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Introduktion, syfte och tillämpning
Balco Groups Code of Conduct (Uppförandekod) för

och så långt det är möjligt även för leverantörer,

leverantörer har tagits fram i syfte att uppmuntra

affärspartners, underleverantörer och kunder.

och värna om rättvisa och säkra arbetsförhållanden,
skydda mänskliga rättigheter, verka för att bibehålla

Balco accepterar inga överträdelser av

ett ansvarsfullt synsätt kring miljöfrågor och för att

Uppförandekoden, och förbehåller sig rätten att

tillämpa höga etiska standarder, såväl inom Balco

avveckla affärssamarbeten där leverantör allvarligt,

Group, som hos våra leverantörer.

eller upprepande bryter mot uppförandekoden.

Uppförandekoden gäller för alla Balcos bolag,
styrelsemedlemmar, koncernledning, chefer, anställda,
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Våra kärnvärden
Våra kärnvärden - Stolthet, Entreprenörsanda, Kvalitet - är grunden
som både vår verksamhet och vårt varumärke bygger på. Balcos
kärnvärden beskriver vad som kännetecknar oss och vad vi står för.

Stolthet
Vi är stolta över vår historia och vår framgång. Vi är stolta över vår gemenskap, den
respekt vi visar för varandra och för våra kunder. Vi är stolta över att vår produkt
inte bara bidrar till en ökad livskvalitet och skapar en plats för livet – utan även ger
positiva effekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Entreprenörsanda
Vår verksamhet har präglats av en entreprenörsanda sedan starten, vilket är lika
viktigt idag som då. Innovation, kreativitet och entreprenörskap skapar tillväxt och
utvecklar såväl produkter som människor – vilket alltid kommer att prioriteras på
Balco. Genom att vara lyhörda för våra kunders behov, samtidigt som vi är orädda,
fortsätter vi att föra branschens utveckling framåt.

Kvalitet
Genom att ha kvalitet som en av våra ledstjärnor har vi lagt grunden för vad Balco
är idag och för vad vi ska vara i framtiden – en pålitlig och trygg partner genom
hela balkongprojektet. Ett ständigt fokus på stabila processer och hållbarhet
kombinerat med arbetsglädje gör att Balco förknippas med kvalitet, för såväl våra
kunder och samarbetspartners som medarbetare.
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Principer
Lagar och förordningar

Rättvisa arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Leverantören ska alltid följa gällande lagar, såsom

Balcos leverantörer ska följa lagar och eventuella

miljölagstiftning, konkurrensregler, arbetsrättslig

kollektivavtal i de länder där de är verksamma.

lagstiftning, skattelagstiftning, säkerhetskrav

Leverantören ska tillse att dess anställda har en

eller andra lagar, förordningar och bestämmelser

säker, trygg och hållbar arbetsmiljö med fokus på

i de länder där de är verksamma. Balco bedriver

att förhindra olyckor eller ohälsa och verka för ett

verksamheten med hög integritet och moral, och

systematiskt arbetsmiljöarbete. Balco samarbetar

förutsätter och kräver att våra affärspartners agerar

endast med affärspartners som säkerställer en

på ett motsvarande sätt.

trygg, säker, hälsosam arbetsmiljö, med skäliga
anställningsvillkor, där man värnar om mänskliga

Kund- och leverantörsrelationer

rättigheter för sina anställda.

Vi hedrar de avtal som vi ingått, och ställer samma krav
på våra kunder och affärspartners.

Barnarbete
Balco accepterar inte barnarbete, definierat som

Mutor och korruption

arbete utfört av personer under 15 år, varken inom

Leverantören ska agera ansvarsfullt och etiskt, och

Balco eller hos våra leverantörer.

vi accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller
andra oegentliga förmåner eller ersättningar. Vi fattar

Skäliga anställningsvillkor

beslut utifrån Balcos bästa, och tar aldrig hänsyn till

Leverantören får aldrig underskrida nationell

personlig vinning. Situationer där den affärsmässiga

lagstiftning gällande minimilön och övriga lagstadgade

objektiviteten kan påverkas, t.ex. genom att delta i

ersättningar. Arbetstider ska följa nationell lagstiftning

resor och större evenemang, ska undvikas.

i det land leverantören är verksam.

Konkurrensrättsliga lagar

Miljö

Leverantören ska inte delta i några olagliga

Balco värnar om miljön och klimatet. För oss är det

branschsamarbeten eller karteller, och det tillåts

viktigt att inte bara vi, utan även våra leverantörer,

inte att konkurrensen påverkas av eller snedvrids

tar ett miljömässigt ansvar genom att bedriva sin

genom gåvor, mutor, prissamverkan eller missbruk av

verksamhet på ansvarsfullt sätt och arbetar med att

marknadsdominans.

minska sin miljöpåverkan.
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Genomförande och uppföljning
Balcos leverantörer är genom sina ansvarsåtaganden

Balco accepterar inte någon diskriminering eller

själva skyldiga att tillse att de egna medarbetarna och

vedergällning mot medarbetare hos leverantörer som

dess underleverantörer läst igenom, och förstått samt

rapporterat misstänkta överträdelser.

åtagit sig att följa principerna i denna Code of Conduct.
Balco förbehåller sig rätten att kontrollera att denna
Code of Conduct ska av leverantören följas upp

Code of Conduct följs hos leverantören och dess

som en naturlig del av den löpande verksamheten.

eventuella underleverantörer, bland annat genom

Leverantören är ansvarig att följa upp efterlevnad hos

uppföljning och revisioner hos leverantören eller

sina underleverantörer.

genom kontakter med leverantörens medarbetare i
aktuell leverans.

Leverantören uppmanas att anmäla överträdelser
av gällande lagar och regler eller denna Code of
Conduct i den händelse dessa begås av Balcos egna
medarbetare. Det görs genom att anmäla via Balcos
whistleblowerfunktion på hemsidan för Balco Group.
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