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HUR GÖRA AFFÄRER
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Till våra leverantörer

Information: Hur göra affärer med Svevia?
I Svevias Code of Conduct (Uppförandekod) som finns att läsa via länken
http://www.svevia.se/leverantor/etik-och-hallbarhet finns följande information under
stycke 2. Affärsprinciper:
”Kunder, leverantörer och allmänhet ska hanteras med professionalism och otillbörliga
fördelar ska inte ges till någon. Omvänt så accepterar vi inte otillbörliga gåvor eller
betalningar till vår personal som kan påverka deras sätt att fatta beslut i affärer.”
För att tydliggöra vad detta och andra av Svevia antagna principer i praktiken medför för våra
leverantörer har nedanstående information tagits fram. Detta är en del i vår strävan att
upprätthålla en hög etisk standard i alla våra kontakter med leverantörer.


När Sveviaanställda besöker leverantörer, utställningar, konferenser/seminarier,
referensobjekt etc. skall Svevia betala kostnader för resor och logi.



Klar återhållsamhet skall prägla leverantörens relationsfrämjande åtgärder såsom
representation, fest- eller kulturevenemang, idrottstävlingar och liknande. Dessa
aktiviteter får ej omfatta familjemedlemmar till Sveviaanställda.



Gåvor från leverantörer till Sveviaanställda får förekomma endast om de inte kan
anses otillbörliga; de får aldrig avse kontanter och värdet får, enligt Svevias
affärsetiska policy, aldrig överstiga 300 kr. För mer information hänvisar vi till Institutet
Mot Mutor (www.institutetmotmutor.se).



Sveviaanställda får ej, utan samtycke av Svevias informationsavdelning, förekomma i
leverantörers reklam- eller marknadsföringskampanjer.



Leverantörer skall inte känna sig tvingade att sponsra sport- eller kulturevenemang
eller liknande som tillhör en Sveviaanställds privata sfär.



Sveviaanställda får inte ha ekonomiska intressen i konkurrerande verksamheter eller
verksamheter kontrollerade av leverantörer såvida dessa ej är börsnoterade.



Tillhandahållet reklammaterial eller anordnade events och andra aktiviteter får inte
framstå som stötande eller eljest avvika från god sed i näringslivet.

Om du som leverantör, eller någon annan person som representerar ert företag, på något sätt
känner er påverkade, pressade eller tvingade av en Sveviaanställd att bryta mot dessa
riktlinjer, ber vi er att omedelbart kontakta den avtalsansvarige för avtalet eller representanter
från företagets ledning.
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