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Názor spoločnosti Beijer Alma na 

zodpovedné podnikanie sa zakladá 

na iniciatíve OSN Global Compact, 

globálnych cieľoch pre udržateľný rozvoj  

a na iných medzinárodných dohodách  

a smerniciach. Aby boli naše hodnotenia 

pre spolupracovníkov, obchodných 

partnerov a zákazníkov jasné, máme 

kódex správania sa. Ten ukazuje, ako 

zodpovedne sa staviame k vplyvu, ktorý 

má naša činnosť na životné prostredie  

a aj spoločnosť ako takú.
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Beijer Alma, a.s. je medzinárodná priemyselná skupina zaregistrovaná na burze. Obchod-
ným zámerom je kupovať, vlastniť a rozvíjať podniky s dobrým rastovým potenciálom. 
Naše dcérske spoločnosti vyrábajú komponenty a  zaoberajú sa  predajom s pridanou 
hodnotou, výrobou a špecializovanými technológiami.



UDRŽATEĽNOSŤ BUDE ČOSKORO KRITICKEJ-
ŠIA VOČI OBCHODOVANIU a v tomto vývoji 
má Lesjöfors ambíciu stáť v popredí. 
Uvedomujeme si, že je dôležité mať 
vedúce postavenie, aby sme boli pre na-
šich zákazníkov atraktívnym partnerom. 
Naša podniková kultúra je decentrali-
zovaná, dôležitá je úloha jednotlivca. 
Jasný program udržateľnosti bude tiež 
rozhodujúci pri prilákaní talentov pre 
našu činnosť. Preto je pre nás v koncer-
ne významné mať jasné ciele a aktívne 
pracovať na otázkach udržateľnosti. 

OLA TENGROTH, VR LESJÖFORS

ŠIROKÁ PONUKA VÝROBKOV a naše veľké  
technologické znalosti prispievajú  
k zvýšenej produktivite, čím zákazníci  
znižujú zaťaženie životného prostredia. 
Aby sme zabezpečili najlepšiu ponuku 
na trhu, spolupracujeme s poprednými 
dodávateľmi s vysokými požiadavkami 
na kvalitu výrobkov a na nízke zaťa-
žovanie životného prostredia. Dobré 
pracovné prostredie a vysoká obchodná 
etika prispievajú navyše k spokojnosti 
spolupracovníkov a zákazníkov. Takým 
spôsobom posilňujeme v spoločnosti 
Beijer Tech udržateľnosť konkuren-
cieschopnosti.  

STAFFAN JOHANSSON, VR BEIJER TECH

ABY SME RÁSTLI, KONÁ NÁŠ KONCERN ZODPOVEDNE.  
Tým máme na mysli, že zodpovedáme za ľudí a život-
né prostredie. Robíme to tak, že zachovávame dobrú 
obchodnú etiku s jasnou spoločenskou angažovanos-
ťou, ako aj prostredníctvom efektívneho využívania 
zdrojov so zníženým dopadom na klimatické pod- 
mienky. Zároveň musia spolupracovníci pociťovať,  
že pracovné miesta sú isté, rovnoprávne  
a umožňujú osobný rast. Okrem toho si 
musíme so zákazníkmi, obchodnými 
partnermi a ostatnými podielovými 
 vlastníkmi navzájom dôverovať.

Máme kódex správania sa, ktorý fun-
guje ako príklad. Kódex je okrem iného 
súčasťou iniciatívy OSN Global Compact 
a znamená, že dodržiavame desať prin-
cípov o životnom prostredí a spoločen-
skej zodpovednosti. Máme dokonca aj 
službu oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti. Tú použijú spolupracovníci vtedy, 
keď zistia nezrovnalosti, ktoré nedokážu 
spracovať vo vlastnej organizácii. 

Požiadavka prevzatia zodpovednosti je 
jasná. Kódex správania sa nám pomáha túto 
zodpovednosť prevziať nielen ako jednotliv-
com, ale aj ako organizácii. Kódex podporuje 
prácu v každodennom živote, kde prostredníc-
tvom jasne definovaných cieľov udržateľnosti a 
úsilia zameraného na výsledky ukazujeme, čo 
chceme dosiahnuť. Podporuje nás aj podniko-
vá kultúra. V spoločnosti Beijer Alma je jasná 
a vyznačuje sa otvorenosťou, toleranciou a 
prístupom k informáciám, a tak sa stáva ďalšou 
hnacou silou práce na trvalej udržateľnosti. 

HENRIK PERBECK, 
VR A RIADITEĽ KONCERNU BEIJER ALMA
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Naša zodpovednosť za ľudí a životné prostredie



Zodpovedné podnikanie

Najdôležitejším cieľom spoločnosti Beijer Alma je vytvoriť pre zákazníkov, akcionárov, partnerov a spo-
lupracovníkov pridanú hodnotu. Táto pridaná hodnota je o tom, aby sme rozličnými spôsobmi prispeli 
k hospodárskemu prínosu, napríklad k lepšej rentabilite a konkurencieschopnosti zákazníkov, k atrak-
tívnym výnosom pre akcionárov alebo k trhovým platom a podmienkam pre spolupracovníkov. Pridanú 
hodnotu musíme vytvoriť bez toho, aby sme robili kompromisy s našimi ambíciami ohľadne kvality a udr-
žateľného rozvoja. Zodpovednosť za životné prostredie, spoločenská zodpovednosť a dobrá obchodná etika 
sa tým musia stať samozrejmou súčasťou našej každodennej činnosti a dlhodobej stratégie koncernu. 

Náš názor na zodpovedné podnikanie sa zakladá na iniciatíve OSN Global Copact a na iných me-
dzinárodných dohodách. Norma pre usmernenie spoločenskej zodpovednosti (ISO 26000) sa tiež stala 
smerodajnou pri formulácii kódexu správania sa. Kódex ukazuje, ako zodpovedne sa staviame k vplyvu, 
ktorý má činnosť a výrobky na životné prostredie, ale aj na spoločnosť ako takú.

ĽUDIA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OBCHODNÁ ETIKA
Kódex správania sa sa zameriava na tri oblasti – ľudí a spoločnosť, životné prostredie a obchodnú etiku. 
Navyše zahŕňa postoje koncernu týkajúce sa obchodných partnerov, kvality a zodpovednosti za výrobok. 
Tým kódex zachytáva, ako pracujeme s udržateľným hodnotovým reťazcom. V každej oblasti opisuje 
kódex stanovisko, za ktorým stojíme, a ako všetci spolupracovníci prispievajú k jeho naplneniu. Kódex je 
oporou, no až prostredníctvom uplatnenia v každodennom živote sú ambície jasné a predstavujú rozdiel. 
Týmto spôsobom ide o zodpovednosť, ktorú musíme prijať spoločne.

Prostredníctvom kódexu správania sa:
 ■ Dodržiavame zákony, iniciatívu OSN Global Compact, OSN dohovor o právach dieťaťa a iné medzinárod-

né dohody a smernice.
 ■ Berieme ohľad na hospodárske očakávania našich podielových vlastníkov, vytvárame akcionárske 

hodnoty zákazníkov a akcionárov.
 ■ Je spoločenská zodpovednosť integrovaná do celého koncernu a praktikuje sa vo vzťahoch so spolupra-

covníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi, vlastníkmi a inými podielovými vlastníkmi.
 ■ Prispievame k trvanlivému rozvoju, vrátane zdravia a blahobytu v spoločnosti.

PLATÍ PRE VŠETKÝCH
Spolu s predpismi pre riadenie podniku a inými smernicami koncernu funguje kódex ako rámec. Platí pre  
všetkých spolupracovníkov, riaditeľov a členov vedenia spoločnosti Beijer Alma, nech sa už nachádzajú  
kdekoľvek na svete. Očakávame, že naši obchodní partneri prijmú účasť v kódexe správania sa a zavedú  
v svojej činnosti podobné smernice.
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Iniciatíva OSN Global Compat má 17 globálnych cieľov pre udr-
žateľný rozvoj, ktoré boli stanovené v roku 1999. Zameriavajú sa 
na odstránenie chudoby a hladu, na realizáciu ľudských práv pre 
všetkých, na dosiahnutie rodovej rovnoprávnosti a zmocňovania sa 
pre všetkých, ako aj na zabezpečenie trvalej ochrany planéty a jej 
prírodných zdrojov. Spoločnosť Beijer Alma si vybrala deväť cieľov, 
ktoré sú najsilnejšie prepojené s našou prácou v rámci udržateľnos-
ti a pôsobia v tejto práci ako kompas.

DOBRÉ VZDELANIE 
PRE VŠETKÝCH

Cieľ 4. Dobré vzdelanie pre všetkých – zabezpečiť inkluzívne  
a rovnocenné vzdelávanie dobrej kvality a podporovať celoživotné 
vzdelávanie.
Spolupracovníkom ponúkame príležitosť rozvíjať svoje odborné 
znalosti a zručnosti, ako aj zúčastňovať sa na spolupráci a projek-
toch so školami, univerzitami, výskumnými ústavmi a priemyselný-
mi sieťami.

RODOVÁ 
ROVNOSŤ

Cieľ 5. Rodová rovnosť – dosiahnuť rovnosť a zmocňovanie sa pre 
všetky ženy a dievčatá.
Nikoho nediskriminujeme na základe náboženstva, pohlavia, veku,  
zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti, politic- 
kých názorov, spoločenského pozadia alebo etnického pôvodu  
a podporujeme a rozvíjame rozmanitosť.

UDRŽATEĽNÁ 
ENERGIA PRE 
VŠETKÝCH

Cieľ 7. Udržateľná energia pre všetkých – zabezpečiť prístup  
k finančne dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii 
pre všetkých.
Vodu, energiu, materiály a iné prírodné zdroje používame efek-
tívne, dobre s nimi hospodárime a zameriavame sa na udržateľný 
rozvoj.

DÔSTOJNÉ 
PRACOVNÉ 
PODMIENKY A 
HOSPODÁRSKY RAST

Cieľ 8. Dôstojné pracovné podmienky a hospodársky rast -  usilo- 
vať sa o trvalý, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, o plnú  
a produktívnu zamestnanosť s dôstojnými pracovnými podmien-
kami pre všetkých.
So všetkými spolupracovníkmi zaobchádzame spravodlivo, dôs-
tojne a s rešpektom. Rešpektujeme právo všetkých organizovať sa. 
Naším najdôležitejším obchodným cieľom je výnosný rast, ktorý 
zabezpečí spoločnosti Beijer Alma dlhodobý úspešný rozvoj a zna-
mená, že preberáme zodpovednosť za ľudí a životné prostredie.

UDRŽATEĽNÝ 
PRIEMYSEL, INOVÁCIE 
A INFRAŠTRUKTÚRA

Cieľ 9. Udržateľný priemysel, inovácie a infraštruktúra – vybudo-
vať odolnú infraštruktúru, usilovať sa o inkluzívnu a udržateľnú 
industrializáciu a podporovať inovácie.
Na činnosť sa pozeráme z hľadiska životného cyklu – suroviny, 
obchodní partneri, výrobky, služby a zákazníci – a inovatívnym spô-
sobom spájame environmentálny prínos s obchodným prínosom, 
čo prispieva k rozvoju koncernu. 

UDRŽATEĽNÁ 
SPOTREBA 
A VÝROBA

Cieľ 12. Udržateľná spotreba a výroba – zabezpečiť udržateľné 
spotrebné a výrobné vzory.
Naše výrobky musia spĺňať dohodnuté zákonné a zdravotné normy 
týkajúce sa používania, ako aj zohľadňovať aspekty týkajúce sa 
kvality výrobkov a bezpečnosti. Ponúkame výrobky a riešenia, ktoré 
prispievajú k zníženiu dopadov na životné prostredie.

BOJ PROTI ZMENÁM 
KLIMATICKÝCH 
PODMIENOK

Cieľ 13. Boj proti zmenám klimatických podmienok – podniknúť 
okamžité opatrenia na boj proti zmenám klimatických podmienok 
a ich následkom.  
Musíme znížiť emisie plynov ovplyvňujúcich klimatické podmienky 
a vyhodnotiť vplyv zmien klimatických podmienok na našu činnosť.

MIEROVÁ 
A INKLUZÍVNA 
SPOLOČNOSŤ

Cieľ 16. Mierová a inkluzívna spoločnosť, v ktorej sa Beijer Alma 
zameriava na čiastkový cieľ 16.5 – boj proti korupcii a úplatkár-
stvu.
V rámci našej vlastnej činnosti vyžadujeme čestnosť a poctivosť  
a to isté očakávame od všetkých obchodných partnerov. Úplatky  
sú zakázané. Dary a iné výhody nesmú prekročiť miestne zvyky  
a miestne zákonodarstvo. Všetky oddelenia a spolupracovníci 
 musia dodržiavať zákony o hospodárskej súťaži.  

IMPLEMENTÁCIA 
A GLOBÁLNE 
PARTNERSTVO

Cieľ 17. Implementácia a globálne partnerstvo – posilniť pro-
striedky implementácie a revitalizovať globálne partnerstvo pre 
udržateľný rozvoj.  
Našu práca v rámci trvalej udržateľnosti ovplyvňujú rôzni podieloví 
vlastníci, ktorí na spoločnosť Beijer Alma kladú požiadavky a majú 
svoje očakávania. Splniť požiadavky s dobrou rezervou je samozrej-
mou súčasťou stratégie udržateľnosti.

Prepojenie medzi cieľmi koncernu a globálnymi cieľmi prezentuje 
spoločnosť Beijer Alma integrované vo výročnej správe a v správe o 
udržateľnosti.

Globálne ciele – kompas
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Stratégia pre udržateľný rozvoj 

Spoločnosť Beijer Alma je medzinárodná priemyselná skupina registrovaná na burze Nasdaq Stockholm. 
Naším obchodným zámerom je vlastniť a rozvíjať podniky s dobrým potenciálom rastu. Činnosť je zame-
raná na výrobu komponentov (Lesjöfors ), ako aj na predaj s pridanou hodnotou, výrobu a špecializované 
technológie (Beijer Tech). Súčasťou našej obchodnej stratégie je zodpovedné podnikanie. Je to aj predpo-
klad pre to, že budeme schopní ziskovo rásť. Táto zodpovednosť je založená na kódexe správania sa, na 
našich najdôležitejších otázkach udržateľnosti, na tom, ako identifikujeme riziká a možnosti, ako aj na 
práci s naším hodnotovým reťazcom. Spolu to otvára možnosti na prácu s trvalou udržateľnosťou, ktorá  
prispieva k lepšiemu svetu, vytvára obchodné možnosti, zmenšuje riziká a spôsobuje, že sa stretávame  
s požiadavkami a očakávaniami od podielových vlastníkov. Stratégia udržateľného rozvoja stavia na 
nasledujúcich častiach:

 ■ KÓD SPRÁVANIA SA. Kód poskytuje spolupracovníkom a podielovým vlastníkom informácie o tom, ako 
hľadíme na otázky týkajúce sa ľudí, spoločnosti, životného prostredia a obchodnej etiky. Platí to pre 
všetkých v spoločnosti Beijer Alma, nech sa už nachádzajú kdekoľvek na svete. Kód správania sa stavia 
na medzinárodnom a národnom zákonodarstve, ako aj na podpore a rešpekte iniciatívy OSN Global 
Compact a iných medzinárodných etických smerniciach. 

 ■ OTÁZKY UDRŽATEĽNOSTI. Zameranie sa na otázky udržateľnosti, ktoré sú podstatné pre obchodnú straté-
giu koncernu a významné pre podielových vlastníkov.

 ■ UDRŽATEĽNÝ HODNOTOVÝ REŤAZEC. Perspektíva životného cyklu aktivít, výrobkov a služieb spoločnosti 
Beijer Alma.

 ■ RIZIKÁ A MOŽNOSTI. Riziká identifikujeme, spracovávame a minimalizujeme. Možnosti v rámci udržateľ-
ného rozvoja využívame a prispievajú k obchodnému benefitu.

 ■ CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Dlhodobé ciele týkajúce sa celého koncernu v rámci dôležitých oblastí. 
Tieto sa doplňujú podrobnejšími cieľmi a akčnými plánmi pre koncernové oddelenia.

PRÁCA V PRAXI
 ■ ZODPOVEDNOSŤ. Delegovaná zodpovednosť, ktorá znamená, že sa operatívna práca na udržateľnosti 

prispôsobuje a vykonáva na rozličných oddeleniach koncernu.
 ■ ISO 14001. Zameranie sa na systematickú prácu s neustálymi zlepšeniami, predovšetkým v rámci systé-

mu environmentálneho manažmentu ISO 14001.
 ■ KONTROLA A KOMUNIKÁCIA. Pravidelná kontrola práce na udržateľnosti a transparentná komunikácia  

s rozličnými podielovými vlastníkmi koncernu, predovšetkým prostredníctvom správy o udržateľnosti, 
ktorá je súčasťou výročnej správy.

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
Stratégia zodpovedného podnikania vychádza z kódu správania sa, dôležitých otázok udržateľnosti, 
z toho, ako identifikujeme riziká a možnosti, ako aj z práce s hodnotovým reťazcom. Celkovo táto 
stratégia prispieva k vytvoreniu rentabilného udržateľného rastu spoločnosti Beijer Alma.
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Desať princípov v iniciatíve OSN Global Compact prispieva k zameraniu 
sa na oblasti, ktoré sú pre nás a našich podielových vlastníkov dôležité, 
napríklad zníženie vplyvu na životné prostredie, isté pracovné miesta, 
rešpektovanie ľudských práv a zdravé obchodné princípy. 

Ľudia a spoločnosť 

REŠPEKTOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV
 ■ So všetkými spolupracovníkmi zaobchádzame spravodlivo, dôstojne a s rešpektom.
 ■ Nezaobchádzame inak s niekým na základe náboženstva, pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, 

sexuálnej orientácie, národnosti, politických názorov, spoločenského pozadia alebo etnického pôvodu.
 ■ Podporujeme a rozvíjame rozmanitosť.
 ■ Nešikanujeme, nevyhrážame sa a nediskriminujeme.
 ■ Rešpektujeme právo všetkých spolupracovníkov na organizovanie sa.
 ■ Neakceptujeme detskú, ilegálnu alebo nútenú prácu. Máme nulovú toleranciu ku všetkým typom ob-

chodovania s ľuďmi, vrátane prostitúcie a iného obchodovania so sexom.

DOBRÉ PRACOVNÉ ROSTREDIE
 ■ Naše činnosti sa vykonávajú tak, že sa riadia zákonodarstvom z oblasti pracovného prostredia s dobrým 

predstihom.
 ■ Máme nulovú víziu týkajúcu sa pracovných úrazov a nerobíme kompromisy ohľadne zdravia a bezpeč-

nosti na pracovisku. 
 ■ Pracujeme preventívne a systematicky, aby sme vytvorili dobré a bezpečné pracovné prostredie.
 ■ Spolupracovníkom ponúkame možnosť rozvíjať profesijné znalosti a zručnosti.

JASNÁ SPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ
 ■ Tam kde je to možné, angažujeme sa v komunitách, kde má spoločnosť Beijer Alma svoju činnosť. Sna-

žíme sa zamestnať a rozvíjať miestnych spolupracovníkov a riaditeľov.
 ■ Uprednostňujeme podporu a sponzorskú spoluprácu s organizáciami, ktoré zdieľajú naše hodnoty  

a preferujú komunity, v ktorých pôsobíme.
 ■ Spolupracujeme a zúčastňujeme sa na projektoch so školami, univerzitami, výskumnými ústavmi  

a priemyselnými sieťami.
 ■ Zaujímame neutrálny postoj v politických otázkach. Názov spoločnosti alebo hospodárske zdroje Beijer 

Alma sa nemôžu používať v politických súvislostiach.



Systematickou a cielenou prácou s otázkami životného prostredia 
tvoríme obchodný prínos a prínos pre životné prostredie.

Životné prostredie

PREVENTÍVNA ENVIRONMENTÁLNA PRÁCA
 ■ Naše činnosti sa musia vykonávať tak, aby dodržiavali zákonodarstvo v oblasti životného prostredia 

s dobrým predstihom.
 ■ Musíme mať dobrý predstih ohľadne nového zákonodarstva a musíme v dobrom čase zachytiť požia-

davky a priania zákazníkov a iných podielových vlastníkov.
 ■ Pracujeme preventívne a s dlhodobými cieľmi, aby sme znížili vplyv na životné prostredie. Pre túto 

prácu je rozhodujúci princíp opatrnosti.
 ■ Usilujeme sa znížiť emisie plynov ovplyvňujúcich klimatické podmienky. Pravidelnými analýzami 

vyhodnocujeme ako zmeny klimatických podmienok ovplyvňujú činnosť.
 ■ Vodu, energiu, materiály a iné prírodné zdroje používame efektívne, dobre s nimi hospodárime  

a zameriavame sa na udržateľný rozvoj.
 ■ Keď zaobstarávame suroviny, chemické výrobky, obaly a spôsob distribúcie, berieme ohľad na envi-

ronmentálne a zdravotné aspekty.
 ■ V prípade havárií sme dobre pripravení, pretože systematicky identifikujeme a vyhodnocujeme 

riziká nehôd, požiarov a nekontrolovaných únikov do životného prostredia.
 ■ O našej práci v rámci udržateľnosti podávame otvorené, pravdivé a vecné informácie.
 ■ S otázkami životného prostredia pracujeme systematicky. Na tých oddeleniach, kde je to relevantné, 

sa musí nachádzať certifikovaný systém environmentálneho manažmentu ISO 14001. 
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Obchodná etika

DOBRÁ OBCHODNÁ ETIKA
 ■ V našej vlastnej činnosti kladieme požiadavky na čestnosť a poctivosť a od našich obchodných partnerov 

očakávame to isté.
 ■ Úplatky sú zakázané. Všetky formy kompenzácie obchodným zástupcom, dodávateľom a iným obchod-

ným partnerom sa vzťahujú len na samotné výrobky alebo služby.
 ■ Dary a iné výhody môžu byť súčasťou očakávaného pohostinstva, no nesmú prekročiť miestne zvyky  

a musia byť úplne v súlade s miestnym zákonodarstvom.
 ■ Všetky oddelenia a spolupracovníci koncernu musia dodržiavať zákony konkurencieschopnosti.
 ■ Všetci spolupracovníci musia predchádzať konfliktom záujmov medzi súkromnými hospodárskymi otáz-

kami a obchodnou činnosťou podniku.  
 ■ Všetky obchodné transakcie, ktoré sa robia v rámci koncernu, musia byť jasne viditeľné v účtovníc-

tve  podniku. Účtovníctvo sa vykonáva podľa koncernových predpisov a v súlade s medzinárodnými 
 účtovnými normami.

 ■ Zabezpečíme, aby spolupracovníci – bez rizika osobných následkov – mohli spustiť poplach ohľadne 
nezrovnalostí, takzvané pískanie na píšťalku – oznámenie protispoločenskej činnosti.

 ■ Uplatňujeme zdravé obchodné princípy, v rámci našej reklamy a marketingu sme zodpovední a striedmi.
 ■ Rešpektujeme práva vlastníkov a právo na nehmotný majetok.

ZODPOVEDNOSŤ VOČI AKCIONÁROM
Chránime investície akcionárov a usilujeme sa o konkurenčné výnosy, ktoré sa neustále zlepšujú. Naše  
podnikové riadenie dáva predpoklad na aktívne a zodpovedné vlastníctvo, dobre vyvážené rozdelenie  
zodpovednosti medzi valné zhromaždenie, vedenie, výkonných riaditeľov a audítorov, ako aj otvorenosť  
a transparentnosť voči všetkým podielovým vlastníkom. Vzťah medzi spoločnosťou Beijer Alma a akcionár-
mi je založený na nasledujúcich princípoch:

 ■ Keď sa rozhoduje o závažných stratégiách a o alternatíve postupu, vždy zohľadňujeme výnosy investova-
ných peňazí akcionárov.

 ■ Akcionárov dostatočne informujeme o činnosti koncernu, výsledkoch, rizikách a stratégiách. Robíme to  
v súlade s pravidlami búrz, na ktorých je spoločnosť Beijer Alma zaregistrovaná.

 ■ Informácie dôležité pre našich podielových vlastníkov poskytujeme vždy čo najrýchlejšie, ako nám to 
okolnosti dovolia.

PREMYSLENÁ KOMUNIKÁCIA
 ■ Naša komunikácia musí byť priama a čestná, musí dodržiavať platné zákonodarstvo, predpisy a normy.  

V rámci primeraného obchodného tajomstva musíme byť otvorení a korektní.
 ■ S našimi podielovými vlastníkmi udržujeme blízke vzťahy, pri ktorých je komunikácia založená na pravi-

delných kontaktoch, jasnosti a dobrej obchodnej etike.
 ■ Rešpektujeme slobodu každého spolupracovníka vyjadriť sa o vzťahoch, ktoré sa ho osobne dotýkajú.  

V otázkach, ktoré sa týkajú činnosti spoločnosti Beijer Alma majú právo vyjadrovať sa na účet Beijer Alma 
výlučne predstavitelia príslušného vedenia podniku. Otázky o činnosti spoločnosti Beijer Alma sa preto 
odkazujú na miestne vedenie podniku, vedenie dcérskeho podniku alebo vedenie koncernu. Všetky ex-
terné informácie, ktoré môžu ovplyvniť kurz akcií sprostredkuje vedenie, riaditeľ koncernu alebo hlavný 
finančný riaditeľ.
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Udržateľný hodnotový reťazec

OBCHODNÍ PARTNERI
 ■ Oceňujeme spoluprácu s našimi obchodnými partnermi, napríklad s dodávateľmi, subdodávateľmi, 

spolupracovníkmi, obchodnými zástupcami a distribútormi.
 ■ Očakávame, že naši obchodní partneri dodržiavajú spoločenské, obchodno-etické a environmentálne 

princípy nášho kódexu správania sa a medzinárodné smernice, ktoré spoločnosť Beijer Alma pod-
poruje. Navyše očakávame, že uplatňujú tie isté požiadavky a vyhodnotenia voči svojim obchodným 
partnerom.

 ■ Chceme, aby naši obchodný partneri pracovali tak, aby ich činnosti, výrobky a služby neovplyvňovali 
negatívnym spôsobom životné prostredie, zdravie ľudí a spoločnosť.

 ■ Našich obchodných partnerov vyzývame, aby zaviedli certifikačný systém vedenia pre kvalitu, životné  
a pracovné prostredie.

 ■ Pravidelne sledujeme výkony našich obchodných partnerov v rámci udržateľného rozvoja. Ak nespĺňajú 
naše požiadavky, môže to viesť k opatreniam na zlepšenie alebo k ukončeniu spolupráce. 

 ■ Kontrolujeme, aby sme s primeranou istotou mohli stanoviť, či určité kovy (konfliktné suroviny) nepo-
chádzajú z oblastí ozbrojených konfliktov.

SPRÁVNA KVALITA, BEZPEČNOSŤ VÝROBKU A PRISPÔSOBENIE ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
 ■ Vždy plníme požiadavky, potreby a očakávania klientov tým, že dodávame služby a výrobky správnej 

kvality.
 ■ Naše výrobky spĺňajú dohodnuté zákonné a zdravotné normy týkajúce sa použitia.
 ■ Informácie o tom, ako sa výrobky majú používať, sú vždy korektné a jasné. Týkajú sa napríklad vecí  

a inštalácií, údržby, skladovania a konečného prevzatia, všetko šetrné k životnému prostrediu. 
 ■ Berieme ohľad na aspekty, ktoré sa týkajú kvality a bezpečnosti našich výrobkov, ponúkame výrobky  

a riešenia, ktoré prispievajú k znižovaniu vplyvu na životné prostredie.
 ■ Pracujeme systematicky. Na oddeleniach, kde je to relevantné, sa musí nachádzať certifikovaný systém 

manažérstva kvality podľa ISO 9001, a/alebo certifikačný systém špecifický pre odvetvie.

Aby bola práca na udržateľnom rozvoji úspešná, s našimi obchodnými 
partnermi spolupracujeme a kladieme na nich požiadavky.  
Taktiež spĺňame požiadavky zákazníkov ohľadne správnej kvality 
výrobkov a služieb.
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Zodpovedné podnikanie v každodennom živote

STRATÉGIA POSKYTUJE USMERNENIE
Kódex správania sa zachytáva základné hodnoty spoločnosti 
Beijer Alma. Pre otázky ako napríklad životné prostredie, pracovné 
pro stredie, kvalita a komunikácia, koncern predkladá vlastné 
podrobné smernice. Takéto smernice sa vyvíjajú v rámci systému 
riadenia podniku. Úroveň ambícií musí zodpovedať tomu, čo sa 
uvádza v koncernovom kódexe správania sa.

ORGANIZÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ
Celkovú zodpovednosť za aplikáciu zodpovedného podnikania má 
riaditeľ koncernu. Súčasne koncern realizuje vzdelávanie, distri-
buuje informácie a robí následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že 
znalosti ohľadne kódexu správania sa sú vysoké. V každodennom 
živote je zodpovednosť za to, ako sa kódex aplikuje, delegovaná 
na riaditeľov koncernových podnikov. Kódex je súčasťou interné-
ho vzdelávacieho programu podnikov, kam patrí aj samostatné 
vzdelávanie o obchodnej etike. Riaditelia musia reagovať takým 
spôsobom, aby boli príkladom pri uplatňovaní smerníc.

NEUSTÁLE ZLEPŠENIA
Kódex správania sa v mnohom buduje na práci s neustálymi 
zlepšeniami. Systematickou prácou sa znižuje vplyv na životné 
prostredie, zlepšuje pracovné prostredie a realizujú sa iné opatrenia 
na zlepšenie. Dôležité sú pre nás preventívne opatrenia a použitie 
princípu opatrnosti. 

NULOVÁ TOLERANCIA
V rámci niektorých oblastí kódexu máme nulovú toleranciu  
k odchýlkam. Platí to napríklad pre to, ako sa riadime zákonodar-
stvom, ako aplikujeme ľudské práva a otázky týkajúce sa úplatkov, 
korupcie a konkurenčných zákonov.

SYSTÉM VEDENIA
Systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a kvality (ISO 
9001) sa musí nachádzať na všetkých výrobných oddeleniach a vy-
skytovať sa pri iných činnostiach, kde je motivovaný certifikovaným 
systémom vedenia. V oddeleniach s malým počtom zamestnancov 
nemusí byť systém vedenia externe certifikovaný. 

KONTROLA  A SPRÁVY
V našich podnikoch pravidelne sledujeme prácu s udržateľným roz-
vojom a so zodpovedným podnikaním. Kontrola prebieha prostred-
níctvom ročných dotazníkov, spätnej väzby a formálnych auditov. 
Výkonnosť koncernu sa uvádza v správe o udržateľnosti, ktorá je 
súčasťou výročnej správy. Správy dodržiavajú medzinárodné smer-
nice a zákonodarstvo týkajúce sa povinných správ o udržateľnosti 
pre veľké podniky. Taktiež spĺňajú požiadavky iniciatívy OSN Global 
Compact ohľadne pravidelného podávania správ o opatreniach  
a výkonnosti.

RIADENIE ČINNOSTI
Efektívne riadenie činnosti, dlhodobé vlastníctvo a zodpovedné 
podnikanie razí cestu pre tvorbu hodnôt. Tvorba hodnôt je založená 
na tom, že dodávame výrobky a služby, ktoré majú vysokú hodnotu 
pre zákazníkov, to znamená, že zlepšujú, zefektívňujú, posilňujú, 
prinášajú úspory alebo iným spôsobom rozvíjajú činnosť zákazní-
ka. Keď naše podniky dodávajú zákazníkom takéto hodnoty, môžu 
títo zlepšovať marže svojich výrobkov a služieb, čo zvyšuje rentabi-
litu, a tým aj hodnotu podnikov a koncernu. Zároveň sa tým vytvára 
zvýšená hodnota pre akcionárov spoločnosti Beijer Alma. 

Efektívne riadenie je založené na zodpovednosti, otvorenosti, 
etickom správaní sa, rešpektovaní činností našich podielových 
vlastníkov a na platnom zákonodarstve. Naše nástroje pri rozhodo-
vaní sú založené na tom, že:

 ■ Efektívnym spôsobom využívame finančné, prírodné a ľudské 
zdroje.

 ■ Bezpečnosť a zdravie sú jasné priority.
 ■ Usilujeme sa o podnikovú kultúru, kde sa aplikuje a povzbudzuje 

environmentálna a spoločenská zodpovednosť.
 ■ Udržiavame rovnováhu dlhodobej stratégie voči požiadavkám  

a stanoviskám spoločnosti a iných podielových vlastníkov. 
 ■ S našimi podielovými vlastníkmi komunikujeme o udržateľnom 

rozvoji a počúvame ich názory.
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PRÁCA NA UDRŽATEĽNOSTI V PRAXI
Vedenie spoločnosti Beijer Alma a spoločná koncernová skupina 
s výkonnými riaditeľmi a ľuďmi zodpovednými za udržateľnosť 
z Lesjöfors a Beijer Tech spracováva stratégiu, ciele a kontrolu 
práce na udržateľnosti. Túto prácu koordinuje naša riaditeľka 
pre udržateľnosť Anna Haesertová, ktorá čiastočne zodpovedá 
za koncernovú strategickú prácu na udržateľnosti, čiastočne 
podporuje a koordinuje zásahy, ktoré robia koncernové podniky.



Podnikové ovzdušie v spoločnosti Beijer Alma musí byť transparentné a obchodná etika na vysokej úrovni. 
Tým sledujeme, aby sme včas zachytili prípadné nešváry. Preto máme proces oznamovania protispoločen-
skej činnosti – takzvané pískanie na píšťalku, kde sa môžu oznámiť podozrivé nezrovnalosti. Používa sa 
vtedy, keď spolupracovník alebo iná osoba zistí správanie, ktoré by mohlo byť neetické alebo nezákonné.

EXTERNÉ SPRACOVANIE
Aby sme zabezpečili anonymitu, spracovávame náš kanál oznamovania protispoločenskej činnosti prostred-
níctvom externej firmy, kde sú oznámenie, ako aj nasledujúci dialóg šifrované a chránené heslom. Zároveň  
dúfame, že sa spolupracovníci a iní podieloví vlastníci cítia bezpečne, aby pri otázkach alebo podozreniach  
v prvom rade nadviazali priamy kontakt s nami.

CEZ WEB
Služba oznamovateľov protispoločenskej činnosti je dostupná cez nasledujúcu webovú adresu: beijeralma.
whistlelink.com, no dá sa dosiahnuť aj prostredníctvom linku na webovej stránke Beijer Alma. Oznamovateľ 
vyplní a odošle správu. Externá firma potom posúdi, či je správa vhodná na to, aby sa spracovala v rámci 
koncernového kanála oznamovateľov protiprávnej činnosti a potom sa opäť spojí s oznamovateľom. 
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Služba oznamovateľov protispoločenskej činnosti

beijeralma.whistlelink.com
beijeralma.whistlelink.com
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.Slovník pojmov

OSN GLOBAL COMPACT: Iniciatíva Global Compact bola uvedená v súvislosti so svetovým ekonomickým  
fórom v Davose v roku 1999. Účelom iniciatívy Global Compact je, aby podniky prijali aktívnu zodpoved- 
nosť za desať medzinárodne uznávaných princípov v rámci štyroch oblastí: ľudské práva, pracovné právo,  
životné prostredie a boj proti korupcii. Spoločnosť Beijer Alma sa pripojila k iniciatíve Global Compact  
v roku 2015.

KÓD SPRÁVANIA SA: Kód správania sa je dobrovoľná smernica pre to, ako podnik alebo organizácia 
prevádzkuje svoju činnosť etickým, spoločenským a environmentálnym spôsobom. Kód správania sa 
spoločnosti Beijer Alma je okrem iného založený na základných konvenciách MOP o pracovnom práve 
(odborový orgán OSN pre pracovné právo), na deklarácii OSN o ľudských právach, na dohovore o právach 
dieťaťa, ako aj na desiatich princípoch iniciatívy OSN Global Compact. Inšpirovala nás aj ISO 26000, ktorá 
je normou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. 

KLIMATICKÉ ZMENY: V kódexe správania sa sa uvádzajú klimatické zmeny, ktoré spôsobujú emisie sklení-
kových plynov, keď spoločnosť Beijer Alma používa energiu. Toto zahŕňa napríklad vykurovanie budov, 
dopravu a nákup elektriny.

PRINCÍP OPATRNOSTI: Princíp opatrnosti znamená, že – v situáciách, keď máme podozrenie na environmen-
tálne a zdravotné riziká, no nemáme dostatočné vedomosti o týchto rizikách – odložíme vhodné ochranné 
opatrenia alebo o nich nerozhodujeme.

SLUŽBA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI: Služba, ktorá uľahčuje spolupracovníkom spustiť 
poplach – to znamená zahvízdať na píšťalke. Služba sa používa, ak sa zistia závažné nezrovnalosti a spo-
lupracovníci považujú za nemožné, aby podali správu cez vlastnú organizáciu. 

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA: Systém environmentálneho manažérstva sa používa, aby  
sa zrealizovala environmentálna stratégia organizácie a zaobchádzanie s environmentálnymi aspek-
tmi. Účelom je, aby sa prostredníctvom neustálych zlepšení znížil vplyv na životné prostredie. V rámci 
spoločnosti Beijer Alma sa používa ISO 14001, čo je medzinárodná norma pre systém environmentálneho 
manažérstva.

SYSTÉM KVALITY: ISO 9001 je založená na niekoľkých základných princípoch. Používajú ju milióny orga-
nizácií na celom svete. Norma je o tom, že organizácia má vychádzať z potrieb zákazníkov a preskúmať 
interné pracovné postupy, aby znížila náklady. Ak organizácia splní všetky požiadavky, môže získať certifi-
kát. Veľa podnikov v rámci spoločnosti Beijer Alma je certifikovaných podľa ISO 9001.

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ: Udržateľný rozvoj sa dá považovať za rovnováhu medzi ekonomikou, spoločenskými 
faktormi a životným prostredím. Udržateľný rozvoj je o uspokojení dnešných potrieb bez toho, aby sme 
hazardovali s možnosťami budúcich generácií uspokojiť svoje potreby.




