundhed og sikkerhed
Leverandørerne skal sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere.
Leverandører skal have et system til at opdage og forhindre potentielle risici i deres aktiviteter.
Leverandører skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre ulykker og skader i alle aktiviteter.
Leverandører skal sørge for uddannelse i sikkerhed og adgang til beskyttelsesudstyr, hvis det er relevant.
Hvis leverandørerne stiller bolig til rådighed, skal de sikre et rimeligt privatliv, rimelig ro og rimelige
faciliteter til personlige hygiejne.

Arbejds- og menneskerettigheder
Leverandører skal overholde alle gældende love og respektere internationalt anerkendte
menneskerettigheder, uanset hvor de opererer. I det sjældne tilfælde at national lovgivning er i direkte strid
med internationale standarder, bør leverandører bestræbe sig på at respektere principperne for
internationalt anerkendte menneskerettigheder.
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Leverandører må under ingen omstændigheder benytte sig af børnearbejde. Leverandørerne må ikke
ansætte børn under 15 år (14 i visse udviklingslande) eller under alderen for afslutning af obligatorisk
skolegang i dette land eller mindstealderen for adgang til beskæftigelse i henhold til gældende nationale
love og bestemmelser, afhængig af hvilken af disse der er den højeste.
Medarbejdere under 18 år må ikke arbejde under farlige forhold.
Leverandørerne skal have en dokumenteret proces, der sikrer, at der skrides ind over for ethvert
identificeret tilfælde af børnearbejde.
Leverandører må ikke bruge arbejdskraft, som ikke arbejder frivilligt. Ansættelsen skal altid være frivillig.
Medarbejdere skal have ret til at bringe deres ansættelser til ophør efter et rimeligt varsel til arbejdsgiveren.
Medarbejdere kan frit forlade leverandørens lokaler uden for arbejdstiden.
Leverandørerne må ikke diskriminere. Alle medarbejdere skal behandles retfærdigt og lige. Enhver form
for psykisk eller fysisk disciplinær sanktion, chikane eller misbrug tolereres ikke.
Leverandører må ikke bruge ulovligt overarbejde. Arbejdstiden må ikke være for høj og ikke overstige den
lovbestemte grænse. Leverandøren og medarbejderne skal indgå aftale om tilstrækkelige hvileperioder.
Overarbejde skal være frivilligt og altid kompenseres.
Leverandørerne må ikke forhindre arbejdstagere i frit at være medlem af arbejdersammenslutninger eller
-grupper efter eget valg eller overenskomstforhandlingssammenslutninger. Medarbejdere skal have ret til
at etablere og tilslutte sig fagforeninger og andre arbejdstagerorganisationer uden chikane, indblanding
eller gengældelse.
Leverandørerne skal som minimum betale mindsteløn og alle lovbestemte ydelser, således at lønnen er
tilstrækkelig til at opfylde de basale behov for medarbejderne og deres berettigede officielle pårørende.
Leverandører skal løn for overarbejde i henhold til lokal lovgivning. Løn skal altid betales rettidigt.
Disciplinære fradrag fra lønninger er ikke tilladt.

Forretningsetik og integritet
Leverandører skal overholde alle gældende love og bestemmelser og drive deres virksomhed på en
retfærdig og etisk måde.
Leverandører skal forhindre bestikkelse og korruption. Leverandører må ikke betale eller modtage
bestikkelse eller returkommission eller tilbyde/love nogen upassende fordele direkte eller via
mellemmænd.
Leverandører skal værdsætte fri og fair konkurrence i hele verden og respektere konkurrencereglerne i
alle de områder, hvor de opererer.
Leverandører skal kunne oplyse oprindelseslandet for alle de produkter, som Teknos køber.
Leverandører skal beskytte alle fortrolige oplysninger fra Teknos og dens forretningspartnere og
respektere alle intellektuelle ejendomsrettigheder.

Lovgivning vedrørende kemikalier (f.eks. REACH)
Leverandører skal følge alle nationale og regionale lovkrav.
Leverandørerne skal vurdere omsætteligheden af de produkter, som Teknos køber, med hensyn til
overholdelse af verdensomspændende lovgivning vedrørende kemikalier og medvirke til at efterstræbe
overholdelse. Dette omfatter overholdelse af forbud, begrænsninger, registreringer og
forretningsstandarder. Leverandører skal svare på spørgsmål om kemisk sammensætning og levere
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testresultater, hvis det er nødvendigt. Leverandører skal informere Teknos om væsentlige ændringer i
tekniske eller kemiske egenskaber eller juridisk status for et produkt, så snart disse oplysninger foreligger.

Ledelsessystemer og engagement
Leverandørernes ledelse skal forstå og respektere betydningen af virksomhedernes sociale og
miljømæssige ansvar og forretningsetik og være villig til at forbedre på disse områder.
Leverandører skal identificere, overvåge og overholde alle gældende nationale love og bestemmelser,
branchens minimumsstandarder og internationale konventioner om sociale vilkår og arbejdsvilkår,
børnearbejde og miljøbeskyttelse.
Leverandører skal implementere og integrere dette SCC i deres forretning og uddanne medarbejdere og
underleverandører i deres rettigheder og forpligtelser i henhold til dette SCC og lokale love.

Revisioner
Teknos vil vurdere leverandørers overholdelse af dette SCC med spørgeskemaer og vurderinger af
leverandørens egen vurdering og gennemføre revisioner hos leverandørerne. Revisioner kan udføres af
Teknos eller tredjepartsrevisorer. Vi har til hensigt at bruge de modtagne oplysninger i vores sourcingstrategier, leverandørevalueringer og til at afgøre, hvilke leverandører Teknos vil fortsætte med at arbejde
sammen med og udvikle begges virksomheder sammen med.
Vi ønsker at udvikle samarbejdet med vores leverandører, og vi er villige til at samarbejde med
leverandører for at imødekomme disse krav og være mere ansvarlige overfor samfundet og miljøet.

Referencer
FN's ti Global Compact-principper
ILO's internationale arbejdsstandarder

Teknos Corporate Management Group har godkendt dette adfærdskodeks for leverandører i april 2018.

Vi (leverandørs firmanavn) __________________________________________________bekræfter, at vi
accepterer ovenstående krav.
Bemyndigedes navn og stilling:________________________________________________________
Underskrift_________________________________________________Dato: ____________________

Alternativt kan leverandørens overholdelse af disse principper påvises ved henvisning til dennes eget
adfærdskodeks eller virksomhedspolitik med tilsvarende standarder. Det er leverandørens pligt at
sammenligne og kontrollere overensstemmelse. Hvis leverandøren ikke har tilsvarende standarder,
forventes leverandøren at overholde Teknos' adfærdskodeks for leverandører.
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