Uppförandekod för leverantörer
Uppförandekoden för leverantörer gäller för hela Handelsbankenkoncernen, nedan kallad Handelsbanken, och omfattar alla relationer i förhållandet mellan Handelsbanken och undertecknande
leverantör.
Handelsbanken stödjer internationella initiativ och riktlinjer som
har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbart
företagande, till exempel:
•
•
•
•

FN:s Global Compact
OECD:s riktlinjer för multinationella företag
FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
ILO:s kärnkonventioner.

Dessa principer och riktlinjer är vägledande för Handelsbankens
arbete och utgör grunden för denna uppförandekod.
Handelsbanken integrerar finansiell, social och miljömässig
hållbarhet i hela sin affärsverksamhet, vilket inkluderar valet
av leverantörer och affärspartners. Handelsbanken ska även
genom sin verksamhet söka uppmuntra och bidra till en hållbar
utveckling. Genom att ställa tydliga krav på sina leverantörer vill
Handelsbanken bidra till utvecklingen av mer hållbara varor och
tjänster. Handelsbanken uppmanar alla sina leverantörer att agera
på samma sätt gentemot sina egna leverantörer. Baserat på
Global Compacts tio principer, OECDs riktlinjer för multinationella
företag, FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt ILO:s kärnkonventioner förväntar sig Handelsbanken
att dess leverantörer ska agera i enlighet med följande principer
som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och
beskattning.
Leverantören ska inom:
Mänskliga rättigheter
• Stödja och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter
• Försäkra sig om att företaget inte är inblandat i kränkningar mot
mänskliga rättigheter
Arbetsvillkor
• Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva
förhandlingar
• Eliminera och motarbeta alla former av tvångsarbete
• Avskaffa och motverka alla former av barnarbete
• Inte acceptera någon form av diskriminering på arbetsplatsen
Miljö
• Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
• Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
• Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
• Uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik
• Arbeta aktivt för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan
Korruption
• Arbeta mot alla former av korruption, utpressning och mutor
• Försäkra sig om att den egna organisationen inte är inblandad
i penningtvätt, korruption, utpressning eller mutor
Beskattning
• Fullgöra skattskyldighet i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning i de länder leverantören bedriver någon form av
verksamhet
• Vid beskattning lämna korrekt information baserad på affärsmässiga principer till ansvarig skattemyndighet
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Åtagande
Leverantören åtar sig att implementera och leva upp till ovan
nämnda principer i sin egen verksamhet. Leverantören ska också
ha en lämplig person utsedd som ansvarar för att principerna
implementeras och följs, samt informera Handelsbanken vem den
ansvariga personen är.
Leverantören är skyldig att följa sina underleverantörers åtaganden
inom social och miljömässig hållbarhet samt aktivt arbeta för att
se till att även de följer denna uppförandekod.
Uppföljning
Det är leverantören som ansvarar för att löpande granska sin
egen verksamhet och sina underleverantörer för att säkerställa att
denna uppförandekod följs.
Handelsbanken förbehåller sig rätten att göra leverantörsbesök
för att kunna försäkra sig om att leverantören efterlever denna
uppförandekod. Relevant dokumentation för att styrka efterlevnad
av denna uppförandekod ska göras tillgänglig för Handelsbanken.
Leverantören ska säkerställa att Handelsbanken på motsvarande
sätt kan få tillträde till, och tillgång till efterfrågad dokumentation
från, underleverantörer.
Leverantören är inte skyldig att ge Handelsbanken tillgång till sin
kostnadsstruktur eller information om andra kunder. Handelsbanken ska följa av leverantören ställda säkerhetskrav vid uppföljning och kontroll.
Avvikelser
Handelsbanken strävar efter långsiktiga och hållbara affärsrelationer samt ser en god dialog med sina affärspartners som en
förutsättning för att uppnå detta. Om leverantören upptäcker avvikelser kring någon av ovan nämnda principer ska leverantören
omgående kontakta Handelsbanken.
Leverantören ska även, i dialog med Handelsbanken, inom tre månader utfärda en handlingsplan för hur avvikelsen ska åtgärdas. Inom
6 månader från konstaterad avvikelse ska den vara åtgärdad.
I de fall avvikelser upptäcks i samband med en granskning på
plats hos leverantören ska avvikelserna åtgärdas utan dröjsmål.
Senast 6 månader efter konstaterad avvikelse ska den vara
åtgärdad. Har inte avvikelserna åtgärdats inom de tidsramar som
anges ovan har Handelsbanken rätt att omedelbart och villkorslöst säga upp leverantörsavtalet med leverantören.
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