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VAD FÖRVÄNTAS AV VÅRA
LEVERANTÖRER?
Lyreco har förbundit sig att göra affärer med ett starkt
engagemang för de mänskliga rättigheterna och vår planets
ekologi.
För några år sedan underskrev Lyreco FN:s direktiv, Global Compact, för att
marknadsföra hållbar utveckling inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. Som globalt erkända och allmänt tillämpliga
standarder utgör principerna i Global Compact basen för vår relation till leverantörerna.
Därför strävar Lyreco efter att välja leverantörer som upprätthåller ett starkt engagemang för etiska standarder. Denna Supplier Code of Ethics ger en grund för
Lyreco och dess leverantörer på vilken de kan bygga och upprätthålla en relation baserad på ärlighet, förtroende och respekt för de mänskliga rättigheterna,
efterlevnad av lagen och hållbara affärsprinciper.

Efterlevnad av lagen

Leverantörer förväntas att:

Lyreco har förbundit sig att efterleva
lagen överallt där de är verksamma.
Vi förväntar att våra leverantörer följer
de lagar som tillämpas inklusive lagar
avseende anställning, mänskliga rättigheter, miljö samt hälsa och säkerhet.

• Följa relevant anställningslag inklusive
lagar avseende maximal arbetstid per
dag, lönenivåer, minimiålder, privatliv
och andra rättvisa arbetsvillkor

Lyreco gör inte affärer med leverantörer
som undanlåter sig att följa gällande lag.

Mänskliga rättigheter
Leverantörer måste stödja och respektera skyddet för de mänskliga rättigheterna mot:
• Alla former av tvångs- och slavarbete
• Barnarbete
• Diskriminering gällande anställning
och yrke

Anställningspraxis
Dessutom förväntar vi att leverantörerna åtar sig att arbeta enligt relevanta standarder för bästa praxis
avseende anställning, hälsa, säkerhet
och miljöledning på arbetsplatsen.
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• Uppföra sig på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga säkerhetsstandarder, inklusive statliga krav,
verksamhets- och anläggningsspecifika säkerhetskrav samt avtalskrav
• Identifiera och reagera på konsekvenser som deras verksamhet och
användning av deras produkter och
tjänster kan ha för folkhälsan
•
Behandla skadade anställda med
respekt och tillhandahålla medicinsk
behandling för arbetsplatsrelaterad
skada och sjukdom

Hållbarhet
Hos Lyreco är det varje medarbetares
ansvar att beakta hållbar utveckling i det
dagliga arbetet. Vi vill samarbeta med
leverantörer som delar våra åtaganden
och vårt engagemang för en hållbar affärspraxis. Leverantörerna måste som

minimum följa alla gällande miljöregler,
lagar och förordningar i de länder de
opererar.

Olämpliga betalningar
Lyrecos relation med leverantörerna
baseras på laglighet, effektivitet och
öppenhet. Leverantörerna får inte erbjuda mutor, bestickning eller olämpliga betalningar av något slag till en
Lyreco-anställd, ledare eller direktör eller tredje part för att få eller behålla affärer eller otillbörlig vinning eller fördel.

Gåvor och representation
För att bygga upp och upprätthålla öppenhet och förtroende i relationen med
leverantörerna, får Lyrecos anställda,
ledare och direktörer inte ta emot
gåvor (förutom av nominellt värde)
eller tacka ja till inbjudningar till idrottseller kulturella evenemang, hos eller
från någon av verksamhetens leverantörer. Detta gäller både anställda och
den anställdes närmaste familj.

• Prissättning av produkter
• Kostnader
• Kunder

Obs: “Nominellt värde” betecknar ett föremål med

• Kunders prissättning

relativt lågt värde som osannolikt kan uppfattas som

• Anställda

otillbörligt påverka mottagaren, som till exempel en
keps med logo.

• Lyrecos kärnmodell, information och
operativsystem

Sekretess

• Informationssystem, organisation
design eller utveckling

Lyreco har förpliktigat sig att hantera
känslig information som rör våra affärspartners på ett ansvarsfullt sätt.
Leverantörerna är skyldiga att vidta
nödvändiga åtgärder för att skydda
konfidentiell information som de förvärvat under samarbetet med Lyreco.
Leverantörer får inte avslöja sådan information till andra parter utan Lyrecos
skriftliga godkännande.
Sådan konfidentiell information kan
inkludera, men är inte begränsad till,
följande kategorier av information:

Integritet
När leverantörer hanterar information
avseende utförandet av tjänster på våra
vägnar, kräver vi att denna information
behandlas konfidentiellt, är skyddad
mot obehörigt röjande och tryggad på
ett lämpligt sätt. Problem avseende
skyddande av den konfidentiella informationen skall omedelbart rapporteras
till raiseyourconcern@lyreco.com.
Obs: “Konfidentiell information” betyder icke
offentlig information.
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VAD ÅTAR VI OSS ATT GÖRA
FÖR VÅRA LEVERANTÖRER?
Lyrecos relation med leverantörer baseras på laglighet, effektivitet och öppenhet. Lyreco strävar efter ett fördelaktigt förhållande för båda parter.
Vi vägleds av följande normer för uppförande:
• Information som vi mottagit från leverantörer förblir konfidentiell och
kommer under inga omständigheter
att delas med konkurrenter
•V
 i kommer inte att göra några olämpliga betalningar eller ge gåvor till leverantörers anställda för att tillskansa
oss eller behålla affärer eller otillbörlig
vinning eller fördel
•V
 i kommer inte att att göra falska eller vilseledande uttalanden till andra
angående leverantörer, deras produkter eller service

Lyreco tillämpar anbudsprocesser vid
val av leverantörer för att maximera
öppenheten i urvalsprocessen. Leverantörer bedöms efter sin produktkvalitet, service och prissättning. Lyreco
kommer att behandla existerande leverantörer rättvist. Valet av leverantörer
kommer under inga omständigheter att
spegla personliga intressen eller vänskapliga relationer. Lyreco garanterar
en ärlig och öppen feedback avseende
icke antagna bud.
Lyreco säkerställer att de villkor som
förhandlats fram tillämpas och erlägger
betalning enligt dessa (under förutsättning att leverantören presterar enligt
kontraktsvillkoren).

RAPPORTERA
ÖVERTRÄDELSER
Leverantörer skall genast rapportera överträdelser av normerna
eller om en Lyreco anställd beter sig oetiskt, till en ledare eller
direktör inom Lyreco. Om det inte är möjligt, rapportera till
raiseyourconcern@lyreco.com

ARBETA MED LYRECO
Inom ramen för begäran om förslag (RFP), kommer leverantören
och dennes förhandlingsteam att uppmanas att skriftligen förbinda sig till att efterleva Supplier Code of Ethics.
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