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Alltsedan den grundades har vår koncern vilat på och vuxit
tack vare starka värderingar som säkerställer långsiktig hälsa
och vägleder varje persons uppförande:

Oberoende, innovation, kvalitet, lyhördhet
I den här högt konkurrensutsatta miljön förbinder vi,
medarbetarna inom ACTIA Group, oss gemensamt och
individuellt att följa principerna för integritet varje dag, i
enlighet med FN:s och OECD:s rekommendationer.
Dessa etiska regler, som är gemensamma för alla medarbetare
inom koncernen, beskriver huvudprinciperna för de regler och
åtaganden som vi har för avsikt att tillämpa och följa varje dag
inom koncernen. De rör oss både som individer och kollektivt.
Det är väsentligt att dela våra värderingar. Vi har en skyldighet
att föra dem vidare till våra kolleger, leverantörer, kunder och
partner.
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Oberoende
Oberoende när det gäller vårt kapital, för att skydda vår
valfrihet i frågor som rör strategi, investering och tillväxt, och
samtidigt behålla centrum för vårt beslutsfattande i Frankrike.
Vår främsta prioritet är att behålla merparten av rösträtterna
och merparten av koncernens aktiekapital för att bevara
vårt oberoende inom beslutsfattande och fortsätta bygga en
långsiktig strategi.
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Innovation
Innovation, för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva för
våra kunder, leverantörer och medarbetare. I världen idag är
innovation en nödvändighet för att överleva på marknaden.
Därför fortsätter vi att investera i mänskliga och ekonomiska
resurser inom forskning och utveckling, som är nyckeln till
innovation. Vår strategi är att föregå kundernas behov för att
säkerställa koncernens fortsatta relevans och framgång.
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Kvalitet
Kvalitet, ett väsentligt värde för att överleva i en globalt
konkurrensutsatt miljö. Kvalitet är en avgörande faktor för
att behålla en konkurrensfördel i världen idag och något som
berör oss alla. Certifieringar intygar kvalitet, men framför allt
är kvalitet ett tänkesätt som måste upprätthållas i varje steg
från utveckling till produktion.
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Lyhördhet
Lyhördhet, för att uppfylla eller till och med föregå våra
kunders behov och göra skillnad när vi ställs inför mycket
större konkurrenter. I världen idag är lyhördhet en betydande
tillgång.
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Våra åtaganden
Vår högsta prioritet är att göra mänskliga rättigheter och
miljön till huvudsakliga angelägenheter inom koncernen för
att säkerställa långsiktig framgång.
Vi lovar att se till att de åtaganden vi gör när det gäller företags
sociala ansvar och miljöansvar delas av alla dotterbolag inom
koncernen, av alla medarbetare och av våra kunder och
leverantörer, alltid och överallt.
Att stödja och upprätthålla mänskliga rättigheter, enligt
definitionen i artikel I i konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, under alla
omständigheter, i alla länder där vi bedriver verksamhet.
Därför strävar vi efter att respektera varje persons rätt till liv,
förbudet mot slaveri och tvångsarbete, rätten till frihet och
säkerhet, rätten till respekt för privatlivet och familjelivet,
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet,
mötes- och föreningsfrihet och rätten till rättvisa, social dialog
och personlig utveckling.

att inte medverka till några kränkningar av mänskliga rättigheter
Att välja våra samarbetspartner, kunder och leverantörer
noggrant och samvetsgrant, för att inte medverka till några
kränkningar av mänskliga rättigheter. Att säkerställa att de
omsätter de åtaganden vi gjort i vår policy för säkerhet, etik,
sociala frågor och miljö i praktiken. Att kräva att de genomför
dessa principer genom internkontroll.
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att inte tolerera någon form av barnarbete
eller något diskriminerande beteende
Att inte tolerera någon form av barnarbete, i någon del av
vår verksamhet eller bidrag därtill. Vi lovar att inte anställa
underåriga.
Att vägra alla former av diskriminerande beteende under
anställningsprocessen eller inom företaget. All diskriminering,
t.ex. grundad på ålder, kön, religion, åsikter inom politik eller
fackföreningar, socialt ursprung och etnisk tillhörighet (verklig
eller påstådd) är strängt förbjuden.

att bekämpa korruption, bedrägeri och penningtvätt
Att bekämpa korruption, bedrägeri och penningtvätt,
i alla former, i alla länder, oavsett syfte, och förbjuda
intressekonflikter.
Vi får inte, under några omständigheter, ta emot eller ge mutor
eller ta emot eller skicka inbjudningar eller gåvor som skulle
kunna påverka våra beslut.

att tillse säkerhet och trygghet ... att bekämpa alla former av trakasserier
Att göra varje ansträngning för att se till att alla våra
medarbetare och kunder är säkra och trygga och bekämpa
alla former av trakasserier.
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Att vidta konkreta åtgärder
för att skydda miljön
•
•
•
•
•

Att innovera för att ligga steget före med prioriteringar inom miljöskydd, i syfte att skydda och förbättra
levnadsvillkoren.
Att främja initiativ inom miljöansvar både inom och utanför företaget.
Att uppmuntra framtagning av processer och tekniker som syftar till att skydda miljön.
Att minska vår verksamhets påverkan på miljön, särskilt genom att uppgradera våra produktionsverktyg.
Att göra hållbar utveckling till ett av de högst prioriterade områdena vid utformningen av våra
produkter.
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