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Etikkod

Hur vi agerar enligt 
våra värderingar och 
etiska principer inom 

Mexichem.



 
-

 

 
 

I denna folder sammanfattas de uppförandeprinciper som ingår i Mexichems Etikkod. 
Den är dock inte juridiskt bindande. För ytterligare information hänvisas till Etikkoden 
på Intranätet eller till din personalavdelning.

Etikkoden är tillämplig för all anställd personal hos Mexichem 

och för företagets kunder och leverantörer. Alla anställda ska 

känna till och efterleva Etikkoden och de policyer och rikt

linjer som fastställts av Mexichem och dess dotterbolag samt 

följa tillämpliga lagar, regler och förordningar i de länder där 

Mexichem bedriver verksamhet. 

Det är viktigt att notera att eventuell okunnighet om Etikkoden 

eller om Mexichems policyer inte befriar anställda, leverantörer 

eller kunder från deras förpliktelse att åtlyda dessa, ej heller från 

konsekvenserna av att underlåta att göra det.

Mexichem ska vara ett företag 
som kännetecknas av sina  
principer och värderingar.



Relationer 
med aktie
ägare

Relationer 
med anställda

Rättvis  
och ärlig  
behandling av 
kunder, leve
rantörer och 
konkurrenter

Vi lämnar tillförlitlig och utförlig information om företaget vid lämpliga tillfällen.

Vi garanterar att företagets dokument, med förbehåll för översyn av berörda 
myndigheter, innehåller sanningsenlig, exakt och utförlig information.

Vi skyddar och optimerar värdet av investeringen genom att använda före
tagets tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.

Mexichems anställda:
Vi uppträder på ett respektfullt, lojalt, omsorgsfullt och ärligt sätt.

Vi följer alla lagar, förordningar och riktlinjer som är tillämpliga inom vårt  
ansvarsområde.

Diskriminering och trakasserier:
Vi uppträder rättvist och jämlikt för att skydda personalens allmänna 
intressen.

Vi skyddar personalens värdighet och integritet och undviker diskriminering.

Barnarbete:
Vi förbjuder barnarbete inom Mexichem.

Relationer med kunder:
Vi agerar på basis av de högsta etiska och ärliga kriterierna för att skapa en 
långvarig relation. Vi erbjuder ärlig och jämlik behandling.

Vi följer de normer som reglerar handeln.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Vi följer alla avtalade överenskommelser.

Relationer med leverantörer:
Vi är objektiva baserat på uppfattningen att det bästa resultatet uppnås av 
en kombination av pris, kvalitet, leverans och egenskaper hos de varor eller 
tjänster som ska erhållas.

Vi tar inte emot och söker inga förmåner från framtida eller befintliga lever
antörer.

Vi köper inte produkter eller tjänster till villkorstermer som skulle kunna med
föra eller som tycks medföra utpressning eller manipulering av leverantören.

Relationer med konkurrenter:
Vi undviker alla falska eller vilseledande uttalanden eller insinuationer om 
konkurrenterna och deras produkter eller tjänster.

Vi undviker användningen av illegala eller ickeetiska metoder för att erhålla 
information som tillhör konkurrenterna.

Vi använder konkurrentens data i sammanhang som är lämpliga, lagliga och 
etiska och upprätthåller således sekretessen.

Vi följer lagstiftningen om sund konkurrens.



Förhand
lingar och 
utredningar 
tillsammans 
med myndig
heter

Vi eftersträvar de högsta etiska och rättsliga nivåerna beträffande våra 
relationer och förhandlingar med myndigheter och dess anställda. Vi sam
arbetar med att sammanställa dokumentationen och möter myndigheternas 
alla krav, håller informationen konfidentiell och respekterar samtliga kommu
nikationskanaler som fastställts av myndigheterna.

Intresse
konflikter

Vi undviker alla situationer som medför eller kan leda till en intressekonflikt 
mellan individen och Mexichem, till exempel:

•	 Arbete och betalningar som sker utanför företaget.
•	 Personliga investeringar mellan konkurrenter, kunder, distributörer eller 

leverantörer till Mexichem.
•	 Användning av företagets tid eller tillgångar för personlig vinning.
•	 Arbetsrelationer med familjemedlemmar som kan påverka arbets

prestationen eller relationen med övrig arbetskraft.
•	 Medborgerliga och frivilliga aktiviteter som kan inkräkta på arbetsschemat 

och aktiviteter som måste utföras inom Mexichem.
•	 Användning av arbetstitel och arbetskontakter för personlig vinning.
•	 Användning av konfidentiell information (information som inte publicerats 

officiellt).
•	 Inte följa åtstramningspolicyn vid utförandet av våra aktiviteter.
•	 Manipulering eller förvanskning av finansiell information.
•	 Användning av företagets medel för olagliga ändamål (mutor).
•	 Ta emot presenter eller gåvor.



 Hälsa,  
säkerhet 
och miljö

Skydd och 
rätt använd
ning av  
tillgångar

Revisioner 
och utred
ningar

Vem kan ge 
rådgivning?

Industriell säkerhet och hälsa på arbetet:
Vi håller strängt fast vid alla säkerhetsnormer och riktlinjer.

Vi använder på ett korrekt sätt den skyddsutrustning som behövs för att 
genomföra varje aktivitet.

Vi medverkar i utbildningsprogram som relaterar till korrekt användning av 
skyddsutrustning.

Miljö och samhälle:
Vi följer eller överträffar säkerhets och miljöstandarder.

Vi genomför vår säkerhets, miljö och kvalitetspolicy.

Vi rapporterar alla potentiella miljöfaror.

Vi informerar kunder och leverantörer om de policyer och procedurer som 
används.

Vi skyddar och bevarar Mexichems tillgångar för att undvika förluster,  
fel aktig behandling, stöld, skada eller sabotage.

Vi använder tillgångarna på ett korrekt och ansvarsfullt sätt och endast för 
aktiviteter som relaterar till verksamheten.

Vi samarbetar i varje utredning, intern eller extern, genom att tillhanda hålla 
och bevara all information och befintligt bevismaterial samtidigt som vi 
säkerställer sekretessen.

Mexichem övervakar genom Bolagets internrevision i förebyggande syfte att 
den föreliggande Etikkoden respekteras.

Rapporter med hänvisningar till allvarliga överträdelser av Koden kommer 
att utredas av Bolagets internrevision och Etikkommittén eller den/dem som 
utses av dessa enheter.

Vid eventuella frågor beträffande Etikkoden, hänvisar vi i första hand till din 
närmaste chef.

Med stöd av Mexichem’s ”open door”policy kan du också:
•	 Kontakta någon styrelsemedlem direkt.
•	 Kontakta personalavdelningen.
•	 Använd Whistleblower linjen vid förfrågningar eller etiska                                                      

angelägenheter.



 

 

Anmälningar 
om över
trädelser av 
Etikkoden

Varje gång det föreligger kännedom eller misstanke om överträdelse av 
Etikkoden, är vi alla ansvariga för att:

Omedelbart rapportera överträdelsen genom någon av organisationens/
företagets kanaler:

•	 Whistleblowerlinjen (epost, telefon eller internet).*
•	 Internrevisionen.

Tillräckliga bevis måste presenteras för att dra säkra slutsatser.

*Dessa kanaler finns tillgängliga på www.mexichem.com, www.wavin.com   

eller på intranet.




