Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner
Apoteas verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt för företagets långsiktiga framgång och det gäller i alla
relationer mellan medarbetare, Leverantörer och Samarbetspartner. Apotea har samma höga
förväntningar på Leverantörer och Samarbetspartner som på alla medarbetare i verksamheten.
Av denna anledning har Apotea tagit fram denna uppförandekod för våra Leverantörer och
Samarbetspartner (nedan kallad Leverantören). Vi förväntar oss att våra Leverantörer tillser att dessa
förväntningar uppfylls både i sin egen organisation och hos anlitade underleverantörer genom att
underteckna denna uppförandekod. Uppförandekoden gäller tills vidare eller till Apotea uppger något
annat, alternativt avbryter kontrakt med Leverantören.
Grundläggande konventioner och deklarationer
Leverantören ska följa internationellt vedertagna standarder som FN:s allmänna deklaration om de
mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter och korruption, OECD:s riktlinjer för
multinationella företag och tillämpliga ILO-konventioner. Detta innebär att Leverantören ska
respektera alla människors lika värde och behandla sina anställda och underleverantörer rättvist och
jämställt. Vi förväntar oss också att våra Leverantörer tar avstånd från barnarbete, tvångsarbete och
diskriminering. Därtill ska Leverantörer och dess underleverantörer i alla avseenden följa nationell
lagstiftning i respektive land som man har verksamhet i. Om den nationella lagen är striktare än FN:s
eller ILO:s konventioner så ska den nationella lagen åtföljas.
Bekämpning av korruption
Leverantörer ska ta avstånd från alla former av korruption, mutor eller annan otillbörlig påverkan.
Leverantörer ska inte direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till
någon person eller organisation i syfte att erhålla eller behålla affärskontrakt eller få annan otillbörlig
fördel inom ramen för sin verksamhet.
Miljöpåverkan
För Apotea är miljöfrågor viktiga och vi förväntar oss att våra Leverantörer, utifrån sin verksamhet,
arbetar proaktivt och systematiskt för en hållbar miljö.
Leverantörens miljöplan ska inkludera en plan för hur man hanterar och undviker risksituationer,
vilken påverkan dessa situationer kan ha på miljön och hur man informerar berörda myndigheter om
det skulle inträffa.
Vid tillverkning av varor ska råvaror, förpackningsmaterial och produkter inte vara framtagna på ett
sådant sätt att det kan hota miljön, den biologiska mångfalden eller människors hälsa. Vi ser gärna att
Leverantören använder SIN-listan vid framtagning av produkter.
Leverantören ska tillse att inga djur utsätts för onödigt fysiskt eller psykiskt lidande. Tester på djur får
enbart utföras om alternativa metoder inte är vetenskapligt verifierade och inte heller godtas av
aktuell myndighet. När djurtester förekommer så ska antalet djur minimeras, djuren behandlas
humant och såväl smärta som stress ska minimeras.

Leverantören ska arbeta systematiskt med att minska sitt klimatavtryck och bidra till en hållbar
utveckling i frågor gällande produkt, emballage och transport.

Spårbarhet
Leverantören ska ha ett system för spårbarhet av sina råvaror, produkter, förpackningsmaterial och
tjänster som levereras till eller produceras åt Apotea. Leverantören ansvarar också för att information
och fakta som lämnas till Apotea är korrekt samt att produkter uppnår den produktkvalitet som
Leverantören uppger.
Leverantören ska på Apoteas anmodan redovisa för eventuell miljöpåverkan, informera om vilket
tillverkningsland produkter kommer ifrån, och vid Apoteas rimliga misstanke om att denna
Uppförandekod inte efterlevs, vilka underleverantörer som Leverantören anlitar.
Överträdelser
Leverantören ska arbeta systematiskt med de krav som följer av denna uppförandekod. Eventuella
avvikelser från uppförandekoden ska direkt meddelas Apotea. Transparens är förutsättning för ett gott
samarbete och vi vill ha en öppen dialog i frågor om vår uppförandekod. Brott mot uppförandekoden
ska rapporteras till info@apotea.se För leverantörer som bryter mot - eller inte lever upp till - denna
uppförandekod kan Apotea vidta åtgärder så som att tillfälligt avbryta eller helt avsluta samarbetet.
Granskning
Apotea ska ha möjlighet att auditera de verksamhetsställen där varor eller tjänster hanteras eller
produceras åt Apotea för att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs. Apotea ska meddela
Leverantören senast fyra (4) veckor innan audit. Tidpunkt bestäms tillsammans med Leverantören.
Apotea förutsätter att Leverantören även verkar för att Apotea kan göra motsvarande audit hos
Leverantörens underleverantörer.

Vid avvikelser från uppförandekoden så är första steget en dialog mellan Apotea och Leverantören för
att korrigera avvikelser. Om avvikelsen upprepas eller om avvikelsen är av allvarligare karaktär så kan
Apotea avsluta affärsrelationen.

Företag: ____________________________________________________________________
Ort:_________________________________
Datum:______________________________
Namn: ______________________________________________________________________
Namnförtydligande: ___________________________________________________________

