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Forord fra  

vores CEO 
 

Kære kollegaer,

I løbet af de seneste 50 år har vores virksomhed – på trods af de 
forandringer, der har fundet sted i hele verden – bevaret sit faste 
holdepunkt, når det gælder principper og værdier i forretningsrelationer 
og processer.

I det globale miljø, hvor Mexichem har drevet forretning alle disse 
år, vil grundlaget for vores vedvarende succes fortsat bygge på disse 
standarder. Og forretningen drives naturligvis med respekt for lovgivning 
og regulativer i de lande, vi opererer i.

Mexichem skal være en virksomhed, der er anerkendt for sine 

principper og værdier 

Netop derfor forandrer, udvikler, tilpasser og forbedrer vi os med henblik 
på at sikre, at de handlinger og beslutninger, der gennemføres som en 
del af vores forpligtelser, er i overensstemmelse med vores virksomheds 
filosofi. Med andre ord: “Det, vi siger, er det, vi gør.”

Formålet med dette etiske regelsæt er entydigt at definere de etiske 
principper, der ligger til grund for Mexichems handlinger og det 
virksomheden forpligter sig til som selskab og som enkeltpersoner i 
forhold til handlinger. 

Mexichems direktion har således godkendt og autoriseret dette etiske 
regelsæt.

Antonio Carrillo  

CEO
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Introduktion

Dette etiske regelsæt afspejler den professionelle ånd og integritet, som 
Mexichem ønsker, skal guide dets medarbejdere og forretningshandlinger 
over hele verden. 

Det afspejler en række obligatoriske politikker, der er gældende for 
alle Mexichems ansatte, dets kunder og dets leverandører. Forskellige 
politikker kan være gældende for forskellige forretningsområder eller 
geografiske regioner.  De eksisterende politikker, der er implementeret 
hos Mexichems forskellige datterselskaber, forbliver gældende, så længe 
de ikke er i uoverensstemmelse med hovedvirksomhedens politikker. 
Dette regelsæt opdateres og tilrettes med opdateringer i det omfang, 
det er relevant.

Alle Mexichems ansatte skal gennemlæse og overholde de retningslinjer, 
der er beskrevet i dette regelsæt, ligesom de skal overholde al 
gældende lovgivning. Manglende overholdelse kan resultere i civil- eller 
strafferetslige forhold eller disciplinære tiltag, der svarer til den konkrete 
sags alvorlighed. 

Det etiske regelsæt omfatter de nødvendige aspekter i forhold til 
etisk og faglig daglig gennemførsel af de aktiviteter, der er relevante 
for Mexichems ansatte, leverandører og kunder. Såfremt der opstår 
tvivl i forhold til fortolkning af dette dokument eller en hvilken som 
helst potentielt upassende handling eller adfærd, skal ansatte, kunder 
og leverandører se afsnit XI og XII i dette dokument. Det er vigtigt at 
bemærke, at manglende opmærksomhed på det etiske regelsæt eller 
Mexichems politikker ikke fritager ansatte, leverandører eller kunder fra 
deres forpligtigelse til at overholde dem eller for konsekvenserne ved 
manglende overholdelse. 

Mexichems topledelse og direktion skal agere sig i overensstemmelse 
med dette regelsæt. De skal være tilgængelige i forhold til at sikre 
overholdelse, referere til eller bistå ved evt. tvivl eller spørgsmål, 
der måtte opstå i forbindelse med regelsættet eller situationer, der 
ikke er taget højde for. De skal også promovere klageprocedurer og 
klageanliggender i overensstemmelse med afsnit XI og XII i dette 
dokument.



8 |  Mexichem
Etisk regelsæt8



Etisk regelsæt 9

Mission 
At forvandle kemikalier til innovative 
produkter, services og løsninger til 
forskellige industrielle sektorer ved 
at fokusere på operationel excellence 
og markedets behov. Vore produkter 
og services skaber løbende værdi for 
vore kunder, medarbejdere, partnere, 
aktionærer og de samfund, hvor vi 
er til stede og bidrager til at forbedre 
livskvaliteten for mennesker.

Vision 

At blive respekteret og 
beundret globalt som en 
førende virksomhed, der 
fokuserer på resultater, 
fremskridt og forbedring af 
levevilkår.
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Vores værdier
For at støtte op om vores mission 
efterlever alle Mexichems 
medarbejdere de samme værdier. 
Disse skal guide os i vores daglige 
aktiviteter for at sikre vores 
virksomheds målsætninger:
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Lederskab
Vi stræber løbende efter innovation i vores produkter, processer og løsninger 

for at opnå en positiv indflydelse på markedet og branchen.

 

Engagement
Vi tror på dedikation, fokus på at opnå fælles målsætninger og teamwork, 

så at vi kan overgå vores kunders forventninger og imødekomme de 

forpligtelser, vi har indgået over for vores partnere, ansatte og de samfund, 

som vi opererer i. 

 

Integritet
Vi forpligter os til at være en etisk, ærlig og troværdig organisation, som 

agerer på en korrekt og respektfuld måde for de ansatte. 

 

Ansvarlighed
Vi agerer med ansvarlighed og lighed i de samfund, hvor vi gør forretning. Vi 

bidrager til bevarelse af miljøet gennem bæredygtige handlinger. 

 

Resultatorientering
Vi tror på, at driftsmæssig og økonomisk effektivitet og ekspertise er 

grundlaget for vores evne til at levere positive resultater,  bæredygtig vækst 

og produkter, som gør en forskel.

 

Sikkerhed
Sundhed og sikkerhed forbliver en prioritet for alle vores medarbejdere. Vi 

har forpligtet os på en sikker drift af vores fabrikker i de samfund, hvor vi 

opererer, under hensyntagen til miljøet. 
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Det etiske regelsæt er gældende for alle medarbejdere, der 
arbejder for Mexichem, samt for virksomhedens kunder og 
leverandører, som til enhver tid skal udføre deres opgaver i 
overensstemmelse med de standarder, det indeholder. 
 
Det etiske regelsæt, politikker, lovgivning,  
regler og regulativer 
Det forventes, at Mexichems medarbejdere – både inden og 
uden for virksomheden – opfører sig på en måde, som lever 
op til de højeste etiske standarder.  

Alle ansatte skal kende og overholde det etiske regelsæt, de 
politikker og retningslinjer, der er fastlagt af Mexichem og 
dets datterselskaber, ligesom de skal overholde gældende 
love, regler og regulativer i lande, hvor Mexichem gør 
forretning, samt afstå fra at inddrage virksomheden i ulovlig 
praksis. 

Kontraktlige aftaler mellem Mexichem og andre enheder, 
f.eks. om fortrolighed, leasing, immaterielle licenser og alle 
øvrige kontrakter, skal respekteres af medarbejderne i fuld 
overensstemmelse med alle tilhørende bestemmelser såvel 
som med alle betingelser i det foregående afsnit. 

Alle ansatte skal ved at underskrive en erklæring bekræfte, 
at de har kendskab til og accepterer, at de vil overholde de 
retningslinjer, der fremgår af regelsættet og Mexichems 
politikker. 

Alle ansatte kan søge lokal rådgivning med henblik på at 
afgøre, om observerede hændelser skal indberettes.  Hvis den 
ansatte får kendskab til en hvilken som helst overtrædelse 
af dette regelsæts retningslinjer eller en handling, der er 
i modstrid med det etiske regelsæt, skal vedkommende  
øjeblikkeligt reagere i overensstemmelse med det, der 
fremgår af afsnit XI og XII i dette dokument. Manglende 
indberetning betragtes som en overtrædelse og vil derfor 
give den pågældende person en rolle som deltager eller 
medansvarlig i en interessekonflikt.

I.  
Rammer

II.  
Det etiske 
regelsæt
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Relationer til aktionærer:  
Ansvarlig virksomhedsadministration

Mexichem vil efter behov samt på en rettidig og passende 
måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning 
tilvejebringe alle nødvendige oplysninger om virksomheden, 
således at beslutningsprocessen for vores aktionærer kan 
baseres på information, som er entydig, sammenhængende, 
ensartet og forståelig. 

Mexichem ønsker at bevare og styrke den tiltro og tillid, som 
dets aktionærer og investorer har vist virksomheden. Således 
kommunikerer virksomheden pålidelige og fuldstændige 
oplysninger vedr. finansiel situation og præstationer 
med rettidig omhu. Yderligere handler virksomheden i 
overensstemmelse med lovgivningen og forlanger, at dets 
ansatte sikrer sig – inden for deres respektive ansvarsområder 
– at de finansielle oplysninger er i overensstemmelse 
med accepterede regnskabsprincipper og med interne 
retningslinjer udstedt af virksomheden, således at rapporter, 
kommunikation og dokumenter underlagt gennemgang af 
kompetente myndigheder indeholder sande, nøjagtige og 
fuldstændige oplysninger. Således er det strengt forbudt 
at afgive ukorrekte regnskabsoplysninger, forvrænge eller 
ændre transaktioner samt udnytte virksomhedens midler 
eller aktiver til andre formål, end dem der fremgår af 
Mexichems politikker. 

Mexichems direktion, ledere og medarbejdere er forpligtigede 
til at beskytte og optimere værdien af investeringen ved 
ansvarlig brug af virksomhedens aktiver samt overholdelse 
af de højeste standarder inden for juridisk og etisk adfærd i 
alle udførte forretningsaktiviteter og transaktioner. 

III.  
Relationer  
til  
aktionærer
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Mexichems ansatte: Et vigtigt aktiv
Mexichem anerkender, at medarbejderne er den mest 
værdifulde ressource, og af samme årsag skal organisationen:

 • Sikre, at alle ansatte behandles fair, respektfuldt,  
  anstændigt og lige, samt sørge for at tilvejebringe  
  forhold, som gør det muligt for ansatte både at   
  vokse fagligt og personligt inden for virksomheden 
 • Bevare fortroligheden af medarbejderoplysninger i  
  overensstemmelse med gældende lovgivning i de  
  enkelte lande 

Mexichems ansatte skal udvise loyal, respektfuld, omhyggelig 
og ærlig adfærd. De skal også overholde alle love, regulativer 
og forordninger, der kontrollerer eller begrænser deres 
ansvarsområde, samt alle interne retningslinjer og procedurer 
som er fastlagt af virksomheden. 

Alle - især de, der har ansvar for ledelse eller vejledning af andre 
ansatte – skal agere retfærdigt og behandle alle lige, samt 
værne om de ansattes fælles interesser, deres individuelle 
værdighed og Mexichems interesser. De skal ligeledes 
fremme et respektfuldt miljø og skabe en tillid, der fremmer 
kommunikation og indlæring, som styrker både motivation 
men også ”best pratices”. I den forbindelse er det vigtigt, 
at Mexichem stiller de nødvendige oplysninger til rådighed 
for de ansatte, så de får mulighed for at arbejde i retning 
af virksomhedens målsætninger med professionalisme og 
entusiasme.  

IV.  
Relationer til 
medarbej- 
dere

II.  
Det etiske 
regelsæt
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Diskrimination og chikane:  
At værne om værdighed og integritet hos vores ansatte og 
partnere
I overensstemmelse med gældende love i de lande, hvor 
Mexichem opererer, tilbydes ansatte lige muligheder i 
forhold til ansættelse, aflønning, undervisning, udvikling 
og forfremmelse. Således vil ingen blive diskrimineret på 
baggrund af køn, ægteskabelig status, alder, religion, race, 
handicap, politisk standpunkt, social klasse eller seksuel 
orientering. 

Chikane eller mobning af enhver afskygning er strengt 
forbudt, da det er krænkelse af menneskelig værdighed. 

Mexichem har forpligtet sig til at forebygge og undgå en 
sådan adfærd, og beder alle ansatte om at indberette ethvert 
tilfælde af diskrimination, mobning eller hævn, uanset den 
ansvarliges identitet eller stilling. 

Enhver medarbejder, der er vidne til eller deltager i en 
diskriminerende handling eller samtale, skal informere 
den person, som udtrykker den diskriminerende holdning 
eller opfører sig diskriminerende, om, at vedkommende 
overtræder det etiske regelsæt. 

Børnearbejde:  
At gøre en ende på udnyttelse af mindreårige
Enhver form for ansættelse af mindreårige i Mexichem 
er strengt forbudt i henhold til gældende politikker samt 
nationale og internationale regler i de lande, hvor Mexichem 
driver forretning. 
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Relationer til kunder:  
Strategiske partnere 
For Mexichem og dets ansatte er vores kunder strategiske 
partnere, hvis vækst og udvikling vi støtter op omkring. 

Ansatte skal agere i overensstemmelse med de højeste 
standarder inden for etik og ærlighed med henblik på at 
skabe langsigtede relationer til deres kunder. Ansattes 
forretningsgange skal være i overensstemmelse med 
de bestemmelser, som regulerer handel i de lande, hvor 
Mexichem gør forretning.  Ansatte, som har med kunder 
at gøre, skal udvise retfærdig og ærlig behandling i 
alle transaktioner, levere de pågældende produkter og 
tjenesteydelser på højeste kvalitetsniveau og honorere alle 
aftalte forpligtelser. 

Alle ansatte, som udfører forretningsaktiviteter på vilkår, der 
afviger fra dem, som er fastlagt af Mexichem, overtræder 
principperne i dette regelsæt. Virksomheden forbeholder sig 
i sådanne tilfælde ret til at implementere disciplinære tiltag 
som anses for passende. 

Relationer til leverandører:  
Grundlaget for vores Supply Chain 

Mexichem fremmer overholdelse af dette etiske regelsæt 
blandt leverandører indenfor rammerne af gældende 
lovgivning.

Det påhviler alle medarbejdere, som deltager i udvælgelse af, 
forhandling med og/eller betaling til leverandører, at opføre 
sig objektivt og på baggrund af den bedste kombination af 
vilkår i forhold til pris, kvalitet, levering samt karakteristika 
for de produkter eller tjenesteydelser, der modtages eller vil 
blive modtaget. 

Ansatte må ikke direkte eller indirekte modtage eller 
forsøge på at modtage fordele fra eksisterende eller 
potentielle leverandører. Det er også strengt forbudt 
at købe produkter eller tjenesteydelser på betingelser, 
der kan omfatte eller lade til at omfatte afpresning eller 
manipulation af leverandøren. 

V.  
Retfærdig 
og ærlig 
behandling 
af kunder, 
leverandører 
og konkur-
renter
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Relationer til konkurrenter:  
Retfærdige og lige vilkår 

Mexichem konkurrerer på globale markeder med den 
værdi, som omdømmet og kvaliteten af dets produkter 
eller tjenesteydelser bliver tillagt, og tillader således ikke, 
at dets ansatte fremsætter falske eller vildledende udsagn 
eller antydninger vedr. konkurrenter eller konkurrenters 
produkter og tjenesteydelser. Enhver sammenligning mellem 
Mexichems og konkurrenters produkter skal være præcis og 
understøttet af fakta. 

Ingen ansatte hos Mexichems må gøre brug af ulovlige eller 
uetiske metoder i forhold til at opnå information, der tilhører 
konkurrenter. Dette omfatter tyveri af sådanne oplysninger 
fra eller forsøg på at fremkalde afsløring heraf af ansatte og 
tidligere ansatte hos konkurrenter. 

Lovligt indhentede oplysninger vedr. konkurrence må alene 
anvendes i streng overensstemmelse med gældende regler 
og må kun afsløres for de af Mexichems ansatte, som har 
autorisation til at modtage dem. Fortroligheden omkring 
sådanne oplysninger skal bevares. 

Alle ansatte hos Mexichems skal rådføre sig med 
virksomhedens juridiske afdeling (lokal – eller 
koncernafdeling) før udarbejdelse eller underskrivning 
af aftaler og kontrakter i tilfælde af tvivl eller spørgsmål 
vedr. mulig overtrædelse af konkurrencelovgivning. Alle 
kontrakter skal være i overensstemmelse med dette 
regelsæt samt aktuelle politikker. Manglende overholdelse af 
forordningerne i dette afsnit betragtes som en overtrædelse 
af det etiske regelsæt.
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Ansatte skal til enhver tid overholde det etiske regelsæt, 
gældende politikker og konkurrence- og antitrust-love. Af 
samme årsag: 

 • Må de ikke mødes med eller oprette aftaler med   
  konkurrenter med henblik på at manipulere   
  markedspriser
 • Må de ikke mødes med eller oprette aftaler med   
  konkurrenter med henblik på bevidst at sikre en   
  ledende position på markedet (f.eks. inddele   
  markedet efter kunder og områder blandt dem selv),  
  ligesom de heller ikke må mødes med eller oprette  
  aftaler med konkurrenter med henblik på blokere for  
  adgang til markedet eller råvarer for nye konkurrenter 
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Forhandlinger og undersøgelser sammen med 
myndigheder:  
Ansvarlighed i relation til den offentlige sektor

Mexichem fremmer de højeste etiske og juridiske standarder 
i dets arbejde, erhvervsmæssige og forretningsmæssige 
relationer til dets interessenter. Dette omfatter relationer og 
forhandlinger med myndigheder og disses repræsentanter. 
Med henblik på at bevare disse standarder er det obligatorisk 
at overholde de retningslinjer, der fremgår af afsnit V og VII 
i dette dokument. Følgende er en kortfattet vejledning, der 
kan hjælpe med at identificere nogle af de enkeltpersoner, 
der arbejder i den offentlige sektor, som Mexichem skal gøre 
forretning med under streng overholdelse af lovgivning og 
gennemsigtighed som fastlagt af det etiske regelsæt:

 •  Ansatte i politiske partier
 •  Kandidater, der stiller op for politiske partier
 •  Ansatte i den offentlige virksomheder
 • Ansatte i den offentlige sektor såsom ministerier,  
  sekretariater, byråd, ambassader m.v.

I tilfælde af, at nogen myndighedsinstans indleder en 
undersøgelse af Mexichem, skal topledelsen desuden udpege 
personer med autorisation til at tage hånd om og følge op 
på den pågældende myndigheds krav. Alle ansatte skal dog 
samarbejde om udarbejdelsen af dokumenter og besvarelse 
på baggrund af forespørgsler samtidig med de bevarer 
fortroligheden og respekterer de udpegede kommunikations- 
og beslutningsveje. 

VI.  
Forhand- 
linger og  
under- 
søgelser



Interessekonflikter:  
Positionering eller praksis for egen eller tredjeparts 
vinding

Alle ansatte hos Mexichem samt kunder og leverandører skal 
undgå enhver situation, der resulterer i eller kan resultere 
i en konflikt mellem personlige interesser og Mexichems 
interesser.

Her følger en liste med diverse mulige årsager, som dog ikke 
er udtømmende i forhold til interessekonflikter for ansatte i 
deres ansættelsesforhold hos Mexichem: 

• Ansættelse og aflønning uden for organisationen:   
 Ansatte hos Mexichem må på intet tidspunkt i løbet af  
 deres ansættelsesforhold være beskæftiget hos   
 konkurrenter, kunder distributører eller myndigheds- 
 afdelinger eller modtage godtgørelse herfra.  
• Personlig investering: Ansatte må ikke besidde nogen  
 direkte eller indirekte økonomiske interesser i  
 Mexichems konkurrenter, kunder, distributører eller  
 leverandører, der kan placere dem i en interessekonflikt,  
 heller ikke igennem familie, venner eller relaterede parter.
• Brug af virksomhedens tid og aktiver for egen  
 vindings skyld: Ansatte må ikke udnytte virksomhedens  
 tid eller ressourcer (udstyr, materialer, værdipapirer  
 eller oplysninger) i nogen anden arbejdsaktivitet, der  
 ikke betragtes som specifik for deres forpligtelser. 
• Ansattes relationer til familiemedlemmer:   
 Arbejdsrelationer til familiemedlemmer kan også  
 forårsage interessekonflikter. Således må familie- 
 medlemmer til Mexichems ansatte arbejde inden for  
 virksomheden, såfremt deres slægtskab ikke påvirker  
 udførelsen af deres arbejde eller ansættelsesrelationen  
 mellem den ansatte og virksomheden. Disse sager   
 skal godkendes af den etiske komite. Alle undtagelser  
 skal godkendes af den administrerende direktør og den  
 etiske komite (eksempelvis fusioner eller opkøb, hvor en 
 slægtning til en ansat hos Mexichem allerede arbejder). 
 Af samme årsag skal følgende situationer mellem   
 familiemedlemmer undgås: 
 • Et ansættelsesforhold, hvori der er procesinteraktion  
  mellem familiemedlemmer 
 • Forhold mellem leder og ansat

VII.  
Interesse-
konflikter
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 • Hvis en ansat besidder en ledende eller    
  rådgivende stilling, må hans eller hendes slægtning  
  ikke arbejde i samme afdeling og heller ikke deltage  
  i aktiviteter i førstnævntes afdeling 

Hvis en ansat bliver opmærksom på, at et familiemedlem 
eller en ven er ansat i eller ejer af en virksomhed, der har 
ønske om at blive leverandør eller kunde hos Mexichem, 
må den ansatte ikke deltage i eller påvirke forhandlingerne 
eller træffe beslutning om af købe/sælge. Hvis pligterne 
for den pågældende ansatte hos Mexichem er direkte 
relaterede til forhandlingerne, skal vedkommende med 
det samme bede om fritagelse fra opgaven og underrette 
de pågældende afdelinger, således som det fremgår af 
afsnit XI og XII i dette dokument. 
 
• Borgeropgaver og godgørende aktiviteter:   
 Mexichems ansatte må deltage i borger-, uddannelses-  
 og velgørenhedsaktiviteter samt politiske og religiøse  
 aktiviteter, forudsat at der ikke foreligger konflikter  
 med de arbejdsmæssige forpligtelser, de skal honorere  
 hos Mexichem. I den forbindelse skal udtalelser eller  
 kommunikation til offentligheden foretaget af ansatte,  
 som deltager i sådanne aktiviteter, gennemføres i eget  
 personlige navn og ikke på vegne af Mexichem.

• Brug af stilling og dens relationer for egen vindings   
 skyld: Ansatte må ikke gøre brug af Mexichems brand  
 for egen eller tredjeparts vindings skyld, hverken   
 personer eller virksomheder, ligesom de heller ikke   
 må drage fordel af nogen information, forhandling   
 eller potentiel investering relateret til deres pligter. 

• Brug af beskyttede eller fortrolige oplysninger:   
 Brug eller afsløring af Mexichems beskyttede eller   
 fortrolige oplysninger er strengt forbudt.  
 Mexichems oplysninger fortolkes som det, der opnås  
 adgang til som følge af  et ansættelsesforhold   
 hos virksomheden og/eller udførelse af    
 vedkommendes pligter som ansat i virksomheden.   
 Fortrolige oplysninger betyder enhver oplysning, der  
 ikke er blevet offentliggjort om Mexichem og/eller  
 dets datterselskabers og samarbejdspartnere, disses   
 direktører eller interessenter eller disses drift,  
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 aktiviteter, planer, investeringer og strategier.  
 Fortrolige oplysninger omfatter men er ikke begrænset til:

 • Regnskabs- og økonomioplysninger
 • Virksomhedens strategier, planer og målsætninger
 • Fusioner, opkøb, partnerskaber, udvidelsesplaner og   
  forretningsplaner
 • Transaktioner omfattende værdipapirer og/eller finansiering
 • Forretnings- og driftsmæssige politikker og praksis
 • Juridiske eller administrative tvister
 • Organisatoriske ændringer
 • Produktudvikling 
 • Personlige oplysninger vedr. Mexichems ansatte
 • Immaterielle rettigheder og  og aktiver såsom forretnings- 
  hemmeligheder, varemærker, patenter,  copyrights og recepturer 
 • Kunde- og leverandørlister samt prisstrukturer og -politikker
 • Mexichems processer og teknologi
 • Beregninger af interne enhedspriser
 • Interne oplysninger vedr. udbud
 • Virksomhedsstrategi og ikke-offentlige oplysninger   
  vedr. kunder og leverandører

• Manipulation eller forvrængning af finansiel information:   
 Manipulation af regnskabstal eller forvrængning af finansielle  
 dokumenter for egen eller tredjeparters vindings skyld såvel som  
 manglende afsløring af fejl i regnskab eller administration er  
 strengt forbudt .
 
• Sparsommelighed: Alle Mexichems ansatte skal udføre deres pligter  
 i overensstemmelse med sparsommelighedsprincippet. Det vil sige,  
 at de skal generere et minimum af omkostninger i forhold til  
 effektivt at kunne udføre deres forpligtelser og bidrage til   
 opnåelsen af virksomhedens målsætninger i overensstemmelse  
 med retningslinjerne i det etiske regelsæt og de relaterede   
 politikker.
 
• Bestikkelse: Brug af virksomhedens midler til ulovlige formål  
 er forbudt. Af samme årsag er det strengt forbudt for alle ansatte at  
 udbetale bestikkelse, erkendtligheder eller direkte eller indirekte  
 bidrag til myndighedsrepræsentanter, ansatte i myndigheder,  
 fagforeninger, politiske partier eller politiske kandidater,   
 kunder eller virksomheder. Dette omfatter kontante udbetalinger,  
 indirekte bidrag og ikke-monetære bidrag såsom anvendelse af  
 virksomhedens ressourcer eller anlæg. Alle institutionelle bidrag  
 eller donationer foretaget af Mexichem kræver behørig tilladelse  
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 fra den administrerende direktør samt fra den etiske komite og skal  
 registreres af hensyn til regnskabsformål. 

• Accept af gaver Mexichems ansatte og disses familier, venner  
 og relaterede parter skal afstå fra at modtage gaver fra kunder,  
 konkurrenter, distributører og/eller nuværende eller potentielle  
 kunder. De skal også evaluere accept af en hvilken som helst  
 tjeneste, gave, erkendtlighed og høflighed i forhold til   
 overensstemmelse med retningslinjerne i dette regelsæt samt  
 gældende politikker. Det er ikke tilladt at modtage gaver til en  
 værdi af mere end USD 50 (halvtreds amerikanske dollars). I  
 Danmark er grænsen for gave 1000 DKK.*
 Nedenfor følger en liste med eksempler på tilladte og ikke-  
 tilladte gaver. Listen er ikke udtømmende men skal betragtes  
 som en overordnet vejledning. I tvivlstilfælde, eller hvis   
 der er spørgsmål, skal Mexichems ansatte dog se afsnit XI og XII i  
 det etiske regelsæt.

Eksempler på tilladte gaver:
• Reklamegaver såsom kuglepenne, notesblokke, kaffekrus eller  
 magneter
• Takkekort eller -beskeder
• Symbolske gaver af lav værdi, der bortforæres i forbindelse med jubilæer  
 eller højtider, hvor det er almindeligt at bortforære eller modtage gaver

Værdien af gaven må under alle omstændigheder ikke overstige USD 
50. I Danmark er grænsen 1000 DKK.

Eksempler på ikke-tilladte gaver:
• Kontantudbetalinger eller tilsvarende (checks, kort, gavekort, m.v.)
• Gaver til en værdi af mere end USD 50. I Danmark er grænsen 1000 DKK.
• Luksusvarer og varer af høj værdi
• Billetter af høj værdi til eksklusive events eller underholdning  
 såsom museumsindvielser, sportsbegivenheder, teaterproduk- 
 tioner, skibscruises, flybilletter m.v.

 

 
 *Gaver ud over dette beløb, kræver accept af økonomichef eller administrerende direktør
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Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen:  
En prioritet
En af Mexichems prioriteter består i, at virksomhedens 
aktiviteter skal være sikre for medarbejdere ansatte og de 
samfund, hvor der gøres forretning, og at alt virksomhedens 
udstyr og alle dens anlæg skal være korrekt vedligeholdte. Alle 
ansatte skal rette sig efter sikkerhedsregler og regulativer, 
korrekt brug af beskyttelsesudstyr, der er nødvendigt i 
forhold til udførelse af de enkelte aktiviteter, samt deltage i 
undervisning vedr. brug af sådant udstyr. Yderligere skal de, 
der kontrollerer adgang til eller modtager tjenesteydelser 
fra eksterne samarbejdspartnere, kontrollere, at sådanne 
eksterne samarbejdspartnere overholder sikkerheds- og 
sundhedsregler i overensstemmelse med Mexichems 
politikker. 

Miljø og samfund: Ansvarlig miljøpolitik  

Mexichems datterselskaber skal imødekomme eller overgå 
nationale og internationale standarder for miljøsikkerhed og 
-beskyttelse og skal også styre forbindelser til de samfund, 
hvor de gør forretning, igennem socialt ansvarlige politikker. 
Mexichems datterselskaber skal overholde miljølovgivningen 
i de lande, de opererer i.

I forbindelse med produktionsprocesserne skal alle Mexichems 
datterselskaber implementere forebyggelses- og forbedringstiltag 
som fastlagt i forhold til bevaring af miljøet, og de skal 
ligeledes implementere miljøeffektive programmer såsom 
energieffektivitet og energibesparelse, permanent reduktion 
af udledning af forurenende emner samt sikker opbevaring 
og transport af giftige materialer. 

Alle ansatte skal udvise miljøvenlig adfærd, håndhæve 
“Politik vedr. sikkerhed, sundhed og kvalitet” som fastlagt 
af Mexichem samt indberette evt. potentielle miljømæssige 
risici. Yderligere påhviler det alle ansatte at distribuere den 
omtalte politik til deres kunder og leverandører. Manglende 
gennemførsel af disse omtalte handlinger er en direkte 
overtrædelse af dette regelsæt.

VIII.  
Sundhed, 
sikkerhed 
og miljø 
(HSE)
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Aktiver:  
Ansvarlig forvaltning af virksomhedens aktiver

Det er alle ansattes ansvar at sørge for, at Mexichems 
aktiver behandles med omhu og opbevares af hensyn til 
forebyggelse af tab, misbrug, tyveri, skade og sabotage. 
Brug af virksomhedens aktiver til personlige formål kan være 
tilladt, hvis det er omfattet af virksomhedens HR-politik, men 
alle Mexichems øvrige materielle og immaterielle aktiver 
skal anvendes korrekt og udelukkende til forretningsformål. 
Virksomhedens aktiver omfatter, men er ikke begrænset 
til, landområder, bygninger, lastbiler, maskineri, møbler, 
computerudstyr, planer, recepturer, processer, systemer, 
computerdata, teknologi, virksomhedens image 
forretningsstrategier, forretningsplaner, værdipapirer, 
reklamekampagner, brands og patenter. 

Aktiver, som er direkte tilknyttet ansatte, eller som befinder 
sig i disses varetægt, skal anvendes ansvarligt og alene til 
formål, det har at gøre med udførelse af deres pligter hos 
Mexichem.

Manglende overholdelse af forordningerne i dette afsnit 
betragtes som en overtrædelse af det etiske regelsæt.

IX.  
Beskyttelse 
og korrekt 
brug af  
aktiver



Audits og undersøgelser:  
Implementering af intern kontrol

Mexichem fastlægger et overvågningsprogram igennem intern 
revision med henblik på at kontrollere overensstemmelse 
med dette regelsæt på en forebyggende måde. 

Klager vedr. overtrædelser af regelsættet vil bliver undersøgt 
af virksomhedens interne revision, af den etiske komite eller 
af særligt udpegede individer afhængig af overtrædelsens 
beskaffenhed. 

Intern revision er ansvarlig for at sikre, at undersøgelserne 
gennemføres i streng overensstemmelse med lovgivningen og 
medarbejderrettighederne og vil også koordinere den faglige 
og fortrolige håndtering af hele undersøgelsesprocessen 
sammen med direktørerne for de involverede områder. 

Mexichems ansatte skal samarbejde i forbindelse med evt. 
interne eller eksterne undersøgelser og tilvejebringe og 
værne om alle oplysninger og bevismateriale, der genereres 
i den forbindelse, ligesom de skal bevare fortroligheden for 
disse. 

Virksomhedens ledelse skal øjeblikkeligt rette sig efter 
anbefalingerne fra intern revision vedr. afvigelser fra intern 
kontrol og ligeledes samarbejde i forhold til politikker og 
procedurer udstedt af administrative og procesansvarlige 
afdelinger og implementere alle nødvendige udbedrende og 
præventive tiltag.

Mexichem vil ikke tolerere nogen form for gengældelse 
imod enkeltpersoner, der i god tro indsender klager vedr. 
overtrædelser af det etiske regelsæt eller nogen anden 
af virksomhedens politikker. Enkeltpersoner, der gør sig 
skyldige i gengældelseshandlinger, vil blive undersøgt, 
hvilket kan føre til alvorlige sanktioner, herunder opsigelse.

Destruktion eller ændring af dokumenter med henblik på at 
blokere for en undersøgelse er strengt forbudt. 

X.  
Audits og 
under- 
søgelser 
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Fremme af en “forebyggelseskultur” i Mexichem

Ansatte, der har spørgsmål til det etiske regelsæt, skal 
først rådføre sig med deres nærmeste chef. Mexichems 
“åben dør”-politik giver imidlertid ansatte mulighed for 
at tale med en hvilken som helst direktør, direkte eller via 
Whistleblower Line, hvis de har spørgsmål vedr. etik.

Klager:  
Fremme af en etisk kultur hos Mexichem

Enhver ansat, der får kendskab til eller mistanke om 
en overtrædelse af det etiske regelsæt, er forpligtet til 
øjeblikkeligt at indberette den via de kanaler, der fremgår af 
dette afsnit. 

Rapporterede sager behandles øjeblikkeligt, professionelt 
og fortroligt. I den forbindelse er der fastlagt flere forskellige 
kommunikationskanaler, så at ansatte kan indberette 
overtrædelser af det etiske regelsæt eller ureglementeret 
adfærd inden for organisationen. 

I forbindelse med klager er følgende alternativer 
tilgængelige som primære klagekanaler:

 • Whistleblower Line (e-mail, telefon og internet)
 • Intern audit 

Afhængigt af klagens beskaffenhed kan undersøgelsen 
omfatte øvrige afdelinger såsom:

 • HR
 • Juridsk afdeling
 • Økonomi og administration

XI.  
Hvor kan  
du få  
vejledning? 

XII.  
Klager og 
spørgsmål 
vedr. over-
trædelser af 
det etiske 
regelsæt



Hvad kan du forvente, når klagen undersøges?

Indberetning af mulige overtrædelser er en vigtig del af en ansats 
forpligtelser over for Mexichem. Ved indberetning af en klage skal 
følgende tages i betragtning:

 • Alle klager vil blive undersøgt, også de, der er fremsat anonymt 
 • Mexichem beskytter den klagende parts identitet 
 • I tilfælde af anonyme indberetninger kræver undersøgelsen  
  muligvis en større indsats. Af samme årsag er det vigtigt at  
  tilvejebringe tilstrækkeligt med bevismateriale i forhold til  
  at nå frem til entydige konklusioner, og det anbefales, at den  
  klagende part oplyser en alternativ kontaktmetode, f.eks. en  
  ekstern e-mail-adresse     
 • Repressalier for indberetninger, der fremsættes i god tro, vil ikke 
  blive tolereret. At foretage en indberetning “i god tro” betyder, at  
  den klagende har reel mistanke eller er overbevist om, at der har  
  fundet en overtrædelse af regelsættet sted, og at han eller hun  
  vil bidrage med alle oplysninger, der er relevante for   
  undersøgelsen 
 • Misbrug af infrastrukturen i forhold til at foretage en   
  indberetning (f.eks. for at afpresse en anden person)   
  vil ikke blive tolereret

Alle rapporter vil blive undersøgt af intern revision eller af en 
myndighed udpeget af Mexichem og vil blive bragt til et højere niveau 
om nødvendigt
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