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Nouryons kodex för affärspartner
Nouryon har förbundit sig att driva sin affärsverksamhet etiskt och ansvarsfullt och förväntar
sig detsamma av sina affärspartner. Detta gäller bland annat leverantörer, distributörer,
agenter och rådgivare. I enlighet med detta har Nouryon utvecklat den här kodexen för
affärspartner för att klargöra för sina affärspartner vilka förväntningar man har när det gäller
efterlevnad av lagar, affärspraxis och behandling av människor. Nouryons affärspartner bör
granska listan över förväntningar nedan såväl som Nouryons kodex för god affärssed och
etik (bifogad) och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de följs. Nouryon kan komma
att granska sina affärspartners efterlevnad av den här kodexen, inklusive genom revision.
Överträdelser kan utgöra grund för att avsluta affärsrelationer med den aktuella
affärspartnern.
1.

Efterlev lagar. Affärspartner ska vara medvetna om och efterleva samtliga gällande
lagar och förordningar i de länder där de bedriver verksamhet, inklusive där så är
tillämpligt, antikorruptionslagar, gränsbestämmelser, lagar gällande export och
handelskontroll, konkurrens, antitrustlagar, lagar som reglerar ärligt uppträdande samt
integritetslagar.

2.

Bedriv etisk affärsverksamhet. Affärspartner ska inte betala mutor, erbjuda
påskyndande betalning eller ”kickbacks” eller överlämna någonting av värde för att
säkerställa affärsavtal på ett oriktigt sätt eller erhålla någon annan affärsmässig fördel.

3.

Undvik olämpliga gåvor, måltider och underhållning. Affärspartner ska inte tillhandahålla
eller erbjuda gåvor, måltider eller underhållning (inklusive kontanter eller likvida medel)
till någon medarbetare inom Nouryon som skulle kunna, eller skulle kunna ge intryck av
att, otillbörligen påverka ett affärsbeslut. Gåvor och representation som har ett nominellt
värde (mindre än 50 EUR) får endast mottas av Nouryons medarbetare på ett sätt som
överensstämmer med Nouryons policy för gåvor och underhållning samt alla tillämpliga
lagar.

4.

Visa respekt för människor. Affärspartner ska eftersträva en arbetsplats som är fri från
diskriminering och trakasserier och behandla medarbetare och jobbsökande rättvist.

5.

Respektera grundläggande mänskliga rättigheter. Affärspartner ska säkerställa att de
produkter och material som säljs till Nouryon inte har tillverkats med hjälp av barnarbete,
tvångsarbete eller av offer för människohandel och ska vidta rimliga åtgärder för att
eliminera sådana metoder från sina distributionskedjor.

6.

Tillhandahålla en säker arbetsmiljö. Affärspartner ska tillhandahålla en säker, ren och
hälsosam arbetsmiljö som följer alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och ska
sträva efter att förhindra arbetsrelaterade skador och säkerhetstillbud.

7.

Följa miljöbestämmelser. Affärspartner ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som är
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förenligt med gällande miljölagar, förordningar och branschstandarder och ska stödja
Nouryons insatser för en hållbar verksamhet.
8.

Föra korrekt bokföring och redovisning. Affärspartner ska föra korrekt bokföring och
affärsregister i enlighet med de krav som ställs enligt tillämpliga rättsliga och
regelmässiga krav och allmänt accepterade redovisningsprinciper.

9.

Samarbeta gällande konfliktmineraler. Affärspartner ska säkerställa att det råmaterial
som säljs till Nouryon inte innehåller konfliktmineraler som har utvunnits under
omständigheter som bidrar till eller stödjer kränkningar av mänskliga
rättigheter. Affärspartner ska stödja Nouryon avseende rapportkrav som Nouryon (eller
Nouryons kunder) kan ha gällande konfliktmineraler.

10.

Hantera och skydda information. Affärspartner ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda
Nouryons konfidentiella eller skyddade information, inklusive information om
medarbetare, kunduppgifter, immateriella rättigheter och affärshemligheter.

11.

Förhindra bedrägerier. Nouryons affärspartner ska ha interna kontroller på plats för att
upptäcka, förhindra och reagera på bedrägerier, penningtvätt och finansiering av
terrorism.

I de fall det är tillåtet enligt lag kan affärspartner rapportera misstänkta överträdelser av
denna kodex för affärspartner till Nouryons SpeakUp! Rapportera till webbplats, jour för
anmälning av ärenden, eller genom att kontakta Nouryons Chief Compliance Officer:
Avgiftsfritt nummer:
Avgiftsfria telefonnummer för 40 olika länder finns på Nouryons webbplats
SpeakUp! för anmälning av ärenden. Support på lokalt språk finns till hands.
Jouren SpeakUp! för anmälning av ärenden har öppet dygnet runt, sju dagar
i veckan.
Översättare finns till hands för att dokumentera dina bekymmer på ditt lokala
språk.
SpeakUp! Webbplats:
http://www.nouryon.ethicspoint.com
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Nouryon
Attn: Chief Compliance Officer
P.O. Box 75730
1070 AS Amsterdam
Nederländerna
E-postadress: nouryoncompliance@nouryon.com
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