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Vårt gemensamma förhållningssätt
Alcro Partis Uppförandekod anger de grundläggande kraven på hur vi beter oss och bedriver vår
verksamhet. Det handlar om lagar, moral och etik. Alla anställda på Alcro Parti AB är ansvariga för
att agera i enlighet med Uppförandekoden, som har godkänts av Alcro Partis styrelse.





Vi följer alltid lagar och avtal.
Vi strävar efter att erbjuda hållbar utveckling avseende frågor om personal, miljö, samhälle och
ekonomi.
Försäljningschefen är ansvarig för att kommunicera och agera i enlighet med Alcro Partis
uppförandekod i organisationen.
Vi ställer krav på våra partners att göra detsamma.

LAGAR, MORAL OCH ETIK – VÅRA VIKTIGASTE PRIORITERINGAR








Professionella affärsrelationer
Intressekonflikter
Företagstillgångar
Iakttagande av konkurrenslagar
Mänskliga rättigheter och jämlikhet
Säkerhet
Förtroende och skydd av den personliga integriteten
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PROFESSIONELLA AFFÄRSRELATIONER
Vi strävar efter att bli betraktade som en rättvis partner och samarbetar endast med pålitliga
leverantörer och andra partners. Vi föredrar långsiktiga relationer och ingår alla betydelsefulla avtal i
skriftlig form. Alcro Parti AB och dess anställda ska aldrig erbjuda, förmedla eller ta emot muta i
någon form. Våra anställda är förbjudna att ta emot eller erbjuda materiella fördelar eller förplägnad,
med undantag för normala affärsgåvor och normal gästfrihet.
INTRESSEKONFLIKTER
Alcro Partis anställda ska undvika situationer som leder till en intressekonflikt mellan Alcro Parti och
en anställd. Anställda får inte försöka uppnå personliga fördelar genom att utnyttja sin position eller
Alcro Partis egendom eller information på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller familjemedlemmar
och vänner till en anställd eller annat företag där den anställde har intressen.
FÖRETAGSTILLGÅNGAR
Alla anställda ansvarar för att skydda Alcro Partis tillgångar inklusive fysisk egendom, finansiella
tillgångar, intellektuell egendom och annan skyddad information. Företagets tillgångar ska inte
användas i personliga syften eller till stöd för verksamhet och aktivitet utanför Alcro Parti.
Alcro Partis tillgångar får inte användas i partipolitiska syften.
IAKTTAGANDE AV KONKURRENSLAGAR
Alcro Parti AB konkurrerar på ett affärsmässigt sätt inom ramen för tillämpliga konkurrenslagar
oberoende av marknadsområde. Alcro Parti avstår från att efterfråga eller medverka vid illegala
informationsutbyten, praxis eller avtal mellan konkurrenter, som exempelvis prisöverenskommelser,
marknadsuppdelningar eller tilldelning av kunder, så kallad kartellbildning. Alcro Parti samlar in
information om konkurrenter endast på ett affärsmässigt och lagligt sätt med hjälp av offentliga
källor.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JÄMLIKHET
Vi bygger våra framgångar på engagerade och motiverade anställda och stävar efter att erbjuda
möjligheter till allas välbefinnande. Alcro Parti AB respekterar och efterlever internationellt erkända
mänskliga rättigheter. Vid anställnings- och arbetsvillkor respekterar Alcro Parti principen om lika
möjligheter och lika behandling oberoende av kön, etnisk eller nationellt ursprung, ålder, religion,
politisk övertygelse eller social status. Alcro Parti anlitar eller främjar inte tvångsarbetare eller
barnarbete. Alla former av trakasserier på arbetsplatsen är oacceptabelt och kan leda till
arbetsrättsliga konsekvenser för berörd utövare. Alcro Parti respekterar personalens rätt att ansluta
sig till fackföreningar och andra organisationer.
SÄKERHET
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är av avgörande betydelse för våra anställdas välbefinnande.
Hälso- och säkerhetsfrågor får inte åsidosättas i kostnadsbesparande och vinstgivande syften. Vi bryr
oss också om miljön och våra kunders säkerhet. Det är därför vi driver fram förändring på marknaden
genom att främja hållbara val.
FÖRTROENDE OCH SKYDD AV DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN
Icke offentlig information om Alcro Partis och företagets partners måste hållas under sekretess och
skyddas mot otillåten åtkomst. Anställda får inte avslöja eller använda icke offentlig information om
Alcro Parti och företagets partners för egen vinning eller, utöver, Alcro Partis, annan parts vinning.
Alcro Parti AB samlar in och bevarar personlig information om anställda i personaladministrativt syfte
och för personalutveckling. Åtkomst till icke offentliga och personliga uppgifter är begränsad.
RAPPORTERING AV ÖVERTRÄDELSE
Se först och främst till att du själv agerar i enlighet med tillämpliga lagar och riktlinjer samt Alcro
Parti AB:s uppförandekod. Om du uppmärksammar eventuella överträdelser ska du, om möjligt, ta
upp problemet med personen i fråga samt tala med din närmsta chef.
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