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Elpress gruppens övergripande långsiktiga målsättning är att alla kunder 
ska se oss som ett trovärdigt och ansvarstagande företag med produkter 
och tjänster av högsta kvalitet.

Elpress ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medar-
betare och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagan-
de till miljön och socialt engagemang.

Elpress arbetar aktivt för en god affärsetik och våra relationer med 
kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter ska vara lång-
siktiga och givande för alla parter.

Vår Uppförandekod utgör ett övergripande ramverk för vårt agerande 
och baseras på internationella konventioner som FN:s Global Compact, 
ILO principer, OECD riktlinjer för internationella företag.

Vårt grundkrav är att internationella konventioner och nationella lagar 
respekteras och följs. Detta gäller både oss själva och våra affärspart-
ners.

För att uppnå vårt långsiktiga mål behöver vi försäkra oss att våra leve-
rantörer, kunder och affärspartner fungerar i enlighet med villkoren i vår 
uppförandekod.



De grundläggande rättigheter skall respekt-
eras för människor som tillverkar produkter 
och utför tjänster för Elpress i linje med FN:s 
allmänna föklaring om de männskliga rättig-

heterna. Människorna ska respekteras i sin 
yrkesutövning, inte diskrimineras på grund 
av etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, 
eller politisk åsikt.
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Vi följer alltid gällande internationella han-
delslagar i de länder där vi bedriver verksam-
het.
Konsultation och auktorisation ska alltid er-
hållas från koncernledningen innan de ex-
porterar eller ingår avtal med affärspartners 
i länder som är listade i FN:s, EU:s eller USA:s 
sanktions- och exportkontrollistor. För en 
uppdaterad lista över länder, fysiska perso-

ner och enheter som omfattas av sanktioner, 
se FN:s Säkerhetsråds sanktioner, EU:s Sank-
tionskarta samt USA:s finansdepartements 
Sanktionsprogram och Landsinformation.

För en lista över produkter som omfattas 
av EU: s exportkontroll, se Lista över pro-
dukter med dubbla användningsområden      
(Dual-Use).

Elpress bidrar till långsiktig hållbar utveckling 
genom ett proaktivt miljö- och hållbarhetsar-
bete på alla verksamhetsnivåer. 

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåver-
kan genom hantering av naturresurser såsom 

vatten- och energiförbrukning, genom att mini-
mera mängden utsläpp till mark och vatten och 
genom att minska mängden kemiska produk-
ter och industriavfall.

Elpress arbetar för en god affärsetik, långsik-
tiga och förtroendefulla relationer med om-
världen.

Vi följer den svenska affärskoden som utfär-
dats av Svenska Institutet Mot Mutor (IMM), 
som syftar till att vägleda bolag och organisa-
tioner i fråga om hur gåvor, ersättningar och 
andra förmåner kan användas i näringslivet 
för att främja företagets verksamhet.

Vi tolererar inte och är emot alla former av 
korruption, mutor eller orättvis konkurrens. 

Bedriver alltid verksamhet på ett etiskt sätt 
i enlighet med alla tillämpliga regler och för-
ordningar, i synnerhet :
• Säkerställa god affärsetik och långsiktiga 

och förtroendefulla relationer med om-
världen.

• Avstå från alla former av korruption, ut-
pressning och mutor.

• Följ anti-trust och andra konkurrensla-
gar, t.ex. inte deltar i prissättning eller 
bud-riggning.

Elpress kärnvärden utgörs av Tillit, Passion, 
Kvalitet och Utveckling. Dessa värden ska ge-
nomsyra hur vi agerar i det dagliga arbetet och 
hur vi samarbetar med kunder, leverantörer, 
partners och kollegor.

Elpress leverantörer ska följa FNs barnkon-
vention och den nationella lagstiftningen i det 
land produkten eller tjänsten utförs. Varorna 
och tjänsterna som Elpress köper ska tillverkas 
eller utföras av personer som frivilligt har valt 
att arbeta.

Frihet att bilda föreningar och rätten att or-
ganisera sig efter eget val är en rättighet för de 

som tillverkar produkter eller tillhandahåller 
tjänster för Elpress. Lika anställningsmöjlighe-
ter oavsett ras, religion, kön, funktionshinder, 
familjeförhållanden eller sexuell läggning.

Anställningar ska behandlas med respekt och 
värdighet och ingen anställd bör under några 
omständigheter utsättas för fysisk bestraffning 
eller andra former av fysisk, sexuell, psykolo-
gisk bestraffning, trakasserier eller tvång.

Arbetstid och minimilön ska följa nationella 
lagar i det land produkten tillverkas eller tjäns-
ten utförs. Vi arbetar för att leverantörskedjan 
ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.

Mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Internationell handel

Miljö

Antikorruption



Elpress AB, Box 186, SE-872 24, Kramfors, Sweden.
Industrivägen 15, SE-872 32, Kramfors, Sweden.

  +46 612 71 71 00          sales@elpress.se

YouTube LinkedIn

ELPRESS UPPFÖRANDEKOD

Leverantörer, kunder, eller affärspartner uppfyller Elpress Uppförandekod:
Vi bekräftar härmed att vi förstår, accepterar och kommer att följa Elpress Uppförandekod.
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