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Beijer Alma skatījumu uz atbildīgu 

uzņēmējdarbību pamato ANO Globālais 

līgums, globālie ilgtspējīgas attīstības 

mērķi un citi starptautiski nolīgumi 

un vadlīnijas. Lai mūsu vērtības būtu 

saprotamas mūsu darbiniekiem, 

piegādātājiem un klientiem, esam 

ieviesuši rīcības kodu. Tajā aprakstīts, 

kā uzņemamies atbildību par savas 

darbības un produktu ietekmi uz vidi un 

sabiedrību kopumā.
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Beijer Alma AB ir starptautiska biržā kotēta rūpniecības grupa. Uzņēmējdarbības ideja  
ir iegūt, turēt īpašumā un attīstīt uzņēmumus ar labu izaugsmes potenciālu. Mūsu 
meitasuzņēmumi strādā rūpnieciskās tirdzniecības, komponentu ražošanas un nišas 
tehnoloģiju jomā.



ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 
kļūst arvien kritiskāka. Šajā attīstībā 
Lesjöfors ir ambiciozs mērķis – izvirzīties 
priekšgalā. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi 
iegūt vadošas pozīcijas, lai mēs varētu 
būt pievilcīgs partneris saviem klien-
tiem. Mūsu uzņēmējdarbības kultūra ir 
decentralizēta, un svarīga loma tajā ir 
katram indivīdam. Skaidram ilgtspējas 
plānam būs izšķiroša nozīme arī talan-
tīgu cilvēku piesaistē mūsu darbībai. 
Tādēļ ir svarīgi, lai mums būtu skaidri 
mērķi un mēs varētu aktīvi strādāt ar 
koncernā aktuāliem ilgtspējas jautāju-
miem.

ŪLA TENGRŪTS,  
LESJÖFORS IZPILDDIREKTORS

PLAŠAIS PRODUKTU klāsts un mūsu 
spēcīgā tehniskā kompetence veicina 
produktivitātes palielināšanos, tādējādi 
samazinot klientu darbības radīto kai-
tējumu videi. Lai nodrošinātu labāko 
piedāvājumu tirgū, mēs cieši sadarbo-
jamies ar vadošajiem piegādātājiem, 
kuri izvirza augstas prasības produktu 
kvalitātei un ietekmes uz vidi samazinā-
šanai. Turklāt laba darba vide un augsts 
uzņēmējdarbības ētikas līmenis veicina 
darbinieku un klientu apmierinātību. 
Un tādējādi ilgtspēja stiprina Beijer Tech 
konkurētspēju.

STAFFAN JOHANSSON,  
BEIJER TECH IZPILDDIREKTORS 

LAI PIEDZĪVOTU IZAUGSMI, MŪSU KONCERNAM IR JĀRĪ-
KOJAS ATBILDĪGI. Tas nozīmē, ka mēs uzņemamies 
atbildību par cilvēkiem un vidi. Mēs to darām, 
ievērojot labas uzņēmējdarbības ētikas principus, 
kas ietver izteiktu pilsonisko līdzdalību un resursu 
efektīvu izmantošanu ar samazinātu ietekmi uz 
klimatu. Vienlaikus darbiniekiem ir jājūt, ka 
mūsu darba vietas rada drošības sajūtu, 
balstās līdztiesībā un veicina personisko 
izaugsmi. Mums jāuztur uzticēšanās pil-
nas attiecības ar klientiem, piegādātājiem 
un citām ieinteresētajām pusēm. 

Mums ir savs rīcības kods, kas dar- 
bojas kā vadlīnijas. Kods cita starpā ir  
piesaistīts ANO Globālā līguma inicia-
tīvai, un tas nozīmē, ka mēs ievērojam 
desmit vides aizsardzības un sociālās 
atbildības principus. Mēs pildām arī 
„ziņošanas funkciju”. Darbiniekiem tā 
jāizmanto, ja tiek konstatēti pārkāpumi, 
kas šķiet grūti novēršami savas organizāci-
jas iekšienē.

Prasība pēc atbildības uzņemšanās  
ir nepārprotama. Rīcības kods palīdz mums  
uzņemties šo atbildību gan atsevišķu indivīdu,  
gan visas organizācijas līmenī. Kods sniedz  
atbalstu ikdienas darbā, parādot, kā mums jārī-
kojas, virzoties uz skaidri definētiem ilgtspējas 
mērķiem un veicot uz rezultātiem orientētu dar-
bību. Kā atbalsts mums kalpo arī uzņēmējdar-
bības kultūra. Beijer Alma tā ir skaidri noteikta, 
tās pamatā ir atvērtība, tolerance un tiesības uz 
piekļuvi informācijai, un tādējādi tā darbojas kā 
vēl viens ilgtspējas jomā veicamā darba virzītāj-
spēks.

HENRIKS PĒRBEKS,

BEIJER ALMA PREZIDENTS UN KONCERNA VADĪTĀJS 
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Mūsu atbildība par cilvēkiem un vidi



Atbildīga uzņēmējdarbība

Beijer Alma svarīgākais mērķis ir radīt pievienoto vērtību klientiem, akcionāriem, sadarbības partneriem 
un darbiniekiem. Šī pievienotā vērtība nozīmē dažādu veidu finansiālu ieguvumu sekmēšanu, piemēram, 
uzlabotu ienesību un konkurētspēju mūsu klientiem, pievilcīgu peļņu mūsu akcionāriem un tirgus līme-
nim atbilstošas algas un darba apstākļus mūsu darbiniekiem. Mums jārada pievienotā vērtība, vienlaikus 
rūpējoties par produkcijas kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ pašsaprotama mūsu ikdienas darba un 
grupas ilgtermiņa stratēģijas daļa ir atbildīga attieksme pret vidi, sociālā atbildība un augsta līmeņa uzņē-
mējdarbības ētika.

Mūsu skatījumu uz atbildīgu uzņēmējdarbību pamato ANO Globālais līgums un citi starptautiski 
nolīgumi. Rīcības koda satura veidošanā kā metodisko pamatu esam izmantojuši arī sociālās atbildības 
standartu (ISO 26000). Kodā aprakstīts, kā uzņemamies atbildību par savas darbības un produktu ietek- 
mi uz vidi un sabiedrību kopumā.

CILVĒKI, VIDE UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ĒTIKA
Rīcības kods ir vērsts uz trim jomām – cilvēkiem un sabiedrību, apkārtējo vidi un uzņēmējdarbības ētiku. 
Tajā apkopota arī grupas nostāja pret piegādātājiem, kvalitāti un atbildību par produkciju. Tādējādi kods 
atspoguļo, kā mēs strādājam ar ilgtspējīgu vērtību ķēdi. Rīcības kodā ir raksturota mūsu pieeja ikvienai 
jomai un ieguldījums, kāds jāsniedz ikvienam darbiniekam, lai mēs sasniegtu savu mērķi. Lai gan rīcības 
kods sniedz atbalstu, tomēr mūsu centieni būs skaidri un nesīs augļus tikai tad, ja to piemērosim ikdienā. 
Tā ir atbildība, kas mums jāuzņemas visiem kopā.

Pamatojoties uz rīcības kodu:
 ■ mēs ievērojam tiesību aktus, ANO Globālo līgumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām un citus starptau-

tiskos nolīgumus un vadlīnijas;
 ■ mēs apzināmies, ko finanšu jomā no mums gaida visas ar mums saistītās ieinteresētās personas, kā arī 

radām vērtību gan saviem klientiem, gan akcionāriem;
 ■ mēs pārliecināmies, vai sociālā atbildība ir integrēta visā grupā un tiek izmantota attiecībās ar darbinie-

kiem, klientiem, piegādātājiem, akcionāriem un citām ieinteresētajām personām;
 ■ mēs sniedzam savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, tostarp veselības un sociālās labklājības jomā.

ATTIECAS UZ VISIEM
Līdztekus mūsu uzņēmuma vadības noteikumiem un grupas citām vadlīnijām šis kods kalpo kā mūsu  
pamatnostādne. Tas attiecas uz visiem Beijer Alma darbiniekiem, vadītājiem un valdes locekļiem neatkarī- 
gi no tā, kurā vietā pasaulē viņi strādā. Mēs sagaidām, lai arī mūsu piegādātāji iepazītos ar šo rīcības kodu 
un savā darbā ieviestu līdzīgas vadlīnijas. 
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17 globālie ilgtspējīgas attīstības mērķi tika uzstādīti 1999. gadā. Tie 
ir vērsti uz nabadzības un bada izskaušanu, cilvēktiesību, vienlī-
dzības un pašnoteikšanās iespēju nodrošināšanu ikvienam, kā arī 
planētas un tās dabas resursu ilgtspējīgas aizsardzības nodrošinā-
šanu. Beijer Alma ir izvēlējies deviņus mērķus, kuriem ir visciešākā 
saistība ar mūsu darbu ilgtspējas jomā un kuri nosaka virzības 
kursu šajā darbā.

4. mērķis. Kvalitatīva izglītība ikvienam: nodrošināt iekļaujošu un 
kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas visiem
Mēs piedāvājam darbiniekiem iespēju attīstīt savas profesionālās 
zināšanas un prasmes un iesaistīties sadarbībā un kopīgi īsteno-
tos projektos ar skolām, universitātēm, pētniecības institūtiem un 
rūpniecības tīkliem.

5. mērķis. Vienlīdzīga attieksme: panākt dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm
Mēs nevienu nešķirojam pēc reliģiskās piederības, dzimuma, 
vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, tautības, politiska-
jiem uzskatiem, sociālās vai etniskās izcelsmes, mēs atbalstām un 
veicinām dažādību.

7. mērķis. Ilgtspējīga enerģija ikvienam: nodrošināt piekļuvi stabili 
pieejamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu
Mēs izmantojam ūdeni, enerģiju, izejmateriālus un citus dabas 
resursus efektīvā veidā, balstoties uz labas pārvaldības principiem 
un koncentrējoties uz ilgtspējīgu attīstību.

8. mērķis. Pienācīgi darba apstākļi un ekonomiskā izaugsme: 
veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 
visaptverošu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu ikvienam
Mēs pret visiem darbiniekiem izturamies taisnīgi un cieņpilni un 
respektējam ikviena apvienošanās tiesības. Mūsu uzņēmējdarbības 
svarīgākais mērķis ir rentabla izaugsme, kas nodrošina Beijer Alma 
veiksmīgu attīstību ilgtermiņā un ietver arī mūsu atbildību par 
cilvēkiem un apkārtējo vidi.

9. mērķis. Ilgtspējīga rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra: 
veidot noturīgu un ilgtspējīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu 
un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas
Mēs lūkojamies uz uzņēmējdarbību no dzīvescikla perspektīvas, 
aptverot izejvielas, piegādātājus, produktus, pakalpojumus un 
klientus, un inovatīvā veidā sasaistām ieguvumus vides aizsardzī-
bas jomā ar uzņēmējdarbības ieguvumiem, kas veicina koncerna 
attīstību.

12. mērķis. Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana: nodrošināt ilgtspējī-
gus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus
Mūsu produktiem jābūt tādiem, lai tie atbilstu saskaņotajiem tiesī-
bu aktiem un veselības standartiem no lietošanas viedokļa, vienlai-
kus ņemot vērā ar produktu kvalitāti un drošumu saistītos aspektus. 
Mēs piedāvājam produktus un risinājumus, kas palīdz samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

13. mērķis. Cīņa ar klimata pārmaiņām: veikt steidzamus pasāku-
mus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi
Mēs apņemamies ierobežot klimatu ietekmējošo gāzu emisiju un 
izvērtējam, kā klimata izmaiņas ietekmē mūsu darbību.

16. mērķis. Miermīlīga un iekļaujoša sabiedrība – mērķis, kura 
ietvaros Beijer Alma koncentrē galveno uzmanību uz 16.5. apakš-
mērķi – cīņu pret korupciju un kukuļošanu
Mēs savā uzņēmējdarbībā izvirzām augstas prasības attiecībā uz 
godīgumu un godprātību un gaidām to pašu no visiem saviem 
partneriem. Kukuļdošana ir aizliegta. Dāvanu un citu priekšrocību 
apjoms nedrīkst pārsniegt vietējo tradīciju un likumu noteiktās ro-
bežas. Visām struktūrvienībām un darbiniekiem jāievēro konkuren-
ci regulējošie tiesību akti.

17. mērķis. Īstenošana un globālā partnerība: stiprināt globālās 
partnerības īstenošanas līdzekļus un atdzīvināt uz ilgtspējīgu 
attīstību vērstu globālo partnerību
Mūsu darbu ilgtspējīgas attīstības jomā ietekmē dažādas ieintere-
sētās puses, kuras izvirza prasības un gaida no Beijer Alma noteiktu 
reakciju. Prasību ievērošana ar pienācīgu rezervi ir pašsaprotama 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sastāvdaļa.

Sasaiste starp koncerna mērķiem un globālajiem mērķiem ir 
aprakstīta Beijer Alma integrētajā gada pārskatā un ziņojumā par 
ilgtspēju. 

Globālie mērķi – mūsu kompass
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Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Beijer Alma ir starptautiska Nasdaq Stockholm biržā kotēta rūpniecības grupa. Mūsu uzņēmējdarbības 
ideja ir turēt īpašumā un attīstīt uzņēmumus ar labu izaugsmes potenciālu. Darbības jomas ir komponen-
tu ražošana (Lesjöfors) un industriālu produktu tirdzniecība un ražošana (Beijer Tech). Atbildīga uzņēmēj-
darbība ir daļa no mūsu darba stratēģijas un ienesības kāpuma priekšnoteikums. Šī atbildība balstīta uz 
rīcības kodu, mūsu svarīgākajiem ilgtspējības jautājumiem, uz to, kā mēs identificējam riskus un izdevības 
un kā strādājam ar savu vērtību ķēdi. Kopumā tā veicina ilgtspējības darbu, kas uzlabo pasauli, rada uzņē-
mējdarbības izdevības, mazina riskus, kā arī sniedz mums iespēju ievērot ieinteresēto personu prasības un 
atbilst viņu cerībām. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatā ir šādi elementi:

 ■ RĪCĪBAS KODS. Kods kalpo darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm kā ceļvedis, no kura izriet  
mūsu nostāja jautājumos, kas saistīti ar cilvēkiem, sabiedrību, apkārtējo vidi un uzņēmējdarbības ētiku. 
Tas attiecas uz visiem uzņēmuma Beijer Alma darbiniekiem, neatkarīgi no tā, kurā vietā pasaulē viņi 
strādā. Rīcības kods ir balstīts uz starptautiskiem un nacionāliem tiesību aktiem, ANO Globālo līgumu, 
un citām starptautiskām ētiskām vadlīnijām.

 ■ ILGTSPĒJĪBAS JAUTĀJUMI. Uzmanības centrā ir ilgtspējības jautājumi, kam ir būtiska nozīme grupas 
uzņēmējdarbības stratēģijā un kas ir svarīgi ieinteresētajām personām.

 ■ ILGTSPĒJĪGA VĒRTĪBU ķēde ir Beijer Alma darbības, produktu un pakalpojumu dzīves cikla perspektīva.
 ■ RISKI UN IZDEVĪBAS. Riski tiek identificēti, pārvaldīti un mazināti. Izdevības ilgtspējīgā attīstībā tiek 

izmantotas un sekmē uzņēmējdarbības priekšrocības.
 ■ ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI. Grupas mēroga ilgtermiņa mērķi svarīgās jomās. Tie tiek papildināti ar 

detalizēti izstrādātiem mērķiem un rīcības plāniem grupas struktūrvienībās.

DARBS PRAKSĒ
 ■ ATBILDĪBA. Deleģēta atbildība, kas nozīmē, ka operatīvais ilgtspējības darbs tiek pielāgots un izpildīts 

grupas uzņēmumu dažādajās struktūrvienībās.
 ■ ISO 14001. Orientācija uz sistemātisku darbu ar pastāvīgiem uzlabojumiem, jo īpaši saistībā ar vides 

pārvaldības sistēmu ISO 14001.
 ■ TURPMĀKIE PASĀKUMI UN SAZIŅA. Regulāra ilgtspējas jomā veicamā darba pārraudzība un caurskatāma 

komunikācija ar dažādām ieinteresētajām pusēm koncerna ietvaros, kam galvenokārt tiek izmantots 
gada pārskatā integrētais ziņojums par ilgtspēju.

ATBILDĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA
Atbildīgas uzņēmējdarbības stratēģija balstīta uz rīcības kodu, svarīgiem ilgtspējības jautājumiem, 
uz to, kā mēs identificējam riskus un izdevības un kā strādājam ar vērtību ķēdi. Kopumā šī stratēģija 
veicina ienesīgu un ilgtspējīgu Beijer Alma izaugsmi. 
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Šie ANO Globālā līguma desmit principi mums palīdz galveno uzmanību 
vērst uz jomām, kas mums un mūsu ieinteresētajām personām ir 
svarīgas, piemēram, mazināta ietekme uz vidi, drošas darba vietas, 
cilvēktiesību ievērošana un veselīgi uzņēmējdarbības principi.

Cilvēki un sabiedrība 

CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA
 ■ Mēs izturamies pret visiem darbiniekiem godīgi, pienācīgi un ar cieņu;
 ■ mēs cienām visus darbiniekus neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības, dzimuma, vecuma, invaliditātes, 

seksuālās orientācijas, tautības, politiskās nostājas, kā arī sociālās vai etniskās izcelsmes;
 ■ mēs atbalstām un veicinām dažādību;
 ■ mēs nepieļaujam uzmākšanos, draudus vai diskrimināciju;
 ■ mēs cienām visu darbinieku biedrošanās brīvību;
 ■ mēs vēršamies pret bērnu nodarbināšanu, nelegālu nodarbināšanu un piespiedu darbu, un ar pilnīgu 

neiecietību attiecamies pret jebkādiem cilvēku tirdzniecības veidiem, tostarp prostitūciju un citu sek-
suālo verdzību.

LABA DARBA VIDE
 ■ Mēs organizējam darbu tā, lai pilnībā tiktu ievēroti visi tiesību akti attiecībā uz darba vidi;
 ■ mēs īstenojam pilnīgas neiecietības koncepciju attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbavietā un nepie-

ļaujam veselības un darba drošības pārkāpumus;
 ■ esam izstrādājuši profilaktisku un sistemātisku pieeju, lai radītu veselīgu un drošu darba vidi;
 ■ mēs piedāvājam darbiniekiem iespēju attīstīt savu profesionālās zināšanas un prasmes.

SKAIDRAS SOCIĀLĀS SAISTĪBAS
 ■ Pēc iespējas iesaistāmies vietējās sabiedrības dzīvē tajās vietās, kur uzņēmums Beijer Alma strādā;
 ■ priekšroku dodam tādu organizāciju stiprināšanai un finansiālam atbalstam, kurām ir svarīgas mums 

līdzīgas vērtības, un dodam ieguldījumu vietējā sabiedrībā, kurā darbojamies;
 ■ mēs sadarbojamies un piedalāmies projektos ar skolām, universitātēm, pētniecības institūtiem un 

rūpniecības tīkliem;
 ■ mēs paužam neitrālu nostāju politiskos jautājumos. Mēs nepieļaujam, ka uzņēmuma nosaukums un 

Beijer Alma finanšu līdzekļi tiktu izmantoti politiskā kontekstā.



Sistemātiski un mērķtiecīgi strādājot ar vides jautājumiem,  
mēs radām gan uzņēmējdarbības vērtību, gan ieguvumu videi. 

Vide

PROFILAKTISKA VIDES AIZSARDZĪBA
 ■ Mēs organizējam darbu tā, lai pilnībā tiktu ievēroti visi tiesību akti attiecībā uz vides aizsardzību;
 ■ mums jānodrošina ilgtermiņa plānošana, lai ieviestu jaunos tiesību aktus un savlaicīgi noteiktu 

klientu un citu ieinteresēto personu prasības un vēlmes;
 ■ mēs īstenojam profilaktisku pieeju, un mūsu uzmanības degpunktā ir ilgtermiņa mērķi, lai mazinā-

tu savu ietekmi uz vidi. Savā darba vadībā mēs izmantojam piesardzības principu;
 ■ mēs tiecamies mazināt klimatu ietekmējošo gāzu emisijas. Regulāri analizējot, mēs izvērtējam, kā 

klimata izmaiņas ietekmē mūsu uzņēmējdarbību;
 ■ mēs efektīvi izmantojam ūdeni, enerģiju, materiālus un citus dabas resursus, pārdomāti saimnieko-

jot un galveno uzmanību vēršot uz ilgtspējīgu attīstību;
 ■ iepērkot izejmateriālus, ķīmiskos produktus, iepakojumus un izplatīšanas pakalpojumus, mēs ņe-

mam vērā vides un veselības aizsardzības aspektus;
 ■ esam labi sagatavojušies ārkārtas situācijām, regulāri nosakot un izvērtējot avāriju, ugunsgrēku un 

nekontrolētas emisijas riskus apkārtējā vidē;
 ■ mēs sniedzam atklātu, regulāru un uz faktiem balstītu informāciju par saviem centieniem ilgtspējī-

bas jomā;
 ■ mēs sistemātiski vērtējam vides jautājumus. Visās attiecīgajās mūsu uzņēmuma struktūrvienībās ir 

ieviestas sertificētas vides pārvaldības sistēmas, kas atbilst standarta ISO 14001 prasībām.
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Uzņēmējdarbības ētika

TEICAMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ĒTIKA
 ■ Savā darbā mēs izvirzām prasību rīkoties patiesi un godīgi, un tādu pašu attieksmi sagaidām arī no saviem 

sadarbības partneriem;
 ■ kukuļdošana ir aizliegta. Jebkāda veida atlīdzība mūsu aģentiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem 

ir pieļaujama vienīgi par faktiski piegādātām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem;
 ■ dāvanas un citas priekšrocības ir pieļaujamas vienīgi tradicionālās viesmīlības līmenī, taču nedrīkst pār-

sniegt vietējās paražas, un tiem pilnībā jāatbilst vietējiem tiesību aktiem;
 ■ visām grupas struktūrvienībām un darbiniekiem jāievēro un jāizpilda konkurences tiesību aktu prasības;
 ■ visiem darbiniekiem jāizvairās no interešu konflikta starp privātiem finanšu jautājumiem un uzņēmuma 

darbību;
 ■ visiem grupas uzņēmumā īstenotajiem uzņēmējdarbības darījumiem jābūt skaidri atspoguļotiem uzņē-

muma uzskaitē, un tā ir jākārto saskaņā ar grupas noteikumiem un atbilstoši starptautiskajiem grāmatve-
dības standartiem;

 ■ esam ieviesuši ziņošanas sistēmu, lai nodrošinātu saviem darbiniekiem iespēju ziņot par konstatētiem 
nopietniem pārkāpumiem, nebaidoties no atriebības par šādu rīcību;

 ■ mums jāpiemēro saprātīgi biznesa principi un jābūt atbildīgiem un mēreniem reklāmā un mārketingā;
 ■ mēs cienām īpašumtiesības un tiesības uz nemateriālajiem aktīviem.

ATBILDĪBA PRET AKCIONĀRIEM
Mēs aizsargājam akcionāru ieguldījumus un tiecamies nodrošināt konkurētspējīgu peļņu, kas pastāvīgi tiek 
kāpināta. Mūsu uzņēmumu vadības uzdevums ir nodrošināt aktīvas un atbildīgas īpašumtiesību aizsardzī-
bas, teicami līdzsvarotas akcionāru pilnsapulces, valdes, ģenerāldirektoru un auditoru atbildības sadalījuma, 
kā arī atvērtības un pārskatāmības priekšnosacījumus attiecībā pret visām ieinteresētajām personām. Uzņē-
muma Beijer Alma un tā akcionāru attiecības balstās uz šādiem principiem:

 ■ vienmēr, pieņemot lēmumus par vadošajām stratēģijām un dažādām turpmākās darbības iespējām, tiek 
ņemta vērā no akcionāru ieguldītajiem līdzekļiem gūstamā peļņa;

 ■ mēs regulāri informējam akcionārus par grupas darbību, ieņēmumiem, riskiem un stratēģijām. Šāda infor-
mācija tiek sniegta saskaņā ar to fonda biržu noteikumiem, kurās Beijer Alma akcijas ir kotētas;

 ■ mūsu akcionāriem svarīgā informācija tiek sniegta tik drīz, cik attiecīgajos apstākļos tas iespējams.

PĀRDOMĀTA SAZIŅA
 ■ Mūsu saziņai ir jābūt tiešai un godīgai un jāatbilst attiecīgajiem tiesību aktiem, noteikumiem un normām. 

Mums jāsazinās atklāti un godprātīgi, ievērojot piemērojamās uzņēmējdarbības konfidencialitātes prasī-
bas;

 ■ mēs uzturam ciešas attiecības ar ieinteresētajām pusēm, un šīs komunikācijas pamatā ir regulāra saziņa, 
skaidrība un labas uzņēmējdarbības ētikas principi;

 ■ mēs cienām savu darbinieku tiesības atklāti runāt par tiem apstākļiem, kas viņus personiski satrauc. 
Attiecībā uz Beijer Alma darbību tiesības runāt uzņēmuma Beijer Alma vārdā ir vienīgi attiecīgās vadības 
grupas pārstāvjiem. Arī uz visiem jautājumiem par Beijer Alma darbību atbildi var sniegt vienīgi konkrētās 
filiāles vai grupas vietējās vadības vai vadības grupas pārstāvis. Visa ārējā informācija, kas varētu ietekmēt 
akciju kursu, jāsniedz valdei, ģenerāldirektoram vai finanšu direktoram. 
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Ilgtspējīga vērtību ķēde

SADARBĪBAS PARTNERI
 ■ Mēs novērtējam sadarbību ar saviem sadarbības partneriem, piemēram, piegādātājiem, apakšuzņēmē-

jiem, aģentiem un izplatītājiem; 
 ■ mēs sagaidām, ka arī mūsu sadarbības partneri ievēros mūsu rīcības koda sociālās, uzņēmējdarbības 

ētikas un vides principus, ka arī Beijer Alma atbalstošās starptautiskās vadlīnijas. Turklāt mēs sagaidām, 
ka mūsu sadarbības partneri piemēro tās pašas prasības un vērtības saviem sadarbības partneriem;

 ■ mēs vēlamies, lai mūsu sadarbības partneri nodrošina to, ka viņu darbība, produkcija un pakalpojumi 
nerada nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un sabiedrību;

 ■ mēs rosinām savus sadarbības partnerus ieviest kvalitātes, vides un darba vides sertificētas vadības 
sistēmas;

 ■ mēs regulāri sekojam līdzi mūsu sadarbības partneru sniegumam ilgtspējīgas attīstības jomā. Ja piegā-
dātāji neatbilst mūsu prasībām, tiem jāveic uzlabojumi vai arī mēs pārtraucam savu sadarbību;

 ■ mēs veicam pārskatīšanas procedūras, lai ar pietiekamu pārliecību noteiktu, vai dažu metālu (konflikta 
minerāli) izcelsme nav bruņoto konfliktu zona.

ATBILSTOŠA KVALITĀTE, PRODUKTU DROŠUMS UN EKOLOĢIJA
 ■ Mūsu mērķis ir vienmēr atsaukties uz klientu prasībām, vajadzībām un gaidām, piedāvājot atbilstošas 

kvalitātes pakalpojumus un produktus;
 ■ mūsu produktiem jāatbilst saskaņotajām un ar likumu noteiktajām normām un veselības aizsardzības 

standartiem attiecībā uz to lietojumu;
 ■ informācijai par to, kā mūsu produkti lietojami, vienmēr jābūt pareizai un skaidrai, piemēram, attiecībā 

uz drošu un videi draudzīgu uzstādīšanu, apkopi, glabāšanu un, visbeidzot, iznīcināšanu;
 ■ mēs ņemam vērā visus mūsu produktu kvalitātes un drošuma aspektus un piedāvājam tādus produktus 

un risinājumus, kas veicina ietekmes mazināšanu uz apkārtējo vidi;
 ■ mēs strādājam sistemātiski. Visās attiecīgajās mūsu uzņēmuma struktūrvienībās ir ieviestas sertificētas 

kvalitātes vadības sistēmas, kas atbilst standarta ISO 9001 – un/vai nozarei atbilstošas sertificēšanas 
sistēmas – prasībām. 

Lai darbs ilgtspējīgas attīstības jomā būtu sekmīgs, mēs sadarbojamies 
ar saviem piegādātājiem un izvirzām viņiem noteiktas prasības. Mēs 
izpildām arī klientu prasības attiecībā uz atbilstošu produktu un 
pakalpojumu kvalitāti. 
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Atbildīga uzņēmējdarbība ikdienā

POLITIKAS SNIEDZ NORĀDES
Rīcības kodā atspoguļotas Beijer Alma pamatvērtības. Attiecībā uz 
jautājumiem, kas saistīti, piemēram, ar vidi, darba vidi, kvalitāti un 
saziņu, grupas uzņēmumiem jāsagatavo savas detalizētas vadlīni-
jas. Šādas vadlīnijas tiek izstrādātas uzņēmumu vadības sistēmu 
ietvaros. Mērķu līmenis atbilst tam, kas noteikts grupas rīcības kodā.

ORGANIZĀCIJAS UN ATBILDĪBA
Par atbildīgas uzņēmējdarbības piemērošanu atbild grupas ģenerāl-
direktors. Vienlaikus grupa veic apmācību kursus, izplata informā-
ciju un veic turpmākus pasākumus, kas nodrošina labas zināšanas 
par rīcības kodu. Ikdienā atbildība par koda piemērošanu ir dele-
ģēta koncerna uzņēmumu vadītājiem. Kods ir iekļauts uzņēmumu 
iekšējās apmācības programmās, kas ietver arī atsevišķu apmācību 
uzņēmējdarbības ētikas jomā. Uzņēmumu vadītājiem jārīkojas tā, 
lai kalpotu par paraugu vadlīniju izpildē.

PASTĀVĪGI UZLABOJUMI
Rīcības kods lielā mērā balstās uz mērķi nodrošināt pastāvīgus uzla-
bojumus. Sistemātiski pasākumi ļauj mums mazināt ietekmi uz vidi, 
uzlabot mūsu darba vidi un īstenot citus uzlabošanas pasākumus. 
Mūsu darbā svarīga ir arī profilaktisko pasākumu un apdomīgas 
rīcības principu piemērošana.

ABSOLŪTA NEIECIETĪBA
Noteiktās rīcības koda jomās mēs īstenojam absolūtu  neiecietību 
 attiecībā uz prasību neievērošanu. Tas attiecas, piemēram, uz 
tiesību aktu, cilvēktiesību un prasību attiecībā uz kukuļdošanu, 
korupciju un konkurences likumu ievērošanu.

VADĪBAS SISTĒMAS
Visās ražošanas un citās struktūrvienībās, kur var būt nepiecieša-
mas sertificētas vadības sistēmas, mēs pieprasām vides pārvaldības 
(ISO 14001) un kvalitātes vadības (ISO 9001) sistēmu ieviešanu. 
Vadības sistēmām struktūrvienībās ar nelielu darbinieku skaitu nav 
nepieciešama ārēja sertifikācija. 

PRASĪBU IEVĒROŠANAS PĀRBAUDES UN UZSKAITE
Mēs regulāri uzraugām ilgtspējīgu attīstību un atbildīgu uzņēmēj-
darbību savos uzņēmumos. Pārbaudes pasākumi tiek veikti, izman-

tojot ikgadējas aptaujas, atsauksmes un oficiālas revīzijas. Koncerna 
sasniegumi tiek atspoguļoti gada pārskatā integrētajā ziņojumā 
par ilgtspēju. Pārskatu izveide notiek saskaņā ar starptautiskajām 
vadlīnijām un tiesību aktiem par obligātu ilgtspējības pārskatu 
lieliem uzņēmumiem. Tā atbilst arī ANO Globālā līguma prasībām 
par regulāru pasākumu un darbības pārskatu sniegšanu.

DARBĪBAS KONTROLE
Efektīva darbības kontrole, ilgtermiņa īpašumtiesības un atbildī-
ga uzņēmējdarbība ir tie rīki, kurus mēs izmantojam kā papildu 
vērtību radīšanas pamatu. Šāda papildu vērtību radīšana pamatojas 
uz tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kuriem ir augsts 
papildu vērtības līmenis klientiem, un tas nozīmē, ka tie uzlabo 
un sekmē klientu darbības efektivitāti, nostiprina to pozīciju tirgū 
un veido lielākus ietaupījumus vai rada citādu klientiem labvēlīgu 
rezultātu. Piedāvājot mūsu klientiem šādu papildu vērtību, tie var 
uzlabot savu produktu un pakalpojumu ieguldījumu ienesību, kas 
savukārt palielina rentabilitāti un visbeidzot arī grupas uzņēmumu 
vērtību. Tādējādi papildu vērtība tiek radīta arī Beijer Alma akcionā-
riem.

Efektīva vadība balstās uz atbildību, atvērtību, ētisku rīcību, cieņu 
pret mūsu akcionāru darbību un tiesību aktu ievērošanu. Mūsu 
lēmumu pieņemšanas rīku pamatā ir šādi aspekti:

 ■ efektīva finanšu līdzekļu, dabas resursu un cilvēkresursu izman-
tošana;

 ■ drošība un veselība ir mūsu uzņēmējdarbības skaidra prioritāte;
 ■ centieni uzturēt tādu uzņēmuma kultūru, kurā tiek piemērota un 

atbalstīta vides un sociālā atbildība;
 ■ mūsu ilgtermiņa stratēģijas līdzsvarošana ar sabiedrības un iein-

teresēto personu prasībām un viedokļiem;
 ■ mūsu ieinteresēto personu informēšana par ilgtermiņa attīstību 

un viedokļu uzklausīšana.

12

ILGTSPĒJA PRAKSĒ
Beijer Alma vadība un grupa koncerna uzņēmumu izpilddirektoru 
un Lesjöfors un Beijer Tech ilgtspējības jomas speciālistu pārvalda 
koncerna stratēģiju, mērķus un sasniegumus ilgtspējīgas attīstības 
jomā. Šo darbu vada mūsu Ilgtspējas attīstības vadītāja Anna Hae-
serte, kura atbild gan par koncerna stratēģisko ilgtspējas darbu, gan 
atbalsta un koordinē koncerna uzņēmumos īstenotos pasākumus. 



Ziņošana par nopietniem pārkāpumiem

Beijer Alma uzņēmuma darba klimatam ir jābūt caurskatāmam un uzņēmējdarbības ētikas līmenim – aug-
stam. Līdz ar to mēs vēlamies agri atklāt visus iespējamos pārkāpumus. Tādēļ mēs esam ieviesuši procesu 
brīdināšanai par nopietniem pārkāpumiem, kura ietvaros ir iespējams ziņot par aizdomīgām darbībām. Pro-
cess tiek izmantots gadījumā, ja koncerna darbinieks vai kāda cita persona pamana uzvedību, kas, iespējams 
ir neētiska vai pretlikumīga. 

ĀRPAKALPOJUMS
Anonimitātes nodrošināšanai, brīdinot par nopietniem pārkāpumiem, tiek izmantots ārpakalpojums, kas 
nodrošina, ka ziņojuma saturs un tam sekojošais dialogs tiek šifrēts un aizsargāts ar paroli. Vienlaicīgi mēs 
ceram, ka mūsu darbinieki un citas ieinteresētās puses jūtas pietiekoši droši, lai jautājumu vai aizdomu gadī-
jumā ar mums sazinātos tieši.

TĪMEKĻA VIETNE
Brīdināšanai par nopietniem pārkāpumiem var tikt izmantota tīmekļa vietne: beijeralma.whistlelink.com, 
kā arī Beijer Alma tīmekļa vietnē publicētais links. Ziņotājs aizpilda un nosūta ziņojumu. Ārpakalpojuma 
sniedzējs sniedz vērtējumu par to, vai ziņojums ir jāpārvalda koncerna brīdināšanas procesa ietvaros, kā arī 
sniedz atbildi ziņotājam. 
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I).Terminu skaidrojums

ANO GLOBĀLAIS LĪGUMS: ANO Globālā līguma iniciatīvas sākumi meklējami 1999. gadā Davosā (Šveicē) 
notikušajā Pasaules ekonomikas forumā. Globālā līguma mērķis ir rosināt uzņēmumus uzņemties aktīvu 
atbildību par desmit iekšēji atzītiem principiem četrās jomās: cilvēktiesības, darba tiesības, vide un korup-
cijas novēršana. Beijer Alma Globālajam līgumam pievienojās 2015. gadā.

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA: ilgtspējīga attīstība ir skaidrojama kā finanšu, sociālo faktoru un vides līdzsvars. 
Ilgtspējīga attīstība nozīmē pašreizējo vajadzību apmierināšanu, neapdraudot nākamo paaudžu spēju 
apmierināt savas vajadzības nākotnē.

KLIMATA PĀRMAIŅAS: rīcības kods ietver arī klimata pārmaiņu jomu, kas saistās ar Beijer Alma izmantotās 
enerģijas radītām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Šī joma ietver, piemēram, ēku apkuri, transportu un 
elektroenerģijas iepirkumus.

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA: standartu ISO 9001 pamato vairāki pamatprincipi, un to izmanto miljoniem 
organizāciju visā pasaulē. Standartā organizācijām ieteikts balstīt savu darbību uz klientu vajadzībām un 
pārskatīt iekšējo darba praksi, lai mazinātu izmaksas. Organizāciju var sertificēt, ja tā ir izpildījusi visas 
prasības. Daudzi grupas Beijer Alma uzņēmumi ir sertificēti saskaņā ar ISO 9001.

PIESARDZĪBAS PRINCIPS: piesardzības princips nozīmē, ka situācijās, kad pastāv aizdomas par dabas vai 
veselības apdraudējumu, taču trūkst zināšanu par attiecīgajiem riskiem, mēs neatliekam rīcību uz vēlāku 
laiku un nekavējamies pieņemt lēmumus par piemērotiem aizsardzības pasākumiem.

RĪCĪBAS KODS: rīcības kods ietver brīvprātīgas vadlīnijas par to, kā uzņēmumam vai organizācija ir jāvada 
sava darbība ētiskā, sociāli pārdomātā un videi labvēlīgā veidā. Beijer Alma rīcības kodā iestrādāts arī tāds 
dokuments kā Starptautiskās Darba organizācijas (ANO darba tiesību organizācijas) pamatkonvencijas par 
darba tiesībām, ANO Cilvēktiesību deklarācija un ANO Konvencija par bērna tiesībām, kā arī ANO Globālā 
līguma desmit principi. Dokumenta izveidē mūs iedvesmoja arī ISO 26000, proti, sociālās atbildības stan-
darts.

VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA: vides pārvaldības sistēmu izmanto, lai īstenotu organizācijas vides politiku un 
pārvaldītu vides aspektus. Tās mērķis ir mazināt organizācijas ietekmi uz vidi, veicot pastāvīgus uzlaboju-
mus. Beijer Alma izmanto standartu ISO 14001 – starptautisku vides pārvaldības sistēmu standartu.

ZIŅOŠANAS SISTĒMA: ziņošanas sistēma ļauj darbiniekiem iesniegt ziņojumus (celt trauksmi) par pārkāpu-
miem grupā. Sistēma ir izmantojama, ja atklāti nopietni pārkāpumi un darbinieki uzskata, ka nav iespē-
jams par tiem ziņot tieši savā organizācijā.




