Vår uppförandekod
Allmänna principer
Uppförandekoden gäller för alla anställda inom Götene Ufo AB.
Vi ska följa lagar och regleringar i samtliga länder där vi bedriver verksamhet.
Vi ska tillämpa ansvarfulla affärsmetoder genom våra riktlinjer, beslut och handlingar.

Krav på affärspartners
Vi väljer att samarbeta med leverantörer, distributörer och andra affärspartners som delar
principerna i denna uppförandekod.

Ekonomisk redovisning och rapportering
Alla ekonomiska transaktioner ska redovisas enligt allmänt vedertagna principer.
Redovisningen ska visa transaktionerna på ett korrekt och inte missvisande sätt.
Redovisningen ska vara öppen, sanningsenlig och utgiven vid erforderlig tidpunkt.
Den ekonomiska redovisningen ska ge en sann bild av Götene Ufo AB:s resultat.

Antikorruption
Vi ska inte delta i eller acceptera någon form av bedrägligt förfarande.
Representanter för Götene Ufo AB ska inte erbjuda kunder, potentiella kunder, leverantörer eller
myndigheter ersättning eller förmåner som strider mot tillämplig lagstiftning för att vinna eller
behålla affärer eller skaffa sig andra otillbörliga fördelar.
Götene Ufo AB:s medarbetare ska inte ta emot betalning, gåvor eller annan ersättning som på något
sätt påverkar, eller kan uppfattas påverka, deras objektivitet i affärsbeslut.

Penningtvätt
Vi ska inte på något sätt acceptera, underlätta eller stödja penningtvätt.

Intressekonflikter
Alla representanter för Götene Ufo AB ska hantera privata eller andra externa aktiviteter och
finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas strida mot, Götene Ufo AB:s
intressen.
Medarbetarnas privata intressen ska inte påverka, eller uppfattas påverka, deras omdöme eller
agerande när de utför sina arbetsuppgifter för Götene Ufo AB.

Företagets egendom och resurser
Götene Ufo AB:s egendom och resurser ska användas för yrkesmässig verksamhet.
Egendomen och resurserna ska inte användas för personlig vinning, i bedrägligt syfte eller på annat
otillbörligt sätt.

Skatter
I samtliga länder där Götene Ufo AB bedriver verksamhet ska respektive lands skattelagar och
skatteregler följas. Om skattelagstiftningen inte ger någon tydlig vägledning ska noggrannhet och
öppenhet vara ledprinciperna.
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Kunderbjudanden
Götene Ufo AB ska säkerställa att deras produkter uppfyller alla tillämpliga regleringar och lagkrav.
Vi ska konstruera våra produkter med fokus på kvalitet, säkerhet och omsorg för miljön.

Marknadsföring och försäljning
Götene Ufo AB ska presentera sina produkter och tjänster på ett korrekt sätt och följa tillämpliga
regleringar och lagkrav.
Götene Ufo AB ska inte göra falska uttalanden eller ge missvisande information om våra produkter
eller deras prestanda, vilket innefattar produkternas säkerhets- och miljöegenskaper.

Konkurrens
Götene Ufo AB ska konkurrera på ett sunt sätt och med integritet.
Vi ska inte utbyta information, ingå avtal eller träffa överenskommelser med konkurrenter, kunder
eller leverantörer som på otillbörligt sätt kan påverka marknaden eller utgången av ett
anbudsförfarande.
Götene Ufo AB ska tillämpa lagliga metoder vid all inhämtning av information om våra konkurrenter.

Politiskt engagemang
Götene Ufo AB ska inta en neutral ställning i fråga om politiska partier och kandidater till offentlig
förvaltning. Varken namn eller tillgångar som tillhör Götene Ufo AB får användas för att stödja
intressen i politiska partier eller kandidater till offentlig förvaltning.

Mänskliga rättigheter
Götene Ufo AB ska stödja och respektera skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter
och säkerställa att bolaget inte medverkar till brott mot dessa rättigheter.

Diskriminering
Alla medarbetare ska ha samma möjligheter utifrån sin kompetens, erfarenhet och prestation
oavsett kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt,
fackföreningstillhörighet, social bakgrund eller etniskt ursprung.
Alla medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet. Diskriminering, fysiska eller verbala
trakasserier eller olagliga hot tolereras inte.

Arbetsmiljö
Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla medarbetare
inom Götene Ufo AB.

Tvångsarbete
Götene Ufo AB ska inte ägna sig åt eller stödja tvångsarbete eller slaveri. Bolaget ska inte heller kräva
någon form att deposition av anställda eller beslagta deras ID-handlingar.
Alla anställda är fria att lämna sin anställning efter uppsägning enligt gällande lag och avtal.
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Barnarbete
Götene Ufo AB tolererar inte barnarbete. Inga anställda får vara under den lagstadgade minimiåldern
för anställning.

Föreningsfrihet
Götene Ufo AB respekterar alla medarbetares rättighet att vara medlem i en fackförening, organisera
sig och löneförhandla kollektivt eller individuellt. En medarbetares rättighet att avstå från att vara
medlem i ett fackförbund ska respekteras.
Götene Ufo AB ska meddela fackliga representanter och berörda myndigheter om större
förändringar i verksamheten enligt gällande lag.

Anställningsvillkor och löner
Götene Ufo AB ska följa tillämpliga lagar och avtal gällande anställningsvillkor, arbetstider och löner.

Resurseffektivitet
Götene Ufo AB:s produkter och processer ska vara utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar
energi, naturtillgångar och råvaror och minimerar avfall och restprodukter.

Försiktighetsprincipen
Götene Ufo AB ska undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker när
lämpliga alternativ finns.
Särskils tonvikt ska läggas på att utvärdera de eventuella risker som befintliga och framtida ämnen
och processer kan medföra, så att den negativa miljöpåverkan minimeras.

Ansvar för efterlevnad
Götene Ufo AB:s chefer ansvarar för att implementera denna policy och informera sina medarbetare
om deras rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden.
Samtliga medarbetare ansvarar för att följa lagstiftningar och policys.
Medvetna handlingar som strider mot uppförandekoden tolereras inte och kan resultera i
disciplinära åtgärder som innebär såväl uppsägning som åtal.

Avvikelser
Avvikelser från denna policy får endast godkännas av Götene Ufo AB:s styrelse.

Godkänd av styrelsen 2017-04-06
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