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OVERORDNEDE HOLDNINGER OG VÆRDIER

Denne Code of Conduct indeholder overordnede principper for etisk og ansvarlig samhandel med Schoeller Plast. Det 
forventes, at Schoeller Plasts ansatte og samarbejdspartnere overholder nedenstående.

I Schoeller Plast har vi længe arbejdet med miljø, kvalitet og samfundsansvar, og derfor mener vi også, at vi har en forpligtigelse 
til at være proaktive i forhold til at udvise ansvarlighed for vores virksomhed og vores omverden. Det forventes i stigende 
grad, at vi som leverandør er i tæt dialog med vores underleverandører og herigennem tilsikrer, at disse udviser tilsvarende 
samfundsansvar. 

Som led i vores arbejde med øget samfundsansvar er Schoeller Plast blevet optaget i UN Global Compact i oktober 2020. 
Som medlem af UN Global Compact forpligter vi os til at leve op til dets 10 principper på områderne menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

På baggrund af ovenstående forventer vi ligeledes, at vores leverandører støtter op omkring vores arbejde med ansvarlig 
virksomhedsledelse herunder UN Global Compacts 10 principper og guidelines. 

JURIDISKE KONSEKVENSER VED OVERTRÆDELSE AF SCHOELLER PLASTS CODE OF 
CONDUCT

Hvis en leverandør eller samarbejdspartner ikke overholder de grundlæggende principper i denne Code of Conduct, har 
Schoeller Plast ret til at afslutte forretningsforholdet.

For mere information
Yderligere information om vores arbejde med samfundsansvar findes på www.schoeller-plast.dk/miljøpolitik, samt i vores 
årlige Communication on Progress rapport, som kan downloades på www.schoeller-plast.dk/downloads. For mere information 
om UN Global Compact og dets 10 principper, www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.

MENNESKERETTIGHEDER
• Vi accepterer ikke børnearbejde, og ved ansættelse af ungarbejdere må de ikke udføre farligt arbejde eller 

natarbejde.
• Vi accepterer ikke diskrimination på baggrund af alder, køn, religion, hudfarve eller race, sprog, handicap, national 

eller social baggrund. Ansættelser må alene begrundes i personens evne og muligheder for at bestride den 
pågældende funktion.

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER
• Der tages ansvar ved at sikre, at medarbejdere har en sund og sikker arbejdsplads. 
• Retten til lige og retfærdige arbejdsrammer skal respekteres, og den til enhver tid gældende lovgivning samt 

ansættelsesvilkår skal følges.
• Privatlivets fred samt beskyttelse af persondata skal respekteres og overholdes.

MILJØ
• Der arbejdes kontinuerligt med at minimere spild og begrænse ressourceforbruget.
• Der stræbes efter at reducere miljøbelastningen fra aktiviteter i henhold til gældende miljøkrav.
• Der arbejdes proaktivt med at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.

ANTI-KORRUPTION
• Vi tolererer ingen form for korruption, og ønsker at der i alle virksomhedens relationer opretholdes ansvarlighed 

og integritet.
• Der deltages hverken i eller bidrages til nogen former for korruption, afpresning, bestikkelse eller medvirken i 

karteldannelser og interessekonflikter, og vi afstår fra at deltage i nogen former for uretmæssig indflydelse på 
offentligt ansatte, dommere eller forretningsforbindelser.


