CONSTRUCTOR GROUP ESG-POLICY

Bedriftens samfunnsansvar
CONSTRUCTOR GROUP anser bærekraftig utvikling som en grunnleggende del av sunn forretningsdrift og
miljømessige, sosiale og ledelses (ESG)-standarder er en integrert del av vår virksomhet. Vi anerkjenner
ansvarlige beslutninger og handlinger som en sentral del av vår strategi.
Anvendelse
Retningslinjene dekker alle virksomheter i CONSTRUCTOR GROUP og dets datterselskaper. Administrerende
direktør er ansvarlig for implementering av disse retningslinjene, men ansvaret for gjennomføring og etterleving
av disse retningslinjene ligger hos alle ansatte, i hele selskapet. Hver lokale leder er ansvarlig for at prinsippene
i disse retningslinjene blir kommunisert til, forstått og fulgt av alle ansatte, samt å sikre overholdelse innen sitt
ansvarsområde. Ansatte som har rimelig mistanke om at det har vært et brudd på disse retningslinjene er
forpliktet til å rapportere det via de riktige kanalene.
Strategier og mål
CONSTRUCTOR GROUPs hovedmål er å tilby førsteklasses produkter til kundene sine, samtidig som det
skaper et givende og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Å være et multinasjonalt selskap innebærer å sikre
høye miljømessige, sosiale og ledelses (ESG)-standarder. Formålet med disse retningslinjene er å skissere
CONSTRUCTOR GROUPs tilnærming til ansvarlig produktproduksjon og distribusjon, inkludert hvordan
CONSTRUCTOR GROUP fungerer for å oppfange og håndtere ESG-spørsmål i disse prosessene. Dette
engasjementet går utover overholdelse av regler og forskrifter, og skal sikre at CONSTRUCTOR GROUP
fremmer en bærekraftig fremtid for virksomheten, samfunnet og miljøet. Vi skal oppmuntre leverandører og
entreprenører til å vedta ansvarlig forretnings politikk og praksis
Miljø
Med målsetting om en sunn miljøvennlig praksis arbeider vi for:
 En forpliktelse for ledelsen til å gjøre vedvarende forbedringer av miljømessige belastninger
 Miljøhensyn, økt forståelse for miljøspørsmål og spredning av gode rutiner hos våre
samarbeidspartnere
 Å opptre i samsvar med relevante lokale og internasjonale miljøstandarder og lovgivning
 Energieffektivitet og god ressursforvaltning
 Aktiv overvåking og minimering av miljøkonsekvensene av vår virksomhet
 Produktdesign som minimerer miljøbelastningen ved endt levetid, og fjerning av produktet
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Sosiale / Menneskerettigheter
Med henvisning til arbeids- og menneskerettighetspraksis, forventer vi og oppmuntrer vi til: •
Trygge og sunne arbeidsforhold
 Bevissthet rundt og overholdelse av internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter
 Unngåelse av diskriminering eller trakassering på grunnlag av alder, rase, kjønn, religion, seksuell
orientering, funksjonshemming, nasjonalitet, fagforeningsaktivitet eller noen annen faktor
 Respekt for de ansattes rett til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger i overensstemmelse
med lokale arbeidslover
 En klar "nulltoleranse" for barnearbeid og slaveri i vår forretningsvirksomhet over hele verden. Vi
tolererer heller ikke slaveri og barnearbeid i leverandørkjeden
 Arbeidstid som oppfyller bransjens retningslinjer og nasjonale standarder der slike finnes, skal ikke
overskrides
 Rekruttering og karriereutvikling utelukkende basert på individuell fortjeneste
 Et arbeidsmiljø der det er gjensidig tillit og respekt, og der hver person føler ansvar for ytelsen og
omdømmet av vårt selskap
 Våre ansatte realiserer sine potensialer

Ledelse
I forhold til ESG perspektivet, forplikter vi til og fremme følgende aspekter av eierstyring og selskapsledelse:
 Høye standarder for forretningsetikk og integritet
 Nulltoleranse for korrupsjon, og opptre i full overensstemmelse med gjeldende anti-bestikkelser, antisvindel, anti- hvitvasking og skatteunndragelses-lover og forskrifter
 Opptre i henhold til gjeldende anti-trust og konkurranselovgivning
 Fremme økonomisk og sosial trygghet i de landene og samfunnene der vi driver virksomhet
 Respektere de legitime interessene til tredjeparter vi gjør forretninger med i vår virksomhet
 Overholdelse av lover og regler uansett hvor vi gjør forretninger
 Samsvare med de relevante prinsippene for datasikkerhet i hvert land vi opererer i

Constructor Group AS
Østensjøveien 27, 0661 Oslo
P.O. Boks: 6569, Etterstad, 0607 Oslo
Tel: +47 67 11 26 00
www.constructorgroup.com

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) POLICY (Side 3/3)

Helse & sikkerhet








Sikkerheten til Constructor Groups ansatte og kunder er viktig: alle industri- og kontorområder skal ha
effektive sikkerhetsstyringssystemer
Constructor Group vil aktivt bidra til utvikling av tekniske standarder innenfor Lagringsutstyr-industrien
Constructor Group vil bare bruke kvalifiserte underleverandører for sine installasjoner
Constructor Group vil fremme fordelene ved sikkerhetsinspeksjoner til våre kunder
Constructor Group vil gjøre oppdatert produktdokumentasjon tilgjengelig for våre kunder
Constructor Group vil respektere alle gjeldende produktstandarder, lovgivning og vedlikeholde
produktets ansvarsforsikring

Constructor Group oppfordrer våre ansatte og samarbeidspartnere til å rapportere eventuelle feil av
Constructor Group, dets datterselskaper og ansatte, og å respektere de overnevnte forpliktelser.
ESG ledelse og rapportering
Disse retningslinjene er utstedt av Frank Pohl (konsernsjef) og er i samsvar med CONSTRUCTOR GROUPs
engasjement for bærekraftig utvikling. Regler for implementering vil bli overvåket av Brian Howson (ESG
Compliance Officer, ansvarlig for overholdelse av lover og regler i selskapet) og Catherine Andersson
(administrerende direktør). ESG-relaterte problemer revideres to ganger i året. Selskapets samlede prestasjon
i forhold til disse retningslinjene skal årlig bli presentert og diskutert i et styremøte.

Utstedt av
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