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FÖRORD
Burckhardt Compression har åtagit sig att bedriva sin verksamhet 
på ett etiskt, lagligt och miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt. 
Vi förväntar oss liknande åtagelser från varje affärspartner som 
Burckhardt Compression har en affärsrelation med.

Denna Affärspartners Uppförandekod (“Affärspartnerkoden”) 
beskriver de viktigaste principerna och reglerna när man bedriver 
affärer med Burckhardt Compression.

Affärspartnerkoden är globalt bindande för samtliga affärspart-
ners med någon del av Burckhardt Compression.

1. ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
1.1. Affärspartnersska till fullo följa alla tillämpliga lagar, förordningar och industristandarder rele-

vanta för Affärspartnerns verksamhet.

2. AFFÄRSINTEGRITET
2.1. Affärspartners ska bedriva sina affärer i enlighet med tillämpliga lagar mot mutor och korruption. 
2.2. Affärspartners förbinder sig till principen om fri konkurrens och ska inte bedriva orättvis handel. 
2.3. Affärspartners ska skydda och respektera immateriella rättigheter och vidta lämpliga åtgärder för 

att skydda och upprätthålla konfidentiell information. 
2.4. Affärspartners ska undvika, och om det är oundvikligt avslöja, intressekonflikter i affärsrelationen 

med Burckhardt Compression. 
2.5. Affärspartners ska säkerställa en noggrann och överensstämmande upphandling av råvaror som 

påverkas av embargon eller bestämmelser.

3. MÄNSKLIGA OCH ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER
3.1. Affärspartners ska respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter.
3.2. Affärspartners ska undvika all form av tvingat eller barnarbete inom sin organisation. 
3.3. Affärspartners ska förse sina anställda med en säker och trygg arbetsplats och bistå med godtag-

bara arbetsmiljöer för att förhindra arbetsplatsolyckor och skador. 
3.4. Affärspartners ska skydda hälsan och säkerheten hos berörda intressenter i all affärsverksamhet, 

såsom kunder eller lokalsamhället.
3.5. Affärspartners ska förbjuda all typ av diskriminering inom deras organisation.
3.6. Affärspartners ska förbjuda all typ av grym eller omänsklig behandling.
3.7. Anställda i affärspartners har rätt att bilda och gå med i fackföreningar efter eget val. 
3.8. Affärspartners ska tillhandahålla en anständig och rättvis ersättning och rimlig arbetstid.

4. MILJÖSKYDD
4.1. Affärspartners ska tillämpa en försiktighetsstrategi för att skydda och bevara miljön.
4.2. Affärspartners ska minimera bruket av farliga ämnen och försäkra säker hantering.
4.3. Affärspartners ska minimera sin negativa åverkan på naturliga resurser.
4.4. Affärspartners ska minimera sitt avfall, avlopp och utsläpp. 

2/5Affärspartners Uppförandekod | VBCA400041 REV. 0 | REMIGIUS FENT | 1JUNI 2021



5. IMPLEMENTERING OCH RAPPORTERING
5.1. Affärspartners ska kommunicera innehållet av denna kod till alla sina anställda, representanter, 

leverantörer och underleverantörer involverade i samarbetet med Burckhardt Compression.
5.2. Affärspartners ska bibehålla aktsamhet i sina affärsrelationer och leveranskedja med avseende för 

denna kod.
5.3. Affärspartners ska läsa de tillämpliga riktlinjerna för implementering av Affärspartnerkoden. 
5.4. Affärspartners ska bibehålla och vid förfrågan tillgodose dokumentation till Burckhardt Compres-

sion för att påvisa enlighet med Affärspartnerkoden. 
5.5. De senaste versionerna av Affärspartnerkoden och implementeringsriktlinjer publiceras på Burck-

hardt Compressions hemsida. 
5.6. Burckhardt Compression förbehåller sig rätten att genomföra revisioner av sina Affärspartners och 

att med omedelbar verkan avsluta sina affärsförbindelser med icke-överensstämmande Affärspart-
ner. 

5.7. Burckhardt Compression uppmuntrar tredje part att rapportera oegentligheter till Affärspartnern 
via sin globala klagomålskanal https://www.burckhardtcompression.com/speak-up.
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BEKRÄFTELSE AV AFFÄRSPARTNERS UPPFÖRANDEKOD
Vid representants signatur bekräftar Affärspartnern mottagandet och förståelsen av Burckhardt Compression 
Affärspartners Uppförandekod och samtycker till att följa kraven och principerna i denna kod.

Företag:    

Adress:    

Signatur 1 Signatur 2 (valfri)

Namn:   Namn:  

Funktion:   Funktion:  

Ort:   Ort:  

Signatur:   Signatur:  
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Burckhardt Compression Holding AG
CH-8404 Winterthur, Switzerland
Tel. +41 52 262 55 00
Fax +41 52 262 00 51
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com
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