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Introduktion

Polygons och AK-konsults uppförandekod sammanfattar de viktigaste principerna
för Polygons samhällsansvar, samt personliga, etiska och professionella principer som
alla Polygonanställda ska följa, och som styr våra relationer till medarbetare, kunder,
leverantörer, samhälle och aktieägare.
Alla Polygons chefer ansvarar för att informera medarbetarna om Polygons
Uppförandekod och alla medarbetare har ett ansvar att hålla sig informerade om koden.
Koden bygger på principen att alla medarbetare är individer som är ansvariga för sitt eget
professionella agerande.
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Affärsetik
Antikorruption och antitrust
Baserat på våra värderingar integritet, ambition och empati har Polygon och AK-konsult åtagit
sig att följa principerna för rättvis konkurrens. I detta ingår vårt åtagande att konkurrera om
affärer genom kvalitet och rätt pris på våra tjänster, inte genom att erbjuda otillbörliga fördelar
eller förmåner. Polygon och AK-konsult har en tydlig policy för antikorruption och agerande som
är förknippade med god affärsetik.
Hela policyn finns att tillgå på Polygons och AK-konsults intranät. Policyn innebär
även ett strikt iakttagande av antitrustlagar och förordningar som strävar efter att
förhindra konkurrensbegränsande beteende. För detaljerad information hänvisas till
Polygons antitrustpolicy.
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Medarbetare
Professionellt agerande
Polygons och AK-konsults medarbetare förväntas utföra sina uppgifter på ett professionellt,
ansvarsfullt, noggrant och etiskt sätt, samt att agera i Polygons och AK-konsults bästa intresse.
Polygons utrustning och egendom ska behandlas med vederbörlig omsorg och endast
användas i samband med Polygons och AK-konsults verksamhet. Vår verksamhet utförs
till stor del i privata hem och i farliga miljöer med potentiellt farlig utrustning. Följaktligen
är det absolut förbjudet för medarbetare att vara påverkade av alkohol, droger eller andra
läkemedelssubstanser på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö
Polygon och AK-konsult strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en
arbetsmiljö baserad på samarbete, ansvar och öppenhet. Företaget accepterar inte någon som
helst form av mobbning, t.ex. utstötning, trakasserier, verbala eller fysiska övergrepp.
Våra anställdas välbefinnande har hög prioritet. Polygon och AK-konsult har som åtagande att
erbjuda säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Vår verksamhet följer alla tillämpliga lagar
och regelverk samt sätter en hög företagsstandard vad gäller hälsa och säkerhet. För att undvika
och minska skador i framtiden genomför vi förebyggande åtgärder för att rapportera och följa
upp inträffade incidenter.

Tvångsarbete
Polygon och AK-konsult tolererar inte någon form av tvångsarbete.

Barnarbete
Polygon och AK-konsult stöder avskaffandet av exploaterande barnarbete. Vi anställer bara
arbetstagare som är minst 17 år, eller som har passerat den högre gällande åldersgränsen för
tillträde till arbete i det aktuella landet. Vi åtar oss att följa konventionen om minimiålder för
tillträde till arbete (Internationella arbetsorganisationens konvention 138) samt konventionen
om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete
(Internationella arbetsorganisationens konvention 182). Om en nationell förordning om
barnarbete föreskriver strängare åtgärder ska dessa ha företräde.

Lika möjligheter
Anställda rekryteras och befordras uteslutande på grundval av sina kvalifikationer för arbetet,
oavsett ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, politisk åsikt, medlemskap
i fackförening, civilstånd eller funktionshinder som inte är relaterade till arbetsuppgiften i fråga.
Polygon och AK-konsult följer alltid gällande lagar och regelverk vad gäller jämställdhet och
strävar efter att ständigt förbättra mångfalden på arbetsplatsen.

Ersättning
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Varje medarbetare ska belönas på ett korrekt och rättvist sätt i enlighet med sina individuella
prestationer och bidrag till företagets framgång.
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Intressekonflikter
Medarbetarna får inte vara involverade i någon aktivitet som står i konflikt med företagets
affärsintressen. Sådana intressekonflikter kan till exempel omfatta att inneha externa
positioner eller äganderätt hos en konkurrent, kund, leverantör, underleverantör eller
ombud som står i motsättning till Polygons och AK-konsults intressen; att ta emot gåvor
och gästfrihet där det finns en förväntan eller en upplevd förväntan om en gentjänst, beslut
om anställning eller befordran av släktingar eller vänner.

Internkommunikation
God internkommunikation är en förutsättning för att bedriva vår verksamhet på ett
effektivt sätt. Alla i företaget måste känna till våra mål, handlingsplaner och resultat. Ett fritt
informationsflöde är viktigt. Alla på Polygon och AK-konsult kan prata med alla medarbetare
på alla avdelningar och på olika organisatoriska nivåer.

Konfidentiell information
Det är viktigt att hålla all konfidentiell information om Polygon och AK-konsult respektive
våra kunder konfidentiell. Kommunikation till media sker endast via respektive lands VD. Ingen
finansiell information kommuniceras innan den officiellt har presenterats av företaget. Alla andra
viktiga frågor ska kommuniceras till HR-chefen eller via integritetslinjen (https://report.whistleb.
com/sv/polygon)

Skydd av personuppgifter
När Polygon samlar in, använder eller på annat sätt behandlar personuppgifter om våra anställda
gör vi det på ett lagenligt, rättvist och öppet sätt. Polygon kräver också att våra anställda
hanterar alla personuppgifter som är relaterade till våra kunder på samma professionella sätt.
Mer information finns i Polygons IT-riktlinjer.
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Kunder
Ärlighet och integritet
Lojala och nöjda kunder ligger till grund för vårt anseende. Ärlighet och integritet i alla kontakter
med kunder är en förutsättning för lönsamma och långsiktiga affärsrelationer. Polygon och
AK-konsult ger kunderna korrekt information och gör endast åtaganden som vi kan leva upp till.
Polygon och AK-konsult värdesätter alltid arbetet vi utför rättvist och korrekt. Vi strävar alltid
efter att tillhandahålla ändamålsenliga tjänster i enlighet med våra kontrakt. Tilläggsarbete
ska alltid överenskommas med och bekräftas av kunden skriftligen eller via e-post innan
arbetet påbörjas.

Hänsyn och respekt
En stor del av Polygons och AK-konsults
arbete utförs i våra kunders privata hem.
Vårt jobb sker ofta efter en känslomässigt
påfrestande fastighetsskada. Det är viktigt
att vi uppträder med den omsorg och
respekt som krävs i ett hem. Vi ska också
göra vårt yttersta för att ge våra kunder
tydlig och konsekvent information om
omfattning, processer, tidsramar och aktuell
arbetsstatus.

Gåvor och förmåner
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Presenter, underhållning, ersättning och
personliga förmåner kan erbjudas till en
tredje part endast om de är av ringa värde
och i överensstämmelse med sedvanlig
affärspraxis. Inga gåvor, underhållning eller
personliga tjänster som strider mot tillämplig
lag eller uppförandekod får erbjudas.
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Leverantörer och
underleverantörer
Gåvor och förmåner
Ingen medarbetare får ta emot någon gåva, underhållning eller personlig tjänst som rimligen
kan antas påverka affärstransaktioner. Erbjudanden om gåvor, underhållning eller förmåner
från leverantörer ska alltid anmälas av medarbetaren till hans/hennes chef och dokumenteras i
enlighet med Polygons och AK-konsults antikorruptionspolicy.

Mutor
Polygon och AK-konsult har nolltolerans mot mutor och beteende som ger intryck av att
konkurrensfördelar erhålles genom tillhandahållandet av gåvor, underhållning eller förmåner.
Alla försök till bestickning ska rapporteras till HR-chefen.

Betalningar
Betalningar i kontanter ska aldrig göras till leverantörer och underleverantörer. Betalning får
endast ske till den avtalade parten och aldrig till en tredje part. Polygon och AK-konsult gör inga
utbetalningar till bankkonton vars innehavares identitet är dold. Betalningar görs endast mot
uppvisande av en faktura som matchar avtalat pris och utfört jobb, och i enlighet med Polygons
och AK-konsults betalningsrutiner.

Leverantörernas efterlevnad av lagstiftning och förordningar
Polygon och AK-konsult kräver att alla våra affärspartner följer samma höga affärsetik, och
vi ska inte göra affärer med leverantörer som inte följer gällande lokala, nationella eller
internationella lagar och förordningar. På samma sätt som vi själva har det förväntar vi oss
att våra affärspartners ska ha en efterlevnadsmodell för att identifiera och följa upp risker
i samband med brott mot efterlevnad av lagar. Polygon och AK-konsult ska informera
affärspartner om företagets värderingar och affärsprinciper.
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Samhälle och miljö
Lagstiftning och lokal praxis
Som företag ska Polygon och AK-konsult och våra medarbetare följa alla tillämpliga lagar och
förordningar i landet där företaget är verksamt. Om det finns en konflikt mellan mer restriktiva
lagar och kodens principer och värderingar ska lagen följas. Vi respekterar lokala traditioner och
seder i alla länder. I de fall där det finns en konflikt mellan lokala seder och kodens principer och
värderingar ska koden styra medarbetarnas agerande.

Export- och handelssanktioner
Polygon är ett globalt företag, men vi agerar lokalt. Det innebär att vi utför tjänster inom de
länder vi driver verksamhet i och påverkas för närvarande inte av internationella handelsregler,
exportkontroller och handelssanktioner. Handelssanktioner förbjuder eller begränsar exporten
av specifika varor eller att verksamhet bedrivs i vissa länder och/eller med vissa individer, företag
eller organisationer. I de fall där en anställd kan vara involverad i handel eller export, måste
tillämpliga regler och procedurer följas. Handelsregler är komplexa eftersom reglerna varierar
beroende på vart man befinner sig och de kan ändras beroende på händelser runt om i världen.
För ytterligare vägledning kontakta din HR-chef.

Miljöpåverkan
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Polygon och AK-konsult har åtagit sig att minska alla negativa effekter på miljön som vår
verksamhet kan orsaka. Eftersom Polygons och AK-konsults verksamhet syftar till att
återställa snarare än att helt återuppbygga skadade fastigheter minskar vi användningen av
resurser och bidrar till ett hållbart samhälle. Polygon och AK-konsult försöker även använda
energieffektiv utrustning och processer i verksamheten. Vi uppmuntrar alltid våra partners och
underleverantörer att uppfylla miljövänliga förfaranden.
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Aktieägare
Kommunikation med aktieägarna
Polygon och AK-konsult ska ge våra ägare korrekt och aktuell information om företagets
verksamhet, resultat och finansiella situation. Polygons och AK-konsults bokföringsuppgifter
ska ge en sann och rättvisande bild av bolagets finansiella resultat i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS).

Implementering

Den här uppförandekoden gäller alla medarbetare och all Polygon och AK-konsult verksamhet
oavsett plats. Koden anger huvudprinciper för företagets och medarbetarens individuella ansvar
men kan inte täcka alla möjliga etiska frågeställningar som kan uppstå. Koden är tänkt att vara
en guide för medarbetarna i hur dessa ska agera med integritet och gott omdöme. Kodens
efterlevnad kommer att utvärderas regelbundet på koncernnivå. Koden kommer att ses över
regelbundet och vid behov ändras.
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Överträdelser mot koden

Om en överträdelse mot koden uppdagas kommer överträdelsen att resultera i en utredning
som kan leda till disciplinära åtgärder såsom varning, uppsägning, avsked eller till och med åtal.
Medarbetare som upptäcker överträdelser mot uppförandekoden ska så snart som möjligt
rapportera överträdelsen till närmaste chef, högre chef eller HR-chef.
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Om en medarbetare har rapporterat en överträdelse utan att få något svar eller om
medarbetaren inte känner sig trygg med att rapportera via normala kanaler, tillhandahåller
Polygon och AK-konsult en integritetslinje som finns på Polygons och AK-konsults intranät.
Integritetslinjen (https://report.whistleb.com/sv/polygon) gör det möjligt att anonymt
rapportera problem till Polygons och AK-konsults Group Compliance Officer.
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