TOIMITTAJIA KOSKEVAT LIIKETOIMINTAPERIAATTEET
Exel Composites sitoutuu toimimaan rehellisesti ja

kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämistä sekä

eettisesti, sekä noudattamaan kaikkia konsernin

ihmisten tasa-arvoista kohtelua ja yhtäläisiä

liiketoiminnan harjoittamiseen sovellettavia lakeja,

mahdollisuuksia.

sääntöjä, määräyksiä, ja konsernin
liiketoimintaperiaatteiden (Code of Conduct)

Toimittaja ei saa käyttää minkäänlaista pakko- tai

linjaamaa korkean eettisyyden tasoa.

lapsityövoimaa ja kaikki ihmiskauppaan liittyvä tai
rinnastettava toiminta on kiellettyä. Palkkojen tai

Nämä toimittajia koskevat eettiset

henkilöllisyystodistusten pidättäminen, liikkumisen

liiketoimintaperiaatteet perustuvat Exel Composites-

rajoittaminen, rekrytointimaksut ja työhön

konsernin liiketoimintaperiaatteisiin. Exel Composites

pakottaminen uhalla tai pelottelulla on kielletty.

edellyttää kaikkien sen tavarantoimittajien,

Työntekijöiden vähimmäisikä määritellään paikallisen

palveluntarjoajien sekä liikekumppaneiden toimivan

ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.

näiden eettisten liiketoimintaperiaatteiden
mukaisesti. Toimittajan tulee varmistaa, että kaikki
sen työntekijät ja omat toimittajat sekä alihankkijat
noudattavat näitä vaatimuksia.

Terveys ja turvallisuus
Toimittajan tulee sitoutua työturvallisuuteen ja
pyrkiä asianmukaisilla toimilla ehkäisemään
henkilövahinkoja ja ympäristövaurioita, sekä

Lakien ja määräysten noudattaminen
Toimittajan tulee käyttää ainoastaan sellaisia

tarjoamaan työntekijöille edellytykset turvalliseen ja

materiaaleja ja palveluja, jotka eivät ole minkään

noudattaa soveltuvia kemikaaliturvallisuussäädöksiä.

maan vientirajoitusten ja/tai pakotteiden kohteena
ja toimittajan tulee vahvistaa tämä kirjallisesti (esim.
EAR99). Toimittajan tulee aina, erityisesti
suhteessaan Exel Compositesiin, noudattaa soveltuvia
lakeja, määräyksiä ja sääntöjä, jotka koskevat
toimittajaa, raaka-aineiden alkuperää sekä
tuotteiden ja palveluiden tuotantoa ja toimitusta,
mukaan lukien tuotteiden, ohjelmistojen ja
teknologian viennille ja välitykselle sekä
kauppasaarron piirissä oleville maille asetettuja
määräyksiä ja sääntelyjä.
Ihmisoikeudet ja työpaikan käytännöt
Toimittajan tulee tukea ja kunnioittaa
ihmisoikeuksien ja työtä koskevien oikeuksien suojaa,
jotka on esitetty Yhdistyneiden kansakuntien
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja
kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisissä
yleissopimuksissa.

Työskentelytapa ja suhteet liikekumppaneihin
Toimittajan tulee toimia eettisesti ja vastuullisesti
sekä kilpailla rehellisesti. Lahjontaa tai korruptiota ei
hyväksytä missään muodossa. Toimittajan on
varmistettava, että sillä on mahdollisten
eturistiriitatilanteiden varalta riittävät
menettelytavat, ja että kaikista liiketoimista
pidetään asianmukaisesti kirjaa.
Ympäristö
Toimittajan tulee minimoida toimintansa haitalliset
ympäristövaikutukset ja osoittaa jatkuvaa
parantamista näiden vaikutusten minimoimisessa.
Toimittajan tulee seurata mahdollisia päivityksiä
vaarallisten aineiden listauksissa.
Täytäntöönpano
Exel Composites valitsee tavarantoimittajansa
huolellisesti ja puolueettomien kriteerien, kuten

Toimittajan tulee kunnioittaa jokaisen oikeutta olla
joutumatta syrjityksi, yhdistymisvapautta,

exelcomposites.com

terveelliseen työympäristöön. Toimittajan tulee

laadun, luotettavuuden, toimituskyvyn ja hinnan
perusteella, eettisten normien ja kestävää kehitystä
koskevien seikkojen lisäksi. Exel Composites auditoi
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säännöllisesti toimittajiaan, ja jos lain tai

vilpittömässä mielessä pyytää neuvoja tai ilmoittaa

sopimukseen liittyviä rikkomuksia esiintyy, ryhdytään

rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta.

toimenpiteisiin joko sallimalla aikaa tilanteen
korjaamiseksi tai lopettamalla yhteistyö.

Exel Composites tarjoaa ”Report misconduct” lomakkeen (”Ilmoita rikkomuksista”), joka löytyy

Rikkomuksista ilmoittaminen
Toimittajan tulee viivytyksettä ilmoittaa Exel
Compositesille näiden eettisten
liiketoimintaperiaatteiden rikkomuksista tai niihin
liittyvistä epäilyistä. Toimittajan ei tule sallia
seuraamuksia sellaista henkilöä vastaan, joka

yhtiön verkkosivuilta osoitteessa
https://exelcomposites.com/governance/code-ofconduct/ ja joka voidaan täyttää nimettömänä.
Hyvässä hengessä ilmoituksen tehnyt henkilö ei
kohtaa seuraamuksia Exel Compositesin osalta.
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