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Uppförandekod 

 
 

Mutor 
 

SHS AB bör förbjuda bestickning i alla affärstransaktioner som genomförs 
antingen direkt eller genom tredje parter, särskilt dotterbolag, joint 

ventures, agenter, representanter, konsulter, mäklare, entreprenörer, 
leverantörer eller någon annan mellanhand under dess effektiva kontroll. 

 
SHS AB motverkar bestickning i all form, inklusive på någon kontraktsbetalning 

eller del av en kontraktsbetalning, eller på något sätt eller kanaler för att 
ge felaktiga fördelar till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller 

anställda därav. 
 

Politiska bidrag 
 

SHS AB, och dess anställda eller mellanhänder ska inte ge direkta eller indirekta 
bidrag till politiska partier, organisationer eller individer som är 

engagerade i politik. 
Alla former av bidrag skall redovisavas öppet och endast i enlighet med tillämplig 

lag. 
 

Välgörenhetsbidrag och sponsring 
 

SHS AB skall tillse att eventuell sponsring och välgörenhetsarbete inte görs i 
syfte att muta eller på annat sätt tillskansa sig fördelar på felaktigt sätt. 

Alla välgörenhetsbidrag och sponsring skall redovisas öppet och göras i enlighet 
med gällande lag. 

 
Underlättningsbetalningar 

 
SHS AB erkänner att underlättningsbetalningar är förbjudna enligt lagarna om 

mutor i de flesta länder, 
SHS AB stöder identifiering och eliminering av dessa och värdet av att 

 
Gåvor 

 
SHS AB har en restriktiv syn på lämnandet eller mottagande av gåvor och 

bidrag som på ett felaktigt sätt skulle kunna påverka resultatet av en 
upphandling eller annan affärstransaktion. 
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Global Compact 
 

SHS AB stöder fullt ut de tio principerna för generalsekreterarens Global 
Compact Initiative inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, 

miljö och antikorruption. 
 

Överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar 
 

SHS AB bedriver sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga 
(internationella) fördrag, lagar, operativa regler och restriktioner och 

tolkar och tillämpar dem i enlighet med vad som rimligen kan förväntas. 
SHS AB bedriver aktivt en policy för att förebygga brott mot tillämpliga 

regler och förordningar. 
 

Miljöskydd 
 

Miljöåtgärder ska beaktas i hela produktions- och distributionskedjan, allt 
från produktion av råmaterial till konsumentförsäljning. Lokala, regionala 

och globala miljöaspekter ska beaktas. Nationell och internationell 
miljölagstiftning och förordningar ska respekteras. 

 
 

 


