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ADFÆRDSKODEKS FOR LEVERANDØRER 
KMD’S ANSVAR  

Som et ansvarligt IT-selskab forpligter vi os 

i KMD-koncernen til at opretholde en høj 

etisk standard i alt, hvad vi gør. Vi er 

tilsluttet FN's Global Compact, vi er omfattet 

af FN’s Verdenserklæring om Menneske-

rettigheder, og vi har forpligtet os til at følge 

OECD’s retningslinjer for multinationale 

virksomheder, som stiller krav både til os og 

til vores leverandørkæde. 

 

Vi forventer, at vores leverandører 

anerkender deres sociale, miljømæssige og 

økonomiske ansvar. Dette Adfærdskodeks 

for Leverandører (Kodekset) beskriver de 

retningslinjer, vi kræver, at vores 

leverandører efterlever inden for: 

• forretningsintegritet 

• menneske- og arbejdstagerrettigheder 

• helbred og sikkerhed  

• miljøbeskyttelse. 

Kodekset er en del af KMD-koncernens 

program for ansvarlig leverandørstyring. 

ANVENDELSESOMRÅDE 

Dette Kodeks gælder for fysiske og juridiske 

personer, der leverer varer eller 

tjenesteydelser til KMD-koncernen. KMD-

koncernen betyder KMD A/S og et 

majoritetsejet, direkte eller indirekte ejet, 

datterselskab heraf. 

Vi forventer, at vores leverandører sikrer, at 

deres datterselskaber, samarbejdspartnere 

og underleverandører som direkte eller 

indirekte leverer varer eller tjenesteydelser 

til KMD-koncernen ligeledes overholder 

dette Kodeks. Det vil sige, at disse 

datterselskaber, samarbejdspartnere og 

underleverandører skal gøre sig bekendte 

med og implementere de foranstaltninger, 

som er nødvendige for overholdelse af 

principperne i dette Kodeks. 

GENERELLE PRINCIPPER 

Vores leverandører er forpligtet til at 

overholde kodekset som led i enhver aftale 

eller kontrakt mellem leverandøren og KMD-

koncernen, ligesom leverandøren til enhver 

tid er forpligtet til at overholde gældende 

love og reguleringer.  

 

 

VI STILLER DE SAMME HØJE 

KRAV TIL ETISK ADFÆRD HOS 

VORES LEVERANDØRER SOM 

TIL VORES EGEN ORGAN-

ISATION 

Eva Berneke 

CEO, KMD Group 
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FORRETNINGSETIK 

I KMD-koncernen arbejder vi kontinuerligt 

for at opretholde høje standarder for etisk 

adfærd. Vi forventer det samme af vores 

leverandører.   

Korruption, Gaver og Repræsentation 

Leverandøren skal overholde gældende love 

og reguleringer vedrørende anti-korruption, 

herunder UK Bribery Act og US Foreign 

Corrupt Practices Act. Leverandøren skal 

arbejde aktivt for at undgå alle former for 

korruption, herunder afpresning og 

bestikkelse, eller tilsvarende metoder, som 

midler til at skaffe sig uretmæssige 

kommercielle fordele. 

Leverandøren skal også afholde sig fra at 

tilbyde store gaver og ekstravagant 

repræsentation til medarbejdere i KMD-

koncernen eller på vegne af KMD-koncernen. 

Hvidvask 

Leverandøren skal aktivt modarbejde alle 

former for finansiel hvidvask og skal kun 

indgå samarbejde med virksomheder, der 

driver lovlig virksomhed med midler, der 

kommer fra lovlige kilder. Leverandøren skal 

tage passede skridt for at opdage og 

modvirke ulovlige former for betaling samt 

sørge for, at dens overførsler ikke bliver 

brugt af andre til at drive finansiel hvidvask. 

Sanktionslister 

Leverandøren skal tage passede skridt for at 

sikre, at personer eller virksomheder på 

sanktionslisterne til FN, EU eller som 

fremgår af andre relevante sanktionslister, 

ikke er involveret i eller på anden vis drager 

fordel af leverandørens virksomhed eller et 

led i dennes værdikæde. Leverandøren skal 

tillige modarbejde selv at være involveret i 

aktiviteter, der er ulovlige i henhold til 

gældende sanktionslovgivning. 

Konkurrenceret 

Leverandøren skal leve op til gældende 

konkurrencelovgivning, herunder national 

og EU-konkurrenceret samt USA’s 

konkurrenceret og må ikke være årsag til 

eller være delagtig i overtrædelse heraf. 

Fortrolig Information og 

Databeskyttelse  

Leverandøren skal behandle KMD-

koncernens data fortroligt og beskytte data 

imod uautoriseret brug, ulovlig behandling, 

utilsigtet tab, ødelæggelse, ændring eller 

deling. 

Leverandøren skal sikre, at persondata 

behandles i overensstemmelse med 

gældende databeskyttelseslovgivning. 

Habilitet 

Leverandøren skal påse, at dennes med-

arbejdere ikke deltager i aktiviteter, hvor der 

er konflikt mellem medarbejderens 

personlige interesser og leverandørens 

forretningsmæssige interesser over for 

KMD-koncernen. 

Skat 

Leverandøren skal agere i overensstem-

melse med relevant nationale skatte- og 

sambeskatningsregler og forholde sig til 

OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises.  
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MENNESKE- OG ARBEJDSTAGER-

RETTIGHEDER

Det er KMD-Koncernens holdning, at alle 

medarbejdere fortjener en retfærdig 

arbejdsplads. Vi stiller derfor krav til, at 

vores leverandører behandler medarbejdere 

med værdighed og respekt. 
 

Menneskerettigheder 

Leverandøren skal støtte og respektere 

internationalt erklærede menneskerettig-

heder. 

Foreningsfrihed og Kollektiv 

Forhandling 

Leverandøren skal respektere medarbejder-

nes ret til at danne og tilslutte sig foreninger 

efter eget valg, samt ret til kollektiv 

forhandling. 

Tvangsarbejde 

Leverandøren skal støtte udryddelse af 

enhver form for tvangsarbejde og skal sikre, 

at dette ikke forekommer i noget led af dens 

værdikæde. Såfremt leverandøren er 

omfattet af UK Modern Slavery Act 2015, 

skal leverandøren sikre overholdelse af dette 

regelsæt. 

Børnearbejde  

Leverandøren skal respektere børns ret til at 

udvikle sig og få en uddannelse og skal aldrig 

støtte eller benytte sig af børnearbejde. 

Børnearbejde defineres som beskæftigelse 

af unge mennesker i skolealderen eller yngre 

end 15 år (14 år, hvor dette i henhold til ILO-

konvention nr. 138 er tilladt, jf. note 3). Hvis 

gældende lokale love og reguleringer 

fastlægger en højere aldersgrænse, skal 

denne overholdes.  

Ikke-diskrimination  

Leverandøren skal sikre ligeret for sine 

medarbejdere og skal ikke diskriminere på 

baggrund af race, etnicitet, køn, alder, 

civilstand, religion, politisk overbevisning, 

foreningstilhørsforhold eller seksuel 

orientering.  

 

HELBRED OG SIKKERHED 

Medarbejdernes helbred, sikkerhed og 

velbefindende er vigtig for KMD-koncernen.  

Leverandøren skal sikre arbejdsforhold, som 

overholder gældende love og reguleringer. 

KMD-koncernen kræver, at leverandøren 

implementerer forsvarlige tiltag i forhold til 

helbred og sikkerhed og sikrer, at alle 

medarbejdere har ret til at nægte at arbejde 

under usikre forhold og til at rapportere 

farlige arbejdsforhold.  

 

 

MILJØ OG KLIMA 

KMD-koncernen arbejder kontinuerligt på at 

minimere vores negative miljø- og 

klimapåvirkning og forventer at vores 

leverandører deler dette engagement med 

os. 

Leverandøren forventes at overholde 

relevant lovgivning. Leverandøren skal 

systematisk søge at forebygge, minimere og 

udbedre en eventuel negativ miljøpåvirkning 

af egne aktiviteter, produkter og 

serviceydelser. 

Leverandører der anvender fysiske 

produkter i deres leverance, forventes at 

anvende og levere miljømærkede og 

lavenergimærkede produkter i det omfang 

sådanne alternativer findes med mindre 

KMD specifikt har bedt om andet. 

Leverandører af elektronisk hardware skal 

overholde RoHS 2 direktivet (2011/65/EU). 

Mineraler og Metaller fra Konfliktramte 

og Højrisiko Områder 

Såfremt leverandøren leverer produkter eller 

dele heraf, hvori der indgår metaller eller 

mineraler, som er omfattet af OECD’s "Due 

Diligence Guidance for Responsible Supply 

Chains of Minerals from Conflict-Affected and 

High-Risk Areas", skal leverandøren sikre 

overholdelse af disse retningslinjer. 
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OVERHOLDELSE AF DETTE KODEKS 

Leverandøren skal til enhver tid sikre 

overholdelse af sine forpligtelser i henhold til 

dette Kodeks, og på anmodning fra KMD-

koncernen kunne dokumentere overholdelse 

af de enkelte forpligtelser. Afhængig af 

leverandørens risikoprofil, kan deltagelse i 

KMD-koncernens leverandørscreenings-

proces være påkrævet. KMD forbeholder sig 

derudover ret til efter forudgående varsel at 

foretage et leverandøraudit for at efterprøve 

leverandørens opfyldelse af dette Kodeks.  

KMD-koncernen opfatter dialog som 

altafgørende for opnåelse af den standard, 

der fremgår i Kodekset. I tilfælde af en 

leverandørs manglende efterlevelse af et 

eller flere af principperne i Kodekset, vil 

KMD-koncernen samarbejde med 

leverandøren om en udbedringsplan. Viser 

en leverandør ikke evne eller vilje til at 

udbedre forholdene, eller er der tale om 

gentagne overtrædelser af principperne, vil 

vi betragte det som væsentlig misligholdelse 

af kontrakten, og sanktionsmulighed kan 

være ophævelse af samarbejdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING AF OVERTRÆDELSER 

Leverandøren skal, uden unødigt ophold, 

rapportere formodede overtrædelser af 

gældende love, reguleringer eller dette 

Kodeks, til KMD-koncernen. 

Hvis det ikke er muligt eller passende at 

benytte de sædvanlige rapporteringsveje, 

kan formodede overtrædelser, foretaget af 

KMD-koncernens medarbejdere eller 

konsulenter, som handler på vegne af KMD-

koncernen, rapporteres via KMD-koncernens 

whistleblowerordning. 

 

Alle henvendelser via whistleblower-

ordningen behandles og opbevares 

fortroligt. KMD-koncernen garanterer, at det 

ikke vil have negative konsekvenser for 

samarbejdsforholdet med en leverandør, når 

der er rapporteret i god tro om faktiske eller 

formodede overtrædelser foretaget af KMD-

koncernen. 

 

 

Find seneste version af Kodekset og se mere 

information om KMD-koncernens program 

for ansvarlig leverandørstyring her:  

www.kmd.dk/om-kmd/csr/leverandoerforhold. 

 

Det er muligt at rapportere via 

følgende whistleblowerkanaler: 

— Elektronisk Whistleblower 

indberetningssystem: 

kmd.whistleblowernetwork.net 

  

— KMD-koncernens interne Compliance 

Officer: 

Mail: complianceofficer@kmd.dk  

Tlf: +45 4178 3093  

 

— Ekstern Whistleblower Advokat, 

Anders Etgen Reitz:  

Mail: aer@iuno.dk 

Tlf: +45 5374 2710 

mailto:complianceofficer@kmd.dk
mailto:complianceofficer@kmd.dk
https://www.kmd.dk/om-kmd/csr/leverandoerforhold/
https://www.kmd.dk/om-kmd/csr/leverandoerforhold/
file://///kmd1h/priv4/Z6MNX/2.%20Anti-Corruption/Adfærdskodeks%20-%20Leverandører/Leverandørkodeks%20v2.0%20-%20drafts/Design/Compliance%20with%20this%20Code
file://///kmd1h/priv4/Z6MNX/2.%20Anti-Corruption/Adfærdskodeks%20-%20Leverandører/Leverandørkodeks%20v2.0%20-%20drafts/Design/Compliance%20with%20this%20Code

