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God forretningsskik

Vores overordnede ansvar er at udvikle og opretholde 
en økonomisk sund og fremgangsrig virksomhed. Vi skal 
samtidig sikre, at vi driver og udvikler vores virksomhed 
på en forsvarlig og ansvarlig måde, baseret på vores vær-
dier og høje etiske standarder. 

Søndergaard A/S er en virksomhed med en lang historie 
og en perspektivrig fremtid, og vi er derfor bevidste om 
vores ansvar over for det samfund og de miljøer, som vi 
agerer i, og over for vores medarbejdere og samarbejds-
partnere. 

Måden, vi opfører os på, er beskrevet i denne Code of 
Conduct, som beskriver vores værdier, forpligtelser og 
fundamentale forståelse – vores grundlæggende gode 
forretningsskik.

Fælles kriterier

Alle medarbejdere – nuværende såvel som kommende – 
skal gennem en målrettet indsats vise vilje og evne til at 
leve op til følgende ti kriterier:

1. Vi respekterer FN’s menneskerettighedserklæringer, 
beskrevet i de 10 principper i vores Communication on 
Progress (COP), og anerkender vores ansvar for at tilse, 
at disse rettigheder bliver overholdt i forhold til vores 
medarbejdere og leverandører. 

2. Vi overholder de love og regler der gælder indenfor 
vores arbejdsområder.

3. Vi forpligter os til at udføre vores hverv med integritet 
og på et etisk højt niveau.

4. Vores serviceydelser gør en væsentlig forskel ved at 
bringe værdi til vores kunder og omdanne deres visioner 
til realitet.

5. Vi vil betragtes som fornyeren på vores felt – med hen-
syn til teknologi, metoder, serviceydelser og/eller tilgang 
til markedet.

6. Vi er blandt de bedste inden for nedrivning og miljøsa-
nering.

7. Vi har en både udfordrende og en socialt ansvarlig 
arbejdsplads.

8. Vi efterlever virksomhedens værdier og principperne 
for god forretningsskik.

9. Vi sørger for at virksomheden opnår økonomisk kon-
kurrencedygtige resultater. 

10. Vi indgår i en åben dialog med dem, der bliver påvir-
ket af vores aktiviteter. Vi reagerer på henvendelser fra 
eksterne interessenter og kommunikerer rettidigt og ef-
fektivt med berørte parter. I det omfang det ligger inden 
for vores indflydelsessfære vil vi bestræbe os på at sikre, 
at leverandører og underleverandører følger principper-
ne i denne Code of Conduct.

For alle kriterierne gælder, at de alle anvendes i tanke, 
følelse og handling, når vi planlægger, tilrettelægger, ud-
fører eller evaluerer vores ydelser, service eller værdiska-
belse for vores kunder.

Værdierne

Kvalitet
Vi er kompetente til det vi laver og forpligter os til at yde 
vores bedste i alle faser af vores arbejde. Vi forpligter os  
til konstant at optimere kvaliteten i alle processer, og at 
tilpasse vores systemer herefter.

Troværdighed
En aftale er en aftale. Sådan har det altid været i virksom-
hedens historie, og det bliver det ved med at være. For 
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os er det nemlig mere end bare den umiddelbare bund-
linje, der tæller. Vi skal altid kunne se os selv i øjnene 
som hæderlige og ordentlige mennesker.

Fleksibilitet
Alle funktionærer er tilgængelige for kunder og inte-
ressenter, også selvom det er uden for normal daglig 
arbejdstid. Uforudsete hændelser kan der være mange af 
i vores branche, men vi er altid klar til at trække i tøjet og 
løse dem - også selvom kalenderen siger weekend.

Samarbejde
Vi fokuserer på langvarige samarbejdsrelationer og søger 
konstant at skabe værdi for vore kunder i forbindelse 
med udførelsen af vores arbejde. Vore kunder skal kunne 
føle tryghed med os som samarbejdspartner.

Forholdet til medarbejderne

Stærke og konsekvente relationer til alle medarbejdere, 
bygget på gensidig respekt og værdighed, er af afgørende 
betydning for virksomheden.

Ansættelsesvilkår skal som minimum opfylde kravene 
i national lovgivning og relevante ILO (International 
Labour Organization) konventioner. Samme krav stilles til 
underentreprenører og leverandører.

Vi giver lige muligheder for alle mennesker uden hen-
syntagen til race, farve, køn, nationalitet, religion, etnisk 
oprindelse eller andre særlige kendetegn. 

Vi sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forpligter 
os til løbende at gennemføre forbedringer. Skriftlige in-
struktioner vedrørende sikkerhed og sundhed er tilgæn-
gelige og implementerede på alle arbejdspladser.

Vi anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig og 
til at melde sig ind i faglige organisationer i overensstem-
melse med vores lands love og sædvaner.

Korrekt adfærd

Korruption, bestikkelse og unfair konkurrencebegræns-
ning er ikke bare ulovlige, men sætter også markedsme-
kanismerne ud af kraft og hæmmer den økonomiske, 
sociale og demokratiske udvikling. 

Vi er forpligtet til at undgå en sådan adfærd og vil ikke 
samarbejde med leverandører eller kunder, der udviser 
denne adfærd.

Vi vil ikke handle i strid med gældende konkurrencelove.

Vi vil ikke tilbyde eller give upassende betaling eller an-
den fordel til personer, virksomheder eller organisationer 
med det formål at få vedkommende til at agere pligtstri-
digt for at tiltrække eller fastholde forretningsaktiviteter 
for virksomheden.

Vi vil ikke anmode om eller modtage nogen form for 
upassende betaling eller fordel givet med det formål at få 
os til at agere pligtstridigt.

Vi forpligter os

Enhver med ledelsesret forpligter sig til at efterleve 
denne Code of Conduct, samt at gøre nærmeste leder, 
KMA-chef eller adm. direktør opmærksom på, hvis man 
hører om, udsættes for, presses til eller på anden måde 
bringes under indflydelse af korruption, bestikkelse eller 
unfair konkurrencebegrænsninger. 

Alle medarbejdere får via ansættelsesprocedure denne 
Code of Conduct, samt tilhørende Communication on 
Progress gemmegået, hvorefter de skriver under på for-
ståelse samt efterlevelse af indholdet.

Mads Søndergaard 
Adm. direktør


