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Den familieejede Stena Metall-koncern skaber 
arbejdspladser og giver samfundet merværdi ved at 
tilbyde konkurrence- og bæredygtige løsninger inden for 
områderne industriel genvinding, råvareforsyning og 
-genvinding, levering af bunkerolie, finansielle aktiviteter, 
forarbejdning og distribution af stål og aluminium.

Siden begyndelsen i 1939 har Stena Metall-koncernen 
udviklet sig fra at være en lokal operatør til en international 
virksomhed med datterselskaber og samarbejdspartnere 
over hele verden.

I dag er Stena Metall-koncernen førende inden for de 
forretningsområder og geografiske markeder, hvor 
virksomheden opererer. Denne position har koncernen 
opnået på grundlag af sunde forretningsprincipper og ved  
at agere pålideligt, enkelt og udviklende i samarbejdet 
med alle virksomhedens interessenter.

For at bevare den fremgangsrige position er det 
vigtigt – uanset hvor Stena Metall-koncernen driver 
virksomhed – at hver enkelt af os udfører vores opgaver 
på en sådan måde, at Stena Metall-koncernen opleves 
og opfattes som økonomisk, miljømæssigt, socialt og 
etisk ansvarlig. 

BAGGRUND

Som Dan Sten Olsson, hovedejer i Stena Metall-
koncernen har sagt det: ”Hver dag forventer vores 
kunder, medarbejdere, leverandører og finansfolk 
samt samfundet og andre interessenter, at vi skal 
holde vores løfter og indfri de forventninger, vi direkte 
eller indirekte kan have givet dem. Verden omkring os 
investerer i os, fordi vi investerer i den. I sidste ende lever 
vi i et partnerskab, hvor vores produktivitet afhænger 
af den tillid, vi opnår gennem den måde, vi agerer på  
i vores relationer.”

Stena Metall-koncernen kan kun opnå en forretnings-
mæssig fremgang på den lange bane ved at agere på  
en miljømæssig, social og etisk ansvarsfuld måde.  
En forudsætning for at sikre det er, at virksomheden  
er rentabel. 

Dette er selve kernen i Stena Metall-koncernens Code 
of Conduct. Vores højt prioriterede områder inden 
for bæredygtighed er Værdiskabelse, Ressource 
Effektivitet, Mennesker & Kultur samt Ansvarlige 
Relationer.

Alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Stena 
Metall Group skal følge denne Code of Conduct. Det er 
vores ansvar at sikre, at vi er fortrolige med gældende 
lovgivning og nuværende praksis, som angår vores 
virksomhed.
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1. Alle aktiviteter i Stena Metall-koncernen har til 
formål at skabe værdi ved at tilbyde konkurrence-
dygtige produkter og ydelser på det nationale og 
internatonale marked.

2. Vi skal drive vores virksomhed efter principperne 
om god forretningsskik.

3. Vi skal lade os lede af vores ejers principper og 
kerneværdier for Stena Metall-koncernen. De udgør 
fundamentet i virksomheden og er en afgørende 
faktor i udviklingen af vores virksomhedskultur1. 

4. Vi skal efterkomme økonomiske sanktioner og 
handelssanktioner indført af FN, EU og USA (OFAC).

5. Vi accepterer ikke korruption, og vi vil ikke – hverken 
direkte eller indirekte – tilbyde, love, anmode 
om, kræve eller acceptere bestikkelse eller andre 
uberettigede ydelser.

6. Vi kan ikke acceptere, arbejde for eller understøtte 
hvidvaskning.

7. Vi stræber efter gensidig åbenhed og proaktivitet 
i kommunikationen med alle virksomhedens 
interessenter ved at give nødvendig, konsekvent 
og korrekt information inden for rammerne for 
beskyttelse af forretningshemmeligheder.

8. Vi skal forholde os neutrale med hensyn til politiske 
partier og personer, der kandiderer til offentlige 
embeder. Navne eller aktiver tilhørende virksom-
heder i Stena Metall-koncernen må ikke anvendes 
til at støtte politiske partier eller personer, der 
kandiderer til offentlige embeder. 

9. Vi respekterer og støtter åbne markeder og fair 
konkurrence, og vi indgår ikke i drøftelser eller i 
aftaler med konkurrenter om priser, opdeling af 
markeder eller lignende konkurrenceforvridende 
aktiviteter.

10. Vi stiller samme krav til vores leverandører, under-
leverandører, kunder og samarbejdspartnere, som 
vi stiller til os selv. Når vi evaluerer og udvælger 
samarbejdspartnere, vurderer vi også deres evne 
til at opfylde kravene i vores Code of Conduct.

11. Enhver samarbejdspartner, der ikke opfylder disse 
krav løber en risiko for at blive udelukket fra vores 
værdikæde, hvilket kan indebære opsigelse af 
samarbejdsaftalerne.

12. Alle vores samarbejdspartnere skal informeres om 
kravene i henhold til vores Code of Conduct.

13. Vi opmuntrer alle vores samarbejdspartnere til 
at indføre sociale og miljømæssige krav i deres 
værdikæde.

STENA METALL-KONCERNENS 
FORPLIGTELSER

RELATIONER TIL KUNDER  
OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER

13.
VI OPMUNTRER ALLE VORES 
SAMARBEJDSPARTNERE 
TIL AT INDFØRE SOCIALE OG 
MILJØMÆSSIGE KRAV I DERES 
VÆRDIKÆDE.

14. Vi garanterer rimelige arbejdsvilkår og muligheder 
for alle vores medarbejdere uden skelnen til eller 
forskelsbehandling på grund af køn, alder, nationa-
litet eller etnisk oprindelse, graviditet, sygdom eller 
handicap, religion, seksuel orientering, medlem-
skab af fagforening eller politisk tilhørsforhold. 

15. Det er vores målsætning at sikre mangfoldighed 
blandt medarbejderne. 

16. Vi støtter og respekterer medarbejdernes ret til 
foreningsfrihed og til kollektive forhandlinger. 

17. Vores medarbejdere skal have adgang til en 
arbejdsplads fri for chikane eller overgreb. Vi 
accepterer ikke nogen former for vold, trusler 
eller destruktiv adfærd på arbejdspladsen. Vi 
forventer, at alle vores medarbejdere overholder 
menneskerettighederne. 

18. Vi accepterer ikke nogen former for politisk, 
religiøs eller anden propaganda på arbejdspladsen.

19. Vi skal tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø for 
alle medarbejdere, underleverandører, besøgende 
og leverandører. 

20. Vores medarbejdere vil modtage den nødvendige 
information og uddannelse, så de altid kan udføre 
deres arbejde sikkert, korrekt og levere god kvalitet 
og gode resultater. Stena Metall-koncernen 
bestræber sig på at give medarbejderne gode 
muligheder for at uddanne sig til nye arbejdsop- 
gaver og til at tage et større ansvar.

21. Vi forventer, at alle medarbejdere udfører deres  
arbejde i bedste interesse for Stena Metall-koncernen. 
Medarbejderne skal altid agere i overensstemmelse 
med vores værdier og principper. Medarbejdernes 
private interesser må ikke påvirke eller synes at 
påvirke deres dømmekraft eller handlinger, når de 
som led i deres arbejde repræsenterer koncernen.

22. Alle medarbejdere i Stena Metall-koncernen skal 
bekræfte, at de forstår denne Code of Conduct i sin 
helhed og dens betydning i praksis. De skal tillige 
bekræfte, at de vil samarbejde i undersøgelser 
af, om virksomhedens Code of Conduct er blevet 
overtrådt. Code of Conduct udgør en integreret del 
af ansættelsesaftalen.

23. Vi støtter og respekterer FN's Verdenserklæring 
om Menneskerettigheder og skal sikre, at 
virksomheden ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne. 

24. Vi støtter ILO's retningslinjer om børnearbejde, 
herunder deres målsætning om at afskaffe 
børnearbejde inden for vores indflydelsessfære.

25. Vi accepterer ikke nogen former for slavearbejde eller  
tvangsarbejde. Vi accepterer ikke brug af straffe- 
fanger eller illegal arbejdskraft i produktionen af varer 
eller tjenester for os.

RELATIONEN TIL MEDARBEJDERNE

MENNESKERETTIGHEDER

16.
VI STØTTER OG RESPEKTERER 

MEDARBEJDERNES RET TIL 
FORENINGSFRIHED OG TIL  

KOLLEKTIVE FORHANDLINGER. 

MIL JØ

EKSPORT OG 
SAMHANDEL

REL ATIONER 
TIL KUNDER OG 

ANDRE EKSTERNE 
AK TØRER

MENNESKE-
RE T TIGHEDER

OMR ÅDER

REL ATIONEN 
TIL MEDAR-
BE JDERNE

STENA METALL-KONCERNENS FORPLIGTELSER
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1  Dette gælder dog ikke for vores samarbejdspartnere, da vores ejers 
værdier kun gælder for medarbejderne hos Stena Metall.
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26. Vi skal tilsikre, at handel med affald og olie 
håndteres på en ansvarlig måde.

27. Vi vil arbejde for, at alle modtagere af affald  
(fra eller på vegne af Stena Metall) er engagerede 
og har kompetencer til at kunne håndtere affald på 
en ansvarlig måde.

TILTAG I TILFÆLDE AF AFVIGELSER FRA 
CODE OF CONDUCT
Alle medarbejdere i Stena Metall-koncernen tilskyndes 
til at underrette deres nærmeste leder eller dennes 
overordnede, hvis de har mistanke om overtrædelse af 
koncernens Code of Conduct. Hvis medarbejderen har 
grund til at tro, at anmeldelsen ikke vil blive undersøgt 
tilstrækkeligt, eller ikke føler, at vedkommende kan  
anmelde en sag til sin nærmeste leder, skal anmeldelsen 
indgives til Stena Metall-koncernens HR-afdeling.  
Som en sidste udvej kan medarbejderne indgive en 
anonym anmeldelse via Whistleblower-funktionen.

Alle anmeldelser skal tages alvorligt og undersøges.  
Der vil ikke forekomme nogen former for repressalier for  
at anmelde overtrædelser af koncernens Code of Conduct 
eller for at deltage i en undersøgelse af en anmeldelse.

OPFØLGNING OG RAPPORTERING
Vi følger op på overholdelsen af Code of Conduct en gang 
om året, og opfølgningen vil blive offentligg jort i form af 
en skriftlig rapport.

Alle medarbejdere i Stena Metall-koncernen skal 
bekræfte, at de forstår Code of Conduct i sin helhed og 
dens betydning i praksis. De skal tillige bekræfte, at de 
vil samarbejde i undersøgelser af, om virksomhedens 
Code of Conduct er blevet overtrådt.

Vi forbeholder os retten til at foretage uanmeldte kon-
trolbesøg hos vores samarbejdspartnere. Information 
om Code of Conduct er en del af vores introduktion for 
nye medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Hvis en medarbejder ikke overholder koncernens Code 
of Conduct, kan det påvirke vurderingen af dennes 
arbejdsmæssige præstationer, hvilket kan føre til en 
disciplinærsag samt opsigelse af ansættelsesforholdet. 
Hvis samarbejdspartnere ikke overholder koncernens 
Code of Conduct, kan det medføre, at samarbejdsfor-
holdet bringes til ophør.

28. Vi arbejder for bæredygtig og økologisk ansvarlig 
ressourceanvendelse. Vi følger forsigtigheds-
principperne, hvad angår beskyttelse af miljøet, 
forebyggelse af forurening, mere effektiv ener-
giudnyttelse, minimering af affaldsmængden og 
reduktion af udledningen af drivhusgasser.

29. Vi opmuntrer til udvikling og spredning af miljøven-
lige teknologier.

30. I alle vores forretningsaktiviteter skal vi være 
imødekommende over for vores samarbejdspart-
nere og tilbyde dem rådgivning eller hjælp med 
indsamling, behandling og genvinding af affald til 
nye værdifulde ressourcer eller energi.

31. Vi stræber altid efter at minimere emissioner og 
andre miljøpåvirkninger fra vores aktiviteter.

EKSPORT OG SAMHANDEL MILJØ

29.
VI OPMUNTRER TIL UDVIKLING 

OG SPREDNING AF MILJØVENLIGE 
TEKNOLOGIER.
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