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Vores overordnede ansvar, formål og område  

BEWI Group AB (virksomheden”)s etiske regelsæt (“etiske regelsæt”) danner grundlag for, 
hvilken adfærd der forventes af os som virksomhed og af vores medarbejdere, samt hvordan vi 
forventes at udføre vores aktiviteter.  

Vores etiske regelsæt er baseret på de 10 principper i FN’s Global Compact og er derfor 
gældende for samtlige medarbejdere i koncernens virksomheder – inkl. deltidsmedarbejdere 
samt medarbejdere, som enten er fastansat eller ansat på midlertidig basis.  

“Koncernen” omfatter samtlige virksomheder, hvor virksomheden direkte eller indirekte råder 
over mere end 50 % af aktierne. Derudover forventer vi også, at vores leverandører overholder 
dette etiske regelsæt i deres forretningsaktiviteter, hvilket vi også kontrollerer i vores 
leverandørvurderinger. 

 
Ledere/chefer må aldrig anmode en medarbejder om at udvise uetisk adfærd eller udføre 
ulovlige handlinger. Sådanne handlinger kan aldrig retfærdiggøres ved at påstå, at en 
overordnet har anmodet herom.  
 
Vi vil til enhver tid hjælpe vores medarbejdere med at overholde dette etiske regelsæt og 
vil tilbyde vores støtte, hvor det er passende og nødvendigt, så disse principper til enhver tid 
overholdes og efterleves.  
 
Vi tilbyder vejledning for vores medarbejdere, så de kan opnå klarhed over deres 
forpligtelser og ansvarsområder. 
 
Anvendelsen af dette etiske regelsæt er underlagt restriktioner eller rettigheder i 
henhold til lovene i de enkelte juridiske enheder, hvor koncernen udfører sine 
forretningsaktiviteter. 

 

Virksomhedsetik & virksomhedsintegritet - Vi udfører vores 

forretningsaktiviteter på ansvarlig vis  

 

Vores kunder 

Hvorvidt vores virksomhedsstrategi kan gennemføres og lykkes, afhænger i høj grad af vores 
kunders støtte. Det er derfor meget vigtigt, at vores virksomheder udvikler og opretholder 
gode forretningsforbindelser til vores kunder, som bygger på både retfærdighed og ærlighed. 
Når vi indgår aftaler med vores største kunder, anmoder vi altid om at få udleveret kundens 
etiske regelsæt. 
 
Markedsføring af produkter og annoncering skal altid være baseret på fakta og præsenteres på 
en både rimelig og forsvarlig måde. 
 
Derudover forpligter vi os til – og er ansvarlige for – at levere vores produkter og tjenester i 
overensstemmelse med alle relevante love om sundhed og sikkerhed samt krav til 
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produktinformation. Den enkelte virksomheds ledelse skal sørge for at have det fornødne 
kendskab til de gældende lokale krav. 
 

Vores leverandører 

Vores leverandører er særligt vigtige interessenter i vores forretningsaktiviteter. Vi forventer, 
at de udviser et højt kvalitetsniveau, idérigdom og effektivitet og dermed giver os værdi for 
pengene. Vi forventer også, at vores leverandører udfører deres aktiviteter under 
overholdelse af de gældende regler og godkendt forretningspraksis . Til gengæld vil vi til 
enhver tid bestræbe os på at være en god forretningspartner, som udviser en retfærdig og ærlig 
adfærd. Når vi vælger vores leverandører, prioriterer vi altid de leverandører, som er proaktive, 
og som tager både socialt og miljømæssigt ansvar. 

 

Interessekonflikter  

Vores medarbejdere har ret til at deltage i eksterne aktiviteter, som ikke konflikter med deres 
arbejde eller på anden måde er i modstrid med koncernens interesser. En interessekonflikt 
opstår, når en medarbejders personlige interesser eller mulighed for at opnå fortjenester 
eller vinding kommer i modstrid med koncernens interesser. Dette gælder også for personer i 
“tætte relationer” (herunder familiemedlemmer, slægtninge i kraft af ægteskab, nære venner 
og seksualpartnere).  

 

Betingelserne for de økonomiske interesser, interesser i ejendom, vurdering af ansættelsen, 
løn og arbejdsopgaver kan kun accepteres efter skriftlig godkendelse fra den administrerende 
direktør (CEO) i den relevante koncernvirksomhed eller fra virksomhedens næste 
myndighedsniveau. Dette gælder også, hvis en medarbejder har forbindelse til kunder eller 
leverandører samt til aktiviteter af erhvervsmæssig eller statslig karakter i en ledende 
stilling.  

 

Vi tror på et frit og åbent marked. Ved at følge dette princip kan vi på mere håndgribelig vis 
følge vores behov for at være både produktive og innovative. Vi bestræber os til enhver tid 
på at overholde de konkurrencelove, som er gældende i de lande, hvor vi udfører vores 
aktiviteter. Virksomheden og samtlige af koncernens virksomheder skal sørge for, at der ikke 
benyttes handelsstrategier, som kunne overtræde konkurrencelovgivningen, herunder i 
forhold til karteldannelse, forsøg på at tildele eksklusive rettigheder eller misbrug af 
dominerende stilling på et marked. 

 

Vi har nultolerance over for bestikkelse, korruption og svindel 

Vi skal alle medvirke til at sørge for, at enhver forretningsaktivitet med tredjepart 
udføres i henhold til alle gældende love. Ingen betalinger – hvad enten det er kontant eller 
som anden betalingsform – som kunne opfattes som bestikkelse, må nogensinde udbetales til 
eller modtages fra en person eller organisation, som enten eksplicit eller implicit har til hensigt 
at opnå forretningsmæssige fordele eller begunstigelse fra koncernen.  

 

Tredjeparter omfatter medarbejdere og repræsentanter fra leverandører eller kunder. Det er 
ligeledes strengt forbudt for koncernens medarbejdere at anmode om eller modtage 
betalinger eller fordele for at indgå aftaler, tilbyde ansættelse etc. 
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Svindel omfatter bevidst vildledende adfærd, som kan medføre fordele for en medarbejder eller 
forårsage skader eller tab for virksomheden eller anden part. Deltagelse i svindel er en 
grundlæggende overtrædelse af ærlighedsprincippet, og vi anser svindel som en alvorlig 
disciplinær forseelse. 
 
Derudover må ingen i koncernen udlåne kapital til medarbejdere eller “tilknyttede 
personer.” 

 

Beskyttelse mod hvidvask  

Vi tror på, at det er vigtigt at kende vores kunder. Vi er derfor ekstra opmærksomme for 
at sikre, at vores koncern ikke bliver genstand for hvidvask. Dette omfatter både 
kontantbetalinger, rejsechecks samt ind- og udbetalinger fra tredjepartskonti. Hvis 
enkeltpersoner ønsker at handle med os og betaler sin faktura ved en sådan transaktion, skal 
vedkommendes hensigt altid kontrolleres. 

 

Håndtering af gaver og bidrag  

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, passende og eventuelt ønskværdigt at give eller 
tilbyde gaver, tjenester og underholdning til kunder og leverandører – og også modtage dette 
fra disse parter. Det er ikke muligt at udstikke konkrete retningslinjer for den enkelte situation, 
men der er dog en række generelle regler, som vi til enhver tid skal følge. Gaver, tjenester og 
underholdning: 

• Skal være i overensstemmelse med skik og brug i branchen. 

• Må ikke være af urimelig høj værdi og må ikke kunne betragtes som bestikkelse 
eller betaling. 

• Må ikke stille virksomheden eller medarbejderen i dårligt lys, hvis offentligheden 
får kendskab dertil. 

• Må ikke være i modstrid med gældende love eller etiske standarder. 

• Må ikke afvige fra kundens regler for sådanne aktiviteter. 

• Må ikke være i form af kontanter, aktier eller lignende midler. 
 

Som tommelfingerregel må ingen i koncernen yde direkte eller indirekte bidrag til politiske 
partier. Som koncern udviser vi ansvarlighed i samfundet og opfordrer vores virksomheder 
til at deltage og engagere sig i lokale aktiviteter. Dette engagement kan tage mange former, 
herunder i form af økonomiske bidrag og anden form for støtte. Vi overvejer altid meget nøje, 
hvorvidt et bidrag er passende, samt hvilken effekt det vil have generelt samt på 
virksomhedens eller koncernens omdømme. 
 
Hvis medarbejderen er i tvivl, skal denne altid rådføre sig med virksomhedens administrerende 
direktør (CEO). 

 

Databeskyttelse og vores forskellige kommunikationssystemer  

Vi forventer, at vores virksomheder overholder de lokale love, som er gældende for 
området. Som virksomhed modtager vi store mængder oplysninger – både i skriftlig og 
elektronisk form. Disse informationer indeholder data, som er relateret til kunder og 
leverandører samt personlige oplysninger om enkeltpersoner, herunder nuværende og 
tidligere medarbejdere. Der skal derfor udvises særlig forsigtighed og omhu, så disse 
informationer anvendes, opbevares og overføres korrekt. 
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En effektiv drift og sikkerhed omkring computerudstyr er afgørende for en problemfri drift af 
vores virksomheder. Virksomhedens informationssystemer, herunder samtlige computere og 
dertilhørende udstyr, software, e-mail-systemer, passwords og lagrede data, er til enhver tid 
virksomhedens ejendom.  
 
Medarbejderne har ret til fortrolighed og privatliv og er først og fremmest ansvarlige for at 
håndtere informationer og systemer korrekt. Der udføres dog overvågning til beskyttelse af 
legitime interesser. Denne overvågning er baseret på gennemsigtighed og sker i 
overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer og lovgivning om fortrolighed og privatliv.  
 
Systemerne bruges som værktøjer til virksomhedens drift og skal derfor anvendes til legitime 
forretningsaktiviteter i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer. De må aldrig 
anvendes på nogen måde, som kunne være ulovlig, stødende, udgøre en risiko eller være til 
skade for andre personer. Dette kunne f.eks. indebære billeder eller tekst af seksuel karakter, 
materialer, som kunne være racistisk eller etisk stødende, eller anden adfærd, der overtræder 
virksomhedens retningslinjer, som forbyder diskrimination og/eller chikane. 

 

Fortrolige eller interne informationer  

Under deres ansættelsesforhold vil medarbejderne muligvis modtage fortrolige oplysninger 
angående koncernens drift. Sådanne oplysninger må ikke videregives til andre inden for eller 
uden for koncernen, som ikke er godkendt til at modtage disse oplysninger.  

 

Tidligere medarbejdere må ikke anvende eller videregive sådanne oplysninger, efter deres 
ansættelsesforhold er ophørt. Generelle eller interne oplysninger, som medarbejderen har 
adgang til, må ikke anvendes til personlig vinding eller af tredjepart som følge af dennes 
forbindelse til medarbejderen. 

 
Al kommunikation med medierne angående koncernen, som kan have indflydelse på 
virksomhedens eller koncernens omdømme, må kun ske via de personer, som er udpeget dertil 
af virksomhedens administrerende direktør (CEO). Eventuelle problemstillinger, som måtte 
have en negativ indvirkning på virksomhedens eller koncernens omdømme, skal omgående 
indberettes til virksomhedens administrerende direktør (CEO). 
 
 
 
Arbejdsvilkår og medarbejdere  

 

Vi behandler vores medarbejdere med åbenhed og respekt  

For at vi kan forblive en attraktiv arbejdsplads og fastholde vores motiverede og engagerede 
medarbejdere, er det vigtigt for os, at vi hele tiden har fokus på det gode arbejdsmiljø – på 
flere måder. Det er derfor afgørende for os at skabe gode værdier for vores medarbejdere i 
deres arbejdsliv. Denne politik beskrives i vores interne HR-politik. 

 

Trivsel, sundhed og sikkerhed 

Det er vores klare overbevisning, at vi kan tiltrække og fastholde de helt rigtige 
medarbejdere ved at tilbyde dem et afbalanceret og sundt arbejdsliv . Arbejdstiden må 
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ikke overskride den max. tilladte arbejdstid i henhold til de lokale love, og vores 
medarbejdere har ret til sunde og sikre arbejdsvilkår.  

 

Samtidig har vi et stort ansvar for at værne om vores medarbejdere og de besøgende på vores 
lokaliteter – både i forhold til deres sundhed, sikkerhed og liv. Vi har i den forbindelse både 
en sundheds- og sikkerhedspolitik samt en arbejdsmiljøpolitik, som gælder for alle 
koncernens virksomheder.  

 

Vi skal som minimum følge og overholde samtlige gældende love og løbende forbedre vores 
kontrol af sundheds- og sikkerhedsforholdene, så vi kan blive de bedste i branchen. Vi skal 
sikre os, at samtlige medarbejdere og underleverandører respekterer og overholder 
koncernens retningslinjer, og at alle koncernens virksomheder har sikre og sunde 
arbejdspladser for alle medarbejdere og underleverandører samt for de kunder og gæster, der 
besøger vores lokaliteter. Endelig er det et krav, at vores underleverandører udfører deres 
arbejde sikkert og korrekt i henhold til de gældende love og industrielle standarder. 

 

Rusmidler og alkohol  

Indtagelse af alkohol, ulovlige rusmidler eller receptpligtig medicin kan have alvorlig 
indvirkning på en persons evne til at udføre sit arbejde på ansvarlig og sikker vis. Misbrug af 
medicin, alkohol og kontrollerede stoffer samt brug af ulovlige stoffer på eller i nærheden af 
arbejdspladsen er strengt forbudt. Indtagelse af alkohol på arbejdspladsen er ikke tilladt, 
medmindre der er tale om undtagelsestilfælde – og i så fald skal der foreligge godkendelse 
fra den lokale leder. 

 

Menneskerettigheder 

Som koncern er vi forpligtet til at overholde og respektere menneskerettighederne. Vi støtter 
dermed de principper, som er anført i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne . 
Koncernen respekterer beskyttelsen af menneskerettigheder – primært inden for de områder, 
vi selv har indflydelse på. Det kan omfatte følgende: 

• Vi beskytter vores medarbejderes menneskerettigheder ved hjælp af retningslinjer 
om lige muligheder. Vi værdsætter den forskellighed, som dette medfører for 
vores virksomhed. 

• Vores aflønning bygger på retfærdighed og ærlighed. 

• Vi respekterer medarbejdernes, kundernes og interessenternes ret til privatliv. 

• Vi respekterer foreningsretten, herunder retten til at organisere sig i en fagforening.  

• Hvor det er nødvendigt og passende, tager vi højde for menneskerettighederne i 
forbindelse med investeringsbeslutninger. 

 
Ved udformningen af politikker – og i praksis – skal virksomheder hørende under koncernen 
acceptere vores udtalte støtte af menneskerettighederne, både i kontakten med 
medarbejdere, byggevirksomheder, kunder og leverandører. 
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Lighed og forskellighed  

Vi bestræber os på at øge både lighed og forskellighed på alle koncernens områder . Alle 
skal være omfattet af samme rettigheder og muligheder, uanset alder, køn, seksuel 
orientering, handicap, trosretning, etnisk oprindelse, graviditet eller andre grupper, som er 
beskyttet af den gældende lovgivning. 

 

Chikane og diskrimination  

Koncernen accepterer ingen form for personforfølgelse eller diskriminerende adfærd. Alle 
koncernens medarbejdere er forpligtet til at reagere, hvis vi enten oplever eller har mistanke 
om, at en anden medarbejder udsættes for chikane, forfølgelse eller diskrimination. 

 

Børnearbejde samt tvangs- og pligtarbejde  

Vores virksomheder må ikke benytte sig af børnearbejde. Personer under 15 år betragtes som 
børn, medmindre den gældende lovgivning foreskriver en lavere/højere minimumsalder 
herfor. Hvis en virksomhed ansætter en person under 18 år, skal virksomheden klarlægge, 
hvilke lovkrav der er gældende. Vi accepterer ikke tvangsarbejde eller andre former for 
ufrivilligt arbejde. Konfiskation af personlige ejendele – med henblik på at få en person til at 
udføre tvangsarbejde – er ikke tilladt. Medarbejderne har ret til at forlade arbejdspladsen efter 
endt arbejdstid. Illegal arbejdskraft accepteres ikke. 
 
 
Miljøansvar  

 

Vi fremmer en bæredygtig udvikling  

Vi betragter vores miljømæssige ansvar som en absolut nødvendighed for vores 
forretningsaktiviteter, og vi er miljøcertificeret efter ISO 14001. Vores forretningssystem er 
i den forbindelse veletableret og kontrolleres regelmæssigt i henhold til branchens strengeste 
kvalitetsstandarder. Videndeling på tværs af koncernen spiller ligeledes en vigtig rolle i denne 
proces. 
 
I henhold til vores gældende politik forventes det, at alle virksomheder: 

• Som minimum følger og overholder alle gældende love og løbende forbedrer vores 
miljøstyring, så vi kan nå vores mål om at blive de bedste i branchen. 

• Medvirker til at hindre negativ påvirkning af miljøet og hele tiden forbedrer vores 
miljøarbejde. 

• Sparer på vores forbrug af ressourcer, herunder energi. 

• Løbende reducerer den miljømæssige påvirkning fra vores væsentligste miljøaspekter 
(pentan, affald, transport og energiforbrug). 

• Optimerer vores forbrug af energi og ressourcer ved hjælp af effektivisering og 
genanvendelse. 

• Vælger og prioriterer de leverandører, som er proaktive og udviser miljømæssigt 
ansvar. 
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• Forholder sig proaktivt til de udfordringer og muligheder, der er forbundet med 
klimaforandringerne. 

• Sørger for, at vores medarbejdere og underleverandører lever op til deres 
miljømæssige ansvar, og  

• Markedsfører miljørigtige produkter og nye forretningsmuligheder. De lokale ledere og 
chefer er ansvarlige for at sikre, at koncernens miljøpolitik efterleves og overholdes i 
hverdagen. 

 
 
 
Overholdelse af BEWI koncernens etiske regelsæt  

Alle koncernens ledere og chefer er ansvarlige for at overholde og videregive dette etiske 
regelsæt til de relevante medarbejdere, og samtlige virksomheder og medarbejdere under 
koncernen er forpligtet til at overholde de gældende love, hvor disse udfører deres aktiviteter, 
samt de gældende særlove og standarder inden for branchen.  

 

Inden for vores virksomhedsstruktur ligger det primære ansvar for overholdelsen af 
vores etiske regelsæt i de enkelte virksomheder hos den lokale direktør og den 
forretningsenhed, som denne er tilknyttet. Derudover vil virksomhedens bestyrelse hvert år 
følge op på, hvorvidt virksomheden overholder og efterlever dette etiske regelsæt. 

 

Manglende overholdelse af og fravigelse fra det etiske regelsæt 

Hvis en medarbejder ikke overholder dette etiske regelsæt, kan denne blive underlagt 
disciplinære foranstaltninger fra virksomhedens side – under hensyntagen til de gældende 
lokale love og den aftalte proces herfor. Hvis der er tale om overtrædelse af loven, kan 
medarbejderen blive retsforfulgt i henhold til civil- eller strafferetten. 

 

Hvordan kan man indberette overtrædelse af disse regler?  

Medarbejderne skal have mulighed for at indberette tilfælde, som efter deres opfattelse 
afviger fra dette etiske regelsæt. Medarbejdere kan fortroligt og sikkert indberette mistanke 
om brud på de etiske regler uden frygt for repressalier. Der er flere muligheder for at sikre sig, 
at indberetninger håndteres af en person, som er egnet til at undersøge sagen. Dette kan 
enten være i form af lokale metoder eller ved at kontakte din nærmeste overordnede, 
økonomidirektør (CFO) eller administrerende direktør (CEO). 
 
 

Dette etiske regelsæt er godkendt af virksomhedens bestyrelse 19. maj 2020. 
 
 
 


