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CODE OF CONDUCT 
Bording Groups etiske retningslinjer 

Bordings Groups etiske retningslinjer (Code of Conduct) er rettesnor for vores ledelse, 
med-arbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere omkring vores adfærd 
og værdisæt i Bordingkoncernen. Retningslinjerne er et værktøj til at sikre en 
forventningsaf-stemning mellem involverede parter i vores forretningsgange.  

Vores mål  
Bording Groups mål er at følge de højeste etiske standarder, og vi sætter troværdighed og 
ærlighed over kortsigtet indtjening. Ligeledes er det vores mål at mindske belastningen af 
det omgivende miljø mest muligt.  

Bording Group – en skandinavisk historie  
Bording Group (F.E. Bording A/S) er en skandinavisk koncern. I Bording Group-koncernen 
er der en stærk kultur præget af værdier som ærlighed, troværdighed og at gå foran med 
det gode eksempel. Vi har været her længe og vores navn Bording Group er og skal 
fortsætte med at være synonymt med høj og troværdig service.  

Vores globale fremtid 
For Bording Group, som skandinavisk koncern, ser vi globaliseringen som en mulighed for 
at udvide vores marked og ligeledes deltage i internationale projekter. Men med disse mu-
ligheder følger risiko og udfordringer ved at drive forretning på tværs af forskellige juridiske 
og kulturelle traditioner. Bording Group har derfor tilsluttet sig FN’s Global Compact. Vi ser 
FN’s 10 principper omkring menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-
korruption som essentielle principper i vores forretningsgange. Principperne er sammen 
med ærlighed, troværdighed og det at sætte et godt eksempel en integreret del af vores 
daglige virke. Bording Group koncernens etiske retningslinjer tager afsæt i mennesker, 
miljø og anti-korruption.  

Mennesker  
I Bording Group er vi alle forpligtede til at følge de højeste etiske standarder og ærlighed: 

• Vi accepterer ikke børnearbejde.
• Vi vil ikke indgå i forretninger med samarbejdspartnere, der ikke anerkender retten

til organisationsfrihed og kollektiv forhandling.
• Vi ser mangfoldighed som en ressource og vil ikke acceptere undertrykkelse af mi-

noriteter. Vi tror på ytringsfrihed.



 

Side 2 af 2 

Bording Groups medarbejdere er fysisk spredt udover Skandinavien og i Bangladesh. Men 
ligegyldigt hvor vi gør forretninger så gælder de overordnede retningslinjer og skal til en-
hver tid overholdes – uden undtagelse.  
 
Miljø  
Mere end nogensinde tales der om miljø, klima og bæredygtighed. Miljø og bæredygtighed 
er integreret i de løsninger vi leverer til vores kunder. For Bording Group er bæredygtighed 
et pejlemærke, der skal være med til at sikre løsninger, der tilgodeser miljøet. Vi forventer 
det samme fra vores leverandører som vi gør af os selv: 

• Vi har veldefinerede roller inden for organisationen, som har ansvar for at følge alle 
gældende arbejdsmiljø- og miljøregler og standarder 

• Vi arbejder kun med leverandører der har en formuleret miljøpolitik. 
• Vi forlanger af vores leverandører, at de er relevant certificeret og opfordrer i øvrigt 

til systematisk arbejde med miljø. 
• Vi er forpligtede til at udvikle produkter, inden for vores produktportefølje, der er mil-

jøvenlige.  
Bording Group anerkender, at klimaforandringerne er menneskeskabte og vi forpligter os 
derfor til at arbejde kontinuerligt med reduktion af vores miljøpåvirkning.  
 
Anti-korruption  
Vores mission har det klare mål, at vi i Bording Group skal følge de højeste etiske standar-
der. Derfor sætter vi integritet og ærlighed over kortsigtet profit. For os indebærer en høj 
etiske standard, at: 

• Vi vil under ingen omstændigheder acceptere afpresning, bestikkelse og/eller an-
den form for korruption i vores forretningsgange. 

• Vi er opmærksom på risikoen for korruption i tredje verdens lande og bekæmper ak-
tivt korruption, hvis vi møder den. 

• Vi ser uddannelse og arbejde med dilemmaer i forretningsgange som en vej frem 
for både ledelse og medarbejdere.  

Hvis nogen i eller udenfor koncernen hører, ser eller møder korruption i nogen som helst 
form, opfordrer vi til at tage kontakt på vores kontaktoplysninger.  
 
Bording Groups forpligtelse 
I Bording er vi forpligtede til at efterleve vores etiske retningslinjer. Vi kræver, at vores le-
verandører og øvrige samarbejdspartere respekterer og følger vores etiske retningslinjer 
(Code of Conduct). Vi kræver, at vores leverandører har formuleret miljøpolitik og at de i 
øvrigt efterlever denne Code of Conduct. 

 


