
Signode Industrial Group, en samling af juridiske personer inklusive deres 
forretningsenheder, som er moderselskaber, datterselskaber, såkaldte 
søskendeselskaber, associerede selskaber eller joint ventures for hinanden, og 
som opererer kollektivt i det globale industrielle emballageforretningssegment 
under den fælles paraply “Signode Industrial Group” eller “Transit Packaging 
Division” tilhørende Crown Holdings, Inc. (kollektivt “Signode”), bestræber 
sig på at handle etisk og forsvarligt i alle facetter af vores drift.  Signodes 
Erklæring om adfærdsprincipper (“Signode-kodeksen”), som gælder for 
Signodes direktører, ledende medarbejdere og medarbejdere, regulerer 
virksomhedens egen adfærd.  I det pågældende dokument forpligter Signode 
sig til at følge ordlyden i samt lovens ånd i de lande, hvor vi opererer, og 
vi kræver, at alle vores medarbejdere skal bestræbe sig på at overholde 
de højeste standarder for etik, moral, ærlighed og anstændighed under 
udførelsen af deres opgaver.
Denne Leverandøradfærdskodeks (“Leverandørkodeksen”), som følger 
Signode-kodeksen og andre vigtige offentlige principper som f.eks. de 
Forenede Nationers Global Compact-initiativ, er udformet til at rette alle 
Signodes leverandørers etiske mål og adfærd ind efter de standarder, som 
Signode anvender på sit eget personale, over hele verden.  Signode forventer, 
at hver leverandør overholder principperne beskrevet herunder eller lignende 
bestemmelser i deres egen adfærdskodeks i alle deres transaktioner med 
Signode.
Bæredygtighed er en grundlæggende værdi hos Signode.  En af de vigtige 
drivkræfter i denne Leverandørkodeks er at sikre, at vores leverandører 
forstår og er på linje med vores bæredygtighedsværdier.  Vi opfordrer 
vores leverandører til konstant at arbejde på at implementere bæredygtige 
udviklingsprincipper som dem, der findes i denne Leverandørkodeks, i deres 
egen drift og i deres forsyningskæde.

En Signode-leverandør er enhver tredjepart, med hvem Signode har en aktiv 
forretningsforbindelse med henblik på levering af varer eller tjenesteydelser. Dette 
omfatter leverandører af råmaterialer og maskineri, leverandører af andre varer og 
tjenesteydelser, kontrahenter, konsulenter, mæglere og agenter.

Signode forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre eller modificere denne 
Leverandørkodeks.  Leverandører forventes at overholde den seneste version af denne 
Leverandørkodeks, som er offentliggjort på Signodes websted på www.signode.com/
Suppliers eller som de på anden vis har fået udleveret.

posted on Signode’s website at www.signode.com/Suppliers or otherwise provided directly 
to them.

HVEM GÆLDER DENNE LEVERANDØRKODEKS FOR?

LEVERANDØRADFÆRDSKODEKS

PRINCIPPERNE I LEVERANDØRKODEKSEN

Alle leverandører skal overholde følgende principper:

Overholdelse af loven
Leverandører skal overholde ordlyden og ånden i alle offentlige myndigheders gældende 
love, regler, forordninger og bekendtgørelser under driften af deres forretning. 

Menneskerettigheder/Ansættelsespraksis/Sundhed og sikkerhed
Signode forventer, at vores leverandører understøtter og respekterer beskyttelsen 
af menneskerettigheder og sikrer, at de ikke er medskyldige i krænkelser af 
menneskerettigheder.  Signode forventer, at vores leverandører følger universelt 
accepteret ansættelsespraksis og prioriterer sundhed og sikkerhed.



offentligheden og miljøet. Enhver ansvarlig virksomhed bør overveje de potentielle 
miljømæssige indvirkninger af beslutningstagningsprocesser i den daglige forretning 
sideløbende med muligheder for bevarelse af naturressourcer, reduktion af indkøb, 
materialegenvinding og forureningsbekæmpelse for at sikre renere luft og vand samt 
nedbringelse af lossepladsaffald.  Signode kræver, at vores leverandører driver forretning 
i overensstemmelse med alle gældende miljølove og anbefaler kraftigt, at vores 
leverandører indfører bæredygtige fremgangsmåder under udførelsen af deres drift for 
at bevare naturressourcerne og minimere deres miljøindvirkning.

Forretningsintegritet og bekæmpelse af korruption 

Til støtte for Signodes værdier for etik, moral, ærlighed og anstændighed i vores arbejde 
kræver Signode følgende af sine leverandører:
Overholdelse af antitrust-/konkurrencelovgivningen – Leverandører skal overholde 
antitrust-/konkurrencelovgivningen i de lande, de opererer i, fuldt ud.  Leverandører må 
for eksempel ikke indlade sig på samordning af tilbud, prisaftaler, prisdifferentiering 
eller nogen anden form for illoyal handelspraksis i strid med gældende antitrust-/
konkurrencelovgivning.
Bekæmpelse af bestikkelse/korruption – Ingen Signode-medarbejder eller tredjepart, 
der handler på vegne af Signode, må betale, tilbyde eller love at betale eller tillade betaling 
til nogen part, hverken offentlig eller privat, i noget land, for at opnå en uretmæssig fordel 
for Signode.  De må heller ikke acceptere eller anmode om sådan betaling.  Leverandører 
må ikke indlade sig på nogen uretmæssige betalinger, tilbud eller opfordringer til Signode-
personale.  Rimelige, ikke-pekuniære gaver, der har en symbolsk eller nominel (beskeden) 
værdi, samt rimelige måltider og underholdning til legitime forretningsformål, kan 
accepteres, forudsat de ikke tilsigter eller kan fortolkes som bestikkelse, returkommission 
eller andre former for kompensation til Signode-modtageren.  Det er strengt forbudt at give 
nogen Signode-medarbejder nogen form for pengegave (inklusive gaver, der modsvarer 
penge, f.eks. gavekort, aktier eller obligationer) eller noget personligt lån, uanset værdien.
Interessekonfliktert – Signodes personale forventes altid at handle i Signodes bedste 
interesse og at undgå personlige, forretningsmæssige eller andre interessekonflikter.  
Signode forventet, at vores leverandører understøtter dette krav ved straks at rapportere 
eventuelle faktiske eller potentielle interessekonflikter, som måtte opstå i vores 
forbindelse, til Signode.
Fortrolighed – Leverandører, som modtager information fra eller på vegne af Signode 
på fortrolig basis, skal bevare denne fortrolighed og må kun benytte informationen i 
udførelsen af deres forpligtelser over for Signode.

Signode kræver følgende: 

Leverandører må ikke beskæftige nogen person under den lovlige arbejdsalder.

Leverandører må ikke tillade brug af tvungen arbejdskraft, slaveri eller menneskehandel i 
deres egne driftsanlæg eller i deres forsyningskæde.

Leverandører skal tilvejebringe et arbejdssted, der er frit for chikane, herunder seksuel, 
verbal, fysisk eller demonstrativ adfærd, som skaber et anstødeligt, fjendtligt eller 
intimiderende miljø.

Leverandører må ikke diskriminere mod aktuelle eller fremtidige medarbejdere på grund 
af race, hudfarve, etnisk oprindelse, herkomst, nationalitet, statsborgerskab, religion, 
alder, køn (herunder kønsidentitet eller kønsudtryk), seksuel orientering, handicap, 
genetisk information, militærtjeneste, status som krigsveteran eller andre personlige 
egenskaber, der er beskyttet af gældende lovgivning, forordning eller bestemmelse.

Leverandører skal bestræbe sig på at tilvejebringe et sikkert arbejdsmiljø i 
overensstemmelse med alle gældende love eller, hvis gældende love ikke findes, med 
bedste praksis for branchen.  Leverandører skal tage skridt til at minimere ulykker, skader 
og sygdom under arbejdets udførelse.

Leverandører skal anerkende retten til foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger i 
henhold til gældende lov.

Leverandører skal overholde alle gældende arbejdslove inklusive lovene vedrørende 
lønninger, overtid, ferie, fravær, handicap, maks. arbejdstid og lovlig ret til at arbejde. 

Miljøet

Hos Signode er miljøforpligtelse en fundamental del af vores forretningsfilosofi.  
Signode anerkender, at beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet er sund 
forretningspraksis, som bevarer ressourcer og beskytter medarbejdere, kunder, 



Beskyttelse af immateriel ejendom  – Leverandører skal overholde Signodes immaterielle 
ejendomsret og opfylde deres lovmæssige og kontraktmæssige forpligtelser over for 
Signode hvad angår beskyttelse af al immateriel ejendom, som de får rådighed over af 
eller på vegne af Signode. 

International handel – Leverandører skal bistå Signode ved at overholde alle handelslove, 
der gælder for Signode, i udførelsen af deres forpligtelser.  Disse handelslove omfatter de 
amerikanske anti-boykotlove samt USA’s og EU’s handelssanktionslove, eksportkontrollove, 
importlove og love vedrørende forsyningskædesikkerhed.

Databeskyttelse – Leverandører skal overholde datasikkerhedsrettigheder og overholde 
alle gældende love i forbindelse med databeskyttelse og datasikkerhed.

Oprindelseskortlægning – Leverandører skal være i stand til at afsløre potentielle kilder 
til primær oprindelse i forbindelse med produkter eller tjenesteydelser leveret til Signode.  
Hvis Signode anmoder herom, skal leverandører angive forsyningskædekortlægning 
tilbage til oprindelsen.  Denne forpligtelse gælder eksempelvis for konfliktmineraler 
dækket af gældende amerikansk lov. Signode forventer, at leverandører adviserer Signode, 
hvis deres produkter indeholder konfliktmineraler som defineret i amerikansk lov.

Økonomiske styringssystemer – Leverandører skal opretholde stærke økonomiske 
styringssystemer og føre fuldstændige og nøjagtige optegnelser over alle 
forretningsaktiviteter og transaktioner, der involverer Signode, i overensstemmelse 
med gældende opbevarelsespolitikker og -love.  Deltagelse i pengehvidvaskning eller 
finansiering af terrorister eller kriminelle aktiviteter på enhver måde er strengt forbudt.

KONTINUERLIG FORBEDRING

At stræbe efter fortrinlighed og kontinuerlig forbedring er en vigtig facet i den måde, 
hvorpå Signode driver forretning.  Signode opmuntrer leverandører til, og anbefaler at 
de:Continuously improve their products and/or services so as to improve quality, reduce 
cost and reduce the impact of their products on the environment.
kontinuerligt forbedrer deres produkter og/eller tjenesteydelser med henblik på at 
forbedre kvaliteten, reducere omkostningerne og reducere deres produkters indvirkninger 
på miljøet.
fører nøjagtige forsyningskædeoptegnelser.
identificerer, opsætter mål for og implementerer handlingsplaner for at reducere 
miljøindvirkninger inden for vand, spildevand, energi, drivhusgasemissioner, affald, brug 
af deponeringsområder og emballage.
stræber efter at reducere deres miljøfodaftryk, forpligter sig til kontinuerlig forbedring 
hvad angår bæredygtighedsspørgsmål, og understøtter opnåelsen af målene i Signodes 
bæredygtighedsprogram.
indkøber råmaterialer fra bæredygtige kilder, når det er kompatibelt med behovene i 
Signodes produktionsprocesser.
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ANSVAR OG OVERHOLDELSE

Signode anbefaler, at leverandører implementerer passende politikker, 
administrationssystemer, procedurer og bemanding til at opfylde forventningerne 
i denne Leverandørkodeks.  Signode forventer, at leverandører på effektiv måde 
videregiver de standarder, som leverandøren er forpligtet til, samt relevante love, regler 
og beskyttelsesforanstaltninger, til deres personale.

Signode forbeholder sig retten til at kræve bevis for overholdelse af denne Leverandørkodeks 
(eller tilsvarende tilvejebringelse af en leverandørs adfærdskodeks), som Signode 
kan forlange i form af en certificering af overholdelse, en oversigt over leverandørens 
støttedokumentation og optegnelser eller andet passende vurderingsmæssigt format.  
Hvis leverandøren ikke er i overensstemmelse, forbeholder Signode sig retten til at 
gennemgå ikke-overensstemmelsen sammen med leverandøren og kræve, at denne tager 
korrigerende forholdsregler for at opnå overensstemmelse.

Intet i denne Leverandørkodeks er beregnet til at erstatte nogen mere specifik 
bestemmelse i en bestemt kontrakt, og i det omfang der er uoverensstemmelse mellem 
denne Leverandørkodeks og nogen anden bestemmelse i en bestemt kontrakt, skal 
bestemmelsen i kontrakten regulere den.

Leverandører kan rette spørgsmål vedrørende denne Leverandøradfærdskodeks til 
Signodes juridiske afdeling på LegalNotices@signode.com og rapportere overtrædelser via 
e-mail (LegalNotices@signode.com), via Signodes websted/portal for etik og overholdelse 
(www.SIGhelpline.ethicspoint.com) eller på telefon (1-855-866-2925 (i USA/Canada), eller 
besøge www.signode.com/Suppliers for at se en liste over internationale telefonnumre.

Signode Industrial Group

Transit Packaging Division of
Crown Holdings, Inc.


