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När du blir en leverantör till Lotus Bakeries förbinder du dig att följa dessa affärsprinciper för leverantörer. 

 

Leverantören bekräftar att alla lagar och regleringar som är tillämpliga för deras verksamhet följs, inklusive men inte begränsat 

till Förenta nationernas Global Compacts tio principer, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Detta 

inbegriper: 

• Respekt för värdighet och mänskliga rättigheter; 
• Personer behandlas med värdighet, ärlighet, rättvisa och respekt; 

• Alla former av diskriminering, trakasserier, verbala eller fysiska kränkningar undviks;  
• Implementering av noggranna hälso- och säkerhetsrutiner; 

• Respekt för arbetsrättslagar och -regleringar på arbetsplatsen, t.ex.: 
o Arbetet ska utföras på frivillig grund och baserat på dokumenterade anställningsvillkor; 
o Alla arbetare har uppnått åldersgränsen för att utföra det aktuella arbetet. Barns rätt till sin barndom och 

utbildning ska alltid respekteras och inget barnarbete accepteras (enligt ILO:s internationella arbetsnormer 
avseende barnarbete); 

o Alla arbetare betalas skäliga löner i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga branschstandarder; 
o Arbetstiden för alla arbetare är rimlig i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga branschstandarder; 
o Alla arbetare har organisationsfrihet och förhandlingsrätt; 

o Alla arbetare ska ha tillgång till rättvis handläggning och sanktioner för att lösa problem på arbetsplatsen. 
 

 

Leverantören förbinder sig till rättvist och integrerat affärsuppträdande, inklusive men inte begränsat till: 
• Efterlevnad av relevanta antitrust- och konkurrenslagar; 
• Användning av rättvisa och transparenta prismekanismer och andra avtalsbestämmelser gentemot leverantörer; 

• Nolltolerans mot mutor och korruption: Leverantören ska inte erbjuda, betala, kräva eller ta emot betalningar, gåvor 
eller andra förmåner (t.ex. löften om ett jobb, välgörenhetsbidrag) för att påverka utfallet av en affär. 

• Värna Lotus Bakeries konfidentiella information (t.ex. affärshemligheter, strategi- och marknadsföringsplaner, recept, 
opublicerad finansiell information och annan data som är hemlig och är kommersiellt värdefull) enligt rättsliga 
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bestämmelser och avtalsbestämmelser hanteras med samma noggrannhet som Lotus Bakeries egen konfidentiella 

information. 
• Underlätta eller stöd inte förfalskning, smuggling och annan relaterad brottslighet, exempelvis penningtvätt. 

 

 

Leverantören säkerställer att alla miljötillstånd, -licenser och -registreringar inhämtas och dokumenteras som krävs. 
Leverantören ska dessutom implementera ett system i proportion till sin storlek och verksamhet för att hantera, mäta, bedöma 

och kontrollera miljöaspekterna av sin verksamhet, inklusive men inte begränsat till: 
• Processer med syfte att minska avfall, sänka energiförbrukningen, minimera utsläpp och förebygga föroreningar; 

• Bevara den biologiska mångfalden, inklusive utrotningshotade växter och djur (ingen avskogning) och vara uppmärksam 
på markskydd; 

• Ta hänsyn till vattenresurser och säkerställa korrekt hantering av (avlopps-) vatten; 

• Ingen användning av illegala produkter och minimerad användning av bekämpningsmedel och andra tillåtna kemikalier. 
 

 

Leverantören för lämpliga register över direkta leverantörer och kan spåra volymer tillbaka till leveransställena och ska ålägga 

sina egna leverantörer att göra samma sak så att produkter kan spåras tillbaka till källan.

 

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer implementerar affärsprinciperna för leverantörer och informerar sina anställda, 
speditörer och underleverantörer på ett omsorgsfullt och öppet sätt men med hänsyn till sin egen struktur och resurser. 

Leverantören ska säkerställa att tillräcklig dokumentation finns för att Lotus Bakeries ska kunna verifiera att affärsprinciperna 
för leverantörer följs. Lotus Bakeries förväntar sig att leverantörer vidtar lämpliga åtgärder om luckor identifieras. 
 

Om du har frågor eller vill rapportera en farhåga om affärsprinciperna för leverantörer, säg till! Kontakta din kommersiella 
kontakt på Lotus Bakeries och diskutera frågan öppet och transparent. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Undertecknad, företrädare för Leverantören, bekräftar att vi erkänner och accepterar affärsprinciperna för leverantörer 
Underskrift _____________________________________________________  

Namn _____________________________________________________  
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Titel _____________________________________________________  

Företagets namn _____________________________________________________ 


