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TK ELEVATOR 

ADFÆRDSKODEKS FOR LEVERANDØRER 
(TKE V8.0, marts 2021) 

 

 

Sådan forstår vi bæredygtighed i leverandørstyringen 

TK Elevator (hvilket betyder TK Elevator GmbH og alle dets tilknyttede selskaber) betragter vi bæredygtighed som 

en væsentlig komponent i vores forretningsprocesser. Som en teknologikoncern køber vi råvarer, handelsvarer 

og tjenester fra leverandører over hele verden for at sikre vores kunders bæredygtige succes ved at levere 

innovative løsninger til produkter og tjenester. Dette kræver ansvarlig ledelse med en langsigtet 

forretningsmodel og værditilvækst for øje. Af denne grund er vores leverandører en integreret del af vores 

bæredygtighedsstrategi. I alle vores indkøbsaktiviteter tager vi nøje hensyn til et sæt økonomiske, procesdrevne 

og tekniske kriterier samt vigtige sociale og økologiske faktorer såsom menneskerettigheder, arbejdsvilkår, 

bekæmpelse af korruption og miljøbeskyttelse. Til trods for forskelligheden i produkter, tjenester, markeder, 

regioner eller processer er de vigtigste faktorer for leverandørvurdering og evaluering hos TK Elevator altid 

omkostninger, kvalitet, pålidelighed, innovation og bæredygtighed. Hos TK Elevator forventer vi, at vores 

leverandører overholder gældende national lovgivning, principperne i FN's Global Compact og TK Elevators 

adfærdskodeks for leverandører. Desuden forventer vi, at vores leverandører introducerer egnede processer 

inden for deres organisationer, der understøtter overholdelse af gældende statutter, og som driver løbende 

forbedringer med hensyn til principperne og kravene i TK Elevators adfærdskodeks for leverandører. Desuden 

forventer vi af vores leverandører, at de sikrer overholdelsen af disse principper og krav i alle tilknyttede 

selskaber. I denne adfærdskodeks for leverandører forstås ved et “tilknyttet selskab” en virksomhed, hvor en af 

parterne har en direkte eller indirekte kapitalandel på mere end 50 % af den stemmeberettigede kapital. 

Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører respekterer og overholder de grundlæggende rettigheder, 

der gælder for alle medarbejdere i henhold til gældende national lov. Desuden forventer vi, at vores leverandører 

fuldt ud anerkender den internationale lov om menneskerettigheder og arbejdsstandarderne udstedt af Den 

Internationale Arbejdsorganisation (ILO) under hensyntagen til gældende love og regler i forskellige lande og på 

forskellige steder. Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører respekterer tredjeparters rettigheder og 

minimerer mulige bivirkninger ved at tage hensyn til alle relevante internationale standarder. 

Børnearbejde 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører forbyder og afstår fra enhver form for børnearbejde inden 

for deres organisation. 
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Forskelsbehandling 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører fremmer lige muligheder og ligebehandling. Desuden 

forventer vi, at vores leverandører forbyder enhver form for forskelsbehandling ved rekruttering, forfremmelse 

eller udvælgelse af medarbejdere til grundlæggende eller avancerede uddannelsesprogrammer. Inden for vores 

leverandørers organisationer må ingen medarbejdere diskrimineres på baggrund af deres køn, alder, farve, race, 

etniske eller sociale oprindelse, nationalitet, seksuelle orientering, uarbejdsdygtighed, religion eller 

verdensbillede eller politiske holdninger. 

Tvangsarbejde 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører forbyder enhver form for tvangsarbejde og menneskehandel 

i deres organisation og ethvert bidrag dertil. 

Foreningsfrihed 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører respekterer deres medarbejderes ret til i det fulde omfang af 

gældende national lovgivning at danne et arbejdstagerråd, kollektive forhandlingsenheder eller andre 

medarbejderrepræsentationer samt indgå kollektive overenskomster. 

Vederlag og arbejdstid 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører fuldt ud overholder gældende national lovgivning om 

arbejdstid. Desuden forventer vi, at medarbejderne hos vores leverandører modtager et vederlag, der er i 

overensstemmelse med gældende national lov. 

Konfliktmineraler 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører overholder alle gældende regler vedrørende 

konfliktmineraler. Hvis et produkt indeholder et eller flere af de såkaldte konfliktmineraler (tin, tantal, wolfram 

og guld eller deres malm), forventer vi, at vores leverandører efter anmodning gør forsyningskæden frem til 

smelteriet gennemsigtig. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører fuldt ud overholder gældende national lovgivning, der 

regulerer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Derudover forventes vores leverandører at etablere og 

vedligeholde et passende styringssystem for arbejdsmiljø og sikkerhed (f.eks. i overensstemmelse med OHSAS 

18001 eller tilsvarende nationale regler). Dette inkluderer faktiske såvel som potentielle sundheds- og 

sikkerhedsrisici på arbejdspladsen. Derudover forventes det, at vores leverandører uddanner deres 

medarbejdere med henblik på bedst muligt at forebygge ulykker og erhvervssygdomme. 

Miljøbeskyttelse 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører overholder alle gældende nationale love, forskrifter og 

standarder for at beskytte miljøet. Vores leverandører forventes at etablere og vedligeholde et passende 

miljøledelsessystem (f.eks. i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende nationale regler) for at minimere 

miljøpåvirkningen og -farerne og forbedre miljøbeskyttelsen i deres daglige drift, herunder handlinger til at styre 

og reducere vand-, energi- og materialeforbrug, generering af affald og emission af drivhusgasser og andre 

forurenende stoffer. 
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Adfærd i forretningssammenhænge 

Forbud mod korruption og bestikkelse 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører har nultolerance over for korruption og sikrer overholdelse 

af alle konventioner fra de Forenede Nationer (FN) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

(OECD) mod korruption og med alle gældende antikorruptionslove. Navnlig forventes vores leverandører at sikre, 

at deres medarbejdere, underleverandører og agenter ikke tilbyder, lover eller giver nogen fordele til TK Elevator-

medarbejdere eller nærtstående parter med det mål at sikre en ordretildeling eller anden form for 

præferencebehandling i deres forretningstransaktioner. 

 

Invitationer og gaver 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører afholder sig fra at tilbyde vores medarbejdere invitationer 

eller gaver for at få nogen form for indflydelse. Eventuelle invitationer eller gaver, der tilbydes TK Elevator-

medarbejdere eller nærtstående parter, skal være rimelige og passende med henblik på omfang og design, dvs. 

de skal have lav økonomisk værdi og afspejle almindelig lokal forretningsskik. Vi forventer også, at vores 

leverandører afstår fra at bede ansatte hos TK Elevator eller nærtstående parter om eventuelle upassende 

fordele. 

Forebyggelse af interessekonflikter 

Vi forventer, at vores leverandører i deres forretningsmæssige relationer med os kun træffer beslutninger 

baseret på objektive kriterier. Alle faktorer, der kan påvirke vores leverandørers beslutninger på grund af private, 

forretningsmæssige eller andre interessekonflikter, skal udelukkes fra starten. Det samme gælder pårørende og 

andre nærtstående parter. 

Ubegrænset konkurrence 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører altid konkurrerer på en fair måde og overholder gældende 

kartellovgivning. Det forventes, at vores leverandører ikke indgår aftaler med konkurrenter, der kan udgøre en 

overtrædelse af kartellovgivningen eller drage fordel af deres eventuelle dominerende markedsposition. 

Hvidvaskning af penge 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører overholder alle gældende love, der regulerer forebyggelse af 

hvidvaskning af penge, og ikke deltager i nogen form for hvidvaskningsaktiviteter. 

Leverandørrelationer 

Hos TK Elevator forventer vi, at vores leverandører kommunikerer principperne heri til deres underentreprenører 

og underleverandører og tager disse principper i betragtning, når de vælger underentreprenører og 

underleverandører. Det forventes, at vores leverandører tilskynder deres underentreprenører og 

underleverandører til at overholde minimumsstandarderne i denne adfærdskodeks med hensyn til beskyttelse 

af menneskerettigheder, arbejdsforhold, korruptionsbekæmpelse og miljøbeskyttelse, når de opfylder deres 

kontraktlige forpligtelser. Desuden forventer vi, at vores leverandører kun bruger materiale fra legale kilder og 

efter anmodning herom at fremlægge bevis for kildens legalitet. 
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Overholdelse af TK Elevators adfærdskodeks for leverandører 

Vi vil regelmæssigt tage vores leverandørers overholdelse af principperne og kravene i TK Elevators 

adfærdskodeks for leverandører op til revision og bede vores leverandører højst en gang om året om at 

gennemføre en egenvurdering. Desuden forbeholder vi os retten til at henvende os til hver enkelt leverandør og 

enten udføre en bæredygtigheds-audit på leverandørens domicil eller at udpege en kvalificeret tredjepart til at 

udføre auditen. I tilfælde af at en sådan bæredygtighedsrevision udføres af en tredjepart, bærer leverandøren 

alle omkostninger for denne revision, hvis leverandørens årlige omsætning med TK Elevator overstiger 100.000 

euro. Auditomkostningerne bør normalt ikke overstige en grænse på 5.000 euro. TK Elevator modtager en 

komplet rapport om auditresultaterne. Enhver overtrædelse af principperne og kravene i TK Elevators 

adfærdskodeks for leverandører vil blive betragtet som en alvorlig overtrædelse fra leverandørens side med 

hensyn til dennes kontraktlige forpligtelser over for TK Elevator. 

I tilfælde af at leverandøren mistænkes for at overtræde nogle af principperne eller kravene i TK Elevators 

adfærdskodeks for leverandører (f.eks. på baggrund af negative medieomtale), forbeholder TK Elevator sig ret til 

at anmode leverandøren om, at alle relevante oplysninger fremlægges. I tilfælde af at en leverandør tydeligvis 

ikke overholder nogen af principperne eller kravene i TK Elevators adfærdskodeks for leverandører eller nægter 

at arbejde hen imod og gennemføre foranstaltninger til forbedring af sin bæredygtighedsperformance efter at 

have fået en rimelig frist, forbeholder TK Elevator sig retten til straks at opsige enkelte eller alle kontrakter med 

leverandøren af denne årsag. 

 

Med sin underskrift bekræfter leverandøren at anerkende og overholde principperne og bestemmelserne i dette 

dokument: 

Firmanavn og adresse 
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med blokbogstaver 

Underskrift 

 


