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Politik vedrørende forretningspartnere og konkurrenter 
 

Hos Indorama Ventures, dets datterselskaber og tilknyttede selskaber tager vi vores etiske engagement 
alvorligt. Indorama Ventures arbejder på at opnå og fastholde de allerhøjeste standarder for 
produktsikkerhed, kvalitet og forretningsintegritet i forhold til vores forretningspartnere. Vi lægger stor 
vægt på værdier og etiske kodeks, der overstiger lovens mindstekrav, fordi integritet er blandt de vigtigste 
egenskaber ved vores selskab og dets kultur. Indorama Ventures vil gerne samarbejde med partnere, som 
driver virksomhed på en retfærdig, redelig og socialt ansvarlig måde. 
 
Lige som vi forventer, at medarbejderne handler i overensstemmelse med de højeste etiske kodeks og 
juridiske standarder i vores forretningsforhold, forventer vi også, at vores forretningspartnere handler i 
overensstemmelse med disse etiske forventninger og forpligtelser i deres samspil med os. 
 
Ansvar for kendskab til og overholdelse af kodeksen og loven 
Vores Standarder for Forretningspartnere kan sammenfattes i én sætning: 
 
"Vi driver forretning på en måde, som er fri, rimelig, lovlig og med gensidig respekt". 
 
Vi driver forretning på en måde, som: 

 indbefatter fri og fair konkurrence. 

 overholder loven. 

 respekterer andre uanset race, farve, køn, religion, alder, national oprindelse eller anden juridisk 
beskyttet status 

 
Retningslinjer for indrykning af annoncer 
Indorama Ventures har vedtaget en politik, der forbyder indrykning af annoncer i publikationer, der 
opfordrer til sådan annonceindrykning forud for offentliggørelse af officielle resultater af en uddeling 
foretaget af publikationen, og hvor et selskab eller en direktør er en af de nominerede til prisen/priserne. 
Indorama Ventures kan overveje at indrykke annoncer i ovennævnte publikationer som led i selskabets 
overordnede marketingstrategi, men først efter offentliggørelse af resultaterne af uddelingsprocessen, og 
hvor der ikke vil være nogen rimelig tvivl om, at annonceindrykningen ikke på nogen måde har haft 
indflydelse på uddeling af prisen til selskabet eller direktøren. 
 
(a) Vi stræber efter at skabe stærke relationer til vores leverandører, interessenter og andre, som vi hgar 
samhandel med på basis af gensidig tillid, forståelse og respekt. 
 
(b) I disse forretningsforhold forventer vi, at vores partnere overholder samme forretningsmæssige 
principper som vores. 
 
(c) Indorama Ventures selskaber driver virksomhed i overensstemmelse med principperne om fair 
konkurrence og gældende lovgivning. 
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Gensidig respekt 
Indorama Ventures er underkastet en politik vedrørende ligestilling og et arbejdsmiljø, der er fri for 
chikane. Forretningspartnere må ikke forskelsbehandle på grund af race, farve, køn, religion, alder, national 
oprindelse, herkomst, handikap, militær status eller anden juridisk beskyttet status i forbindelse med 
rekrutterings- og ansættelsesforhold, såsom jobansøgninger, forfremmelser, bonus, 
uddannelsesmuligheder, arbejdsopgaver, løn, personalegoder, disciplinærsager og opsigelse. 
 
Indorama Ventures søger at bevare et arbejdsmiljø, der respekterer den enkeltes værdighed og værdi, og 
som ikke er præget af chikane og forskelsbehandling. Indorama Ventures' politik har til formål at gå ud 
over, hvad loven måtte kræve. 
 
Indorama Ventures skal sikre, at forbrugerne kan stole på, at vores produkter er sikre og af høj kvalitet. 
Vores forretningspartnere forventes at levere varer og tjenesteydelser, der overholder alle officielle og 
aftalte kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Indorama Ventures skal straks gøres opmærksom på enhver 
trussel mod produktsikkerheden. 
 
Produktsikkerhed og kvalitet 
Det er meget vigtigt, at Indorama Ventures og dets forretningspartnere sikrer, at ingredienser og produkter 
overholder standarderne for fødevaresikkerhed og kvalitet. Vi forventer, at vores forretningspartnere 
straks gør Indorama Ventures opmærksom på bekymringer vedrørende produktsikkerhed eller kvalitet. 
 
Arbejdsforhold 
Vi søger forretningspartnere, som tilbyder et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø for at undgå forebyggende 
foranstaltninger for at undgå ulykker og skader og fremme den generelle sundhed blandt medarbejderne. 
 
Vi indgår aftaler med fabrikker, der ud over at overholde alle miljølove og regler, lige som os har fokus på at 
bruge ressourcerne ansvarligt, eliminere og reducere affaldsmængder, minimere deres CO2-fodaftryk, 
tilbyde et udvalg af naturlige, økologiske og miljøvenlige produkter baseret på efterspørgsel og 
præferencer, samt udvikle faciliteter, der opfylder miljø-, samfunds- og forretningsmæssige behov. 
 
Forretningsmetoder 
Indorama Ventures forventer, at vores forretningspartnere vil handle med integritet og i overensstemmelse 
med loven i forbindelse med håndtering af data, informationer og andre immaterielle rettigheder samt 
overholder lovens krav til fair konkurrence, monopol og korrekt og sandfærdig marketing. 
 
Immaterielle rettigheder 
Forretningspartneres uautoriserede brug af varemærker, servicemærker, logoer, design eller andre 
immaterielle rettigheder, som tilhører Indorama Ventures, er forbudt. Forretningspartnere må ikke bruge, 
gengive, skaffe sig adgang til, modificere, downloade, distribuere eller på anden måde kopiere 
ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker, domænenavne eller patenter uden dokumenteret 
godkendelse. 
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Beskyttelse af virksomhedsoplysninger og fortrolige oplysninger  
Alle forretningspartnere skal sikre fortrolige virksomhedsoplysninger og må kun bruge disse oplysninger til 
formål, der vedrører Indorama Ventures. Fortrolige virksomhedsoplysninger omfatter, uden begrænsning, 
selskabets opfindelser, forretningshemmeligheder, forretningsplaner og forventninger, salg, omkostnings- 
og indtjeningsforventninger, nye produkter eller marketingplaner, kundeoplysninger og -programmer,  
udviklingprojekter eller -oplysninger, fremstillingsprocesser eller -metoder, personaleoplysninger, 
information om potentielle erhvervelser, frasalg og investeringer samt alle andre forhold, der måtte være 
overvejet eller med rimelighed kan forventes at være fortrolige for selskabet. 
 
Forretningspartnere forventes at tilpasse deres aktiviteter for at undgå tab eller vanskeligheder for 
Indorama Ventures, som måtte opstå som følge af offentliggørelse eller brug af Indorama Ventures' 
virksomhedsoplysninger eller planer. 
 
Vi anerkender og accepterer de kulturelle og politiske forskelle i de lande, som vores forretningspartnere 
opererer i. Selvom vi anerkender lokale regler, og at forskellige traditioner kan kræve fleksible standarder, 
så forventer vi, at alle vores forretningspartnere underkaster sig de filosofier og underliggende principper, 
der fremgår af dette dokument. 
 
 
Aloke Lohia 
Koncerndirektør 
11. februar 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 


