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FREMGANGSMÅTE

Rexel har bygget sin strategi rundt et ambisiøst bedriftsprosjekt som
går under navnet Energy in Motion, og har satt opp definisjonen av
seks verdier som best beskriver vår identitet. I denne nye etappen
i Rexels historie, er det viktig å få disse faktorene med i våre
etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer er en utviklingsrettet
fremgangsmåte som bygger på vår profesjonelle
virksomhet, og som bidrar til å bevare vårt gode
rykte, styrke tilliten fra våre partnere og gi oss en
bærekraftig vekst.
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LEDER

REXELS SEKS NØKKELVERDIER
• Gi den beste kundeopplevelsen
• Samle kreftene til suksess
• Oppmuntre til fornyelse
•O
 ppfordre folk til å utvikle deres evner
• Stol på hverandre
• Glad for å utgjøre en forskjell

Hver enkelt skal ha en adferd som er i samsvar med
de strengeste, etiske normer og den praksis som går frem av
disse retningslinjene. Les disse grundig, og ha dem tilgjengelig slik
at du kan konsultere dem med jevne mellomrom. De omhandler
vide, generelle prinsipper, og ikke nødvendigvis enkelttilfeller. Nøl
ikke med å ta kontakt med din overordnede eller lokale etiske
rådgiver dersom det skulle oppstå tvil om hvordan en situasjon
skal håndteres.
For at vi skal lykkes med dette er vi avhengige av at alle bidrar.
Vi oppfordrer deg derfor til å stille de rette spørsmål.
Medlemmene av den utøvende komité
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EN
UTVIKLINGSRETTET
FREMGANGSMÅTE

Rexel forventer at gruppens medarbeidere alltid handler på en rettskaffen måte
og i tråd med etikken, slik at tilliten og respekten fra kunder, aksjonærer,
leverandører, medarbeidere, partnerne og samfunnsgrupper bevares og
er vel fortjent. Denne fremgangsmåten, som Rexel anvender, vil bli gjenstand for
årlig, intern evaluering for å måle resultatene og opprettholde en dynamisk fremdrift.
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Hvordan stille spørsmål?
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Hvordan gjenkjenne
en vanskelig
situasjon?
De etiske retningslinjene behandler ikke
alle konkrete situasjoner du kan komme
opp i. Spørsmålene nedenfor kan bidra til å
gjenkjenne og unngå vanskelige situasjoner.
1- Er denne situasjonen omtalt i de etiske
retningslinjene?
2- Vil min avgjørelse ha negative konsekvenser for Rexel?
3- Tar jeg en uavhengig avgjørelse?
4- Hva vil de andre mene om mine handlinger?
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Still de spørsmålene du måtte ha til din overordnede eller
ansvarlige da han/hun er best skikket til å hjelpe deg med
å løse et etisk problem. Du kan også henvende deg til din
lokale etiske rådgiver. Rådgiverens kontaktinformasjon
finnes tilgjengelig på
http://www.rexel.com/en/engagements/ethic/

Dialog og konfidensialitet
Dine spørsmål vil bli behandlet konfidensielt og med respekt. Rexel
oppmuntrer til åpen diskusjon, og forbyr enhver form for represalier mot
en person som har meldt fra om eller forsøkt å løse et etisk problem. Du
vil motta svar på dine spørsmål.
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De er en del av styringsreglene ved Rexel, og gjelder på alle nivåer for organisering
innenfor gruppen. De utgjør rammen for den sosialt ansvarlige praksis internt i Rexel,
og likeledes i forholdet til alle eksterne parter (aksjonærer, kunder, leverandører,
tjenesteytere og lokale samfunnsgrupper). Alle involverte parter, enten de er
interne eller eksterne, kan komme i kontakt med en etisk rådgiver i en filial eller på
konsernnivå ved å fylle ut skjemaet som er tilgjengelig online på

Våre
prinsipper

http://www.rexel.com/en/engagements/ethic/.
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Anvendelse
av retningslinjene
De etiske retningslinjene gjelder i alle
land hvor Rexel er etablert, og gjelder
for alle gruppens medarbeidere uten
noen form for skille knyttet til funksjon
eller stilling. De kan kompletteres med
spesifikke bestemmelser i andre land for å
utvide anvendelsesområdet i tråd med lokal
lovgivning.
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Tilslutning og respekt
for lov og rett
Rexel overholder prinsippene i Menneskerettighetserklæringen,
og handler i samsvar med prinsippene i ILO-konvensjonene og
nasjonal lovgivning innenfor sosiale, økonomiske, tekniske og
miljørelaterte områder. Rexels interesser skal aldri benyttes
av en medarbeider i den hensikt å bryte loven eller lokalt
regelverk. Dersom en medarbeider har spørsmål angående
lovens anvendelse, skal denne henvende seg til sin overordnede
eller sin lokale etiske rådgiver. Rexel er også aktiv når det gjelder
samfunnsansvarlig økonomi, og har siden desember 2011
engasjert seg i FN-initiativet "Global Compact".
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Våre
prinsipper
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Verdighet, mangfold
og respekt for andre
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Ansvar og intern kontroll
Rexel krever av alle sine filialer at de gjør en effektiv og
kontrollert anvendelse av alle ressurser slik at virksomheten
blir håndtert på en bærekraftig måte. Rexel tar hensyn til
miljøet, og til sine medarbeideres helse og sikkerhet i alle
sine aktiviteter. Rexel gjør sitt ytterste for å identifisere og
håndtere risikoen knyttet til gruppens aktiviteter. Gruppen
opprettholder bestemmelser for intern kontroll som gir
rimelig forsikring om at gruppens aktiviteter utføres i
overensstemmelse med gjeldende regelverk og i tråd med
veiledning fra ledelse. Disse bestemmelsene favoriserer
et gjensidig tillitsforhold mellom gruppen og dennes
aksjonærer.
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Åpenhet

Rexel respekterer verdigheten til den enkelte
medarbeider og tolererer ingen form for
mobbing eller forskjellsbehandling av noen
art. Rexel sørger for like muligheter hva angår
rekruttering, opplæring, lønn, tilknytning og profesjonell
utvikling i forhold til de særegne kravene til hver stilling og
den enkeltes kompetanser og personlige kvalifikasjoner.

Rexel forsikrer at pålitelig og relevant
informasjon knyttet til aktiviteten, strukturen,
den økonomiske situasjonen og resultatene
formidles regelmessig og i god tid. Rexel
anvender likeledes strenge normer for kvalitet
knyttet til offentliggjøring av informasjon
av en ikke-økonomisk karakter, spesielt
angående gruppens administrasjonspraksis og
risikohåndtering, samt sosial og miljørelatert politikk.

Ytringsfrihet
og sosial dialog
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Rexel fremmer ytringsfriheten til sine
medarbeidere, respekterer retten til å tilhøre
en fagforening og utvikler en konstruktiv dialog
med de ansatte innenfor temaer som er av
felles interesse. Rexel stiller til disposisjon den
informasjonen og de midlene som er nødvendige for
at de ansattes representanter skal kunne gjennomføre
sine oppgaver.

Konkurranse
Rexel er tilhenger av frihandel og redelig konkurranse.
Alle medarbeidere får opplæring i praksis som
overholder alle lover og regler om konkurranse. Rexel
driver lojal konkurranse og god forretningsskikk, og
fastsetter sine kommersielle strategier på en helt
uavhengig måte.
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De er spesifikt knyttet til kjernen i Rexels virksomhet. De
presiserer de handlinger og den adferd som gjør det mulig for
den enkelte å forutsi vanskeligheter og finne den rette løsningen
når det oppstår en vanskelig situasjon.

VÅR
PRAKSIS
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Gaver

11
Innkjøp
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Innkjøp på Rexels regning svarer til
rettmessige kommersielle behov,
utpekt og beskrevet i klartekst
overfor leverandørene. De gjennomføres under omstendigheter som fremmer åpenhet, konkurransetilbud og
formell inngåelse av avtaler.

Medarbeiderne skal verken gi eller ta imot gaver som
er i strid med loven, eller som direkte eller indirekte
risikerer å krenke Rexel eller den andre parten
eller dennes rykte. Gavene skal være fornuftige,
symbolske og av marginal verdi, og skal ikke være av
en slik art at de kan virke inn på mottakerens avgjørelse
på en upassende måte. Dersom det dreier seg om et
reklametilbud, skal ikke gavene erstatte sluttseddelen.
Overordnede person skal informeres på forhånd
om utveksling eller overrekkelse av gaver og goder,
uansett verdien på disse. Gavene skal aldri være i form av
kontanter eller ekvivalente midler.
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Kunder

Korrupsjon og
ulovlig betaling
Rexel motsetter seg alle former for korrupsjon,
og forplikter seg til aldri å benytte seg av ulovlige
fremgangsmåter eller handlinger for å oppnå
fordeler, eller å operere med fritakelser som ikke
tillates av det lokale lovverk. Det er strengt forbudt
med lovstridige utbetalinger eller overrekkelse av
andre verdigjenstander, gaver, lån, rabatter eller
overdrevne representasjonsutgifter, bruk av midler
eller gjenstander som tilhører Rexels juridiske enheter,
og som har som mål å virke inn på en avgjørelse.

Kundenes tillit er Rexels prioritet. Rexel lytter til
kundenes behov for å kunne tilfredsstille dem. I tråd
med god forvaltningsskikk informerer Rexel sine kunder
om ordlyden og betingelsene for salg av sine varer og
tjenester, og informerer kundene klart og tydelig om
sine forpliktelser. Den tar kundenes reklamasjoner
i betraktning, og bidrar til en rettferdig og rask løsning på
tvister, uten overdrevne utgifter eller formaliteter.

15

© Kim Holte

Konkurranse

VÅR
PRAKSIS

Rexel overholder alle funksjonsregler som gjelder
på markedet. Det er strengt forbudt å inngå en avtale
eller ha en adferd som fører til at man blir enig med en
konkurrent om en pris eller en del av en pris for solgte
produkter, å vanskeliggjøre tilgangen til markedet for en
tredjepart, eller blir enige om en fordeling av markedene
og forsyningskildene. Rexel behandler alle sine kunder
og/eller leverandører likt. Medarbeidere skal bruke lovlige
midler for å oppnå informasjon om konkurrentene.
Medarbeidere som deltar i faglige instanser, skal
fremlegge en møteagenda eller -rapport. De skal forlate
møtet dersom det utveksles kommersiell informasjon.
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Interessemotsetninger
Medarbeiderne unngår enhver interessemotsetning, reell eller tilsynelatende,
under gjennomføringen av arbeidet.
Med interessemotsetninger menes her enhver situasjon eller ordning der en medarbeiders personlige aktiviteter eller interesser
kommer i konflikt med dennes ansvar i forhold til Rexel. Medarbeiderne skal alltid
plassere Rexels interesser foran deres
egne direkte eller indirekte interesser,
og skal ikke søke personlig gevinst.
Medarbeiderne skal unngå enhver situasjon
hvor et familiemedlem eller tilhørende, eller
medarbeideren selv, drar personlig fordel av
eller gir inntrykk av å dra personlig fordel av
gruppens forhold til kunder eller leverandører. Medarbeiderens overordnede eller lokale
etiske rådgiver skal informeres om enhver
situasjon som kan tolkes som en potensiell
eller fremtidig interessemotsetning.
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Leverandører

Lojalitet og høflighet
mellom medarbeidere

Rexel favoriserer utviklingen av partnerskap med
leverandører som gjør det mulig å tilby kunden
utmerkede tjenester og et produktutvalg som
er tilpasset kundens behov. Rexel har en upartisk
tilnærming i sitt forhold til leverandørene, og passer på å
ta den enkeltes interesser i betraktning. Rexel forventer
at gruppens kommersielle partnere og leverandører
følger de etiske prinsippene disse retningslinjene
viser til.

Hver enkelt medarbeider skal utvise lojalitet
og høflighet i forholdet til sine kollegaer. Hver
medarbeider, uavhengig av stilling eller status, skal
være ærlig og åpen i forholdet til andre, og skal ikke
med viten og vilje føre sine kollegaer bak lyset. Et
korrekt, åpent og profesjonelt språk forventes
av alle ved utveksling av både skriftlig og verbal
kommunikasjon.

Miljø
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Rexel gjør sitt ytterste, innenfor sitt
aktivitetsområde, for å redusere sitt
miljøavtrykk, spesielt når det gjelder forbruk
av ressurser (energi, papir, emballasje),
avfallsproduksjon og utslipp av drivhusgasser
(som hovedsakelig skyldes forsyningskjeden).
Rexel gjør seg også til talsmann for utvikling
og spredning av løsninger som bedrer
energieffektiviteten i kundenes bygninger og
industrianlegg.

Rexel legger stor vekt på at regnskapet er oppriktig,
og at den økonomiske informasjonen gruppen
offentliggjør er pålitelig og av høy kvalitet. Det
er forbudt med praksis som gå ut over regnskapets
nøyaktighet. Medarbeiderne i gruppen kan verken
utføre, godkjenne eller innvilge en betaling på vegne
av gruppen eller dennes enheter for at hele eller
deler av denne betalingen skal tjene et annet formål
enn det som går fram av bilaget.

Oppriktig regnskap
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Bedriftens eiendom
Bedriftens eiendom skal ikke tjene til annet enn
lovmessige, profesjonelle formål. Bedriftens
eiendom omfatter bedriftens navn, informasjon
knyttet til bedriften, lokalene, varene, materialene,
datamaskinene, programvarene og firmabilene. Hver
enkelt sørger for riktig bruk, vedlikehold og
reparasjon av det profesjonelle utstyret som er
tilgjengelig, med langvarig bruk for øye.
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Konfidensialitet
Medarbeiderne skal forvare informasjonen knyttet til
Rexel, og denne informasjonen er gruppens eiendom.
Hver enkelt medarbeider skal gjennomføre de
nødvendige tiltak for å bevare konfidensialiteten
for den informasjon vedkommende har til
disposisjon gjennom sin profesjonelle aktivitet.
Medarbeideren sørger for at reglene for distribusjon,
gjengivelse, oppbevaring og makulering av
dokumentene overholdes. Ingen informasjon av
konfidensiell eller privilegert art skal på noen måte
offentliggjøres eller underslås til personlig profitt.

24

Informasjonsverktøy
Verktøyene knyttet til informatikk og kommunikasjon
ved Rexel-gruppen er gjort tilgjengelig for medarbeiderne
til profesjonelle formål. En rimelig bruk til personlige
formål kan godtas dersom loven og den interne praksis
overholdes. Tilgangen til Internett og Rexels datamaskiner
skal aldri benyttes for å søke, overføre eller nedlaste
innhold som er upassende, eller som er i strid med
den offentlige orden, god skikk og foreliggende
etiske retningslinjer. Når det gjelder bruken av de
sosiale nettverk, skal alle medarbeidere være lojale overfor
bedriften. Personlige utsagn kan på ingen måte trekke inn
Rexels ansvar.
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Hygiene og sikkerhet
Hos Rexel skal den enkelte overholde regelverk og praksis for
hygiene og sikkerhet. Så langt som mulig skal den enkelte iverksette de
nødvendige tiltak ved en identifisert risiko og umiddelbart melde ifra til
sin overordnede om enhver potensiell fare, eller enhver mulighet for
å forbedre praksisen for hygiene og sikkerhet. Medarbeiderne forbyr
seg selv å utføre arbeidet under påvirkning av et stoff som kan negativ ha
innvirkning på deres helse, sinnstilstand eller dømmekraft, eller ha en negativ
konsekvens for bedriften.
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Personlig utvikling
Rexel tilbyr motiverende karrieremuligheter for
sine ansatte innenfor gruppens virkeområde. Rexel
oppmuntrer og legger til rette for intern mobilitet, investerer
i videreutdanning og de ansattes utvikling og respekterer
likevekten mellom privatliv og arbeidsliv.
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Diskriminering

Lønn

Rexel bygger sin lønnspolitikk på
rettferdighet hvor følgende tas i betraktning:
Stilingens krav og nivå; interne lønnsnivåer
og forholdene på det lokale markedet utenfor
bedriften; individuell prestasjon og bedriftens
resultater.

Enhver form for diskriminering av ansatte
angående stilling eller yrke knyttet til for eksempel
etnisk bakgrunn, hudfarge, kjønn, politisk
standpunkt, sosial opprinnelse eller opphav er
forbudt. Beslutningene om ansettelse, betingelsene
for utvikling og forfremmelse baseres utelukkende på
en stillings iboende krav og den kompetanse som er
nødvendig for å oppfylle disse.
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Offentlig kommunikasjon
Enhver kommunikasjon henvendt til mediene skal skje
via en mellommann, eller med tilsagn fra ledelsen for
kommunikasjon ved Rexel, slik at uttalelsene samsvarer
med gruppens bilde utad (overensstemmelse med verdier,
gruppens strategi, visuell og grafisk identitet). Enhver ansatt som
ikke har fullmakt til å representere gruppen, er pålagt å presisere
på forhånd enhver offentlig uttalelse vedrørende gruppen, og at
han/hun uttaler seg fra et personlig standpunkt.
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Mobbing
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For at bedriftens oppgaver skal kunne gjennomføres
på en tilfredsstillende måte må hver enkelt ansatt i
Rexel-gruppen kunne utvikle seg i et positivt miljø
uten mobbing, spesielt av moralsk eller seksuell
art. Rexel iverksetter de nødvendige tiltak for å
forebygge og slå ned på enhver fremferd av en slik art.
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Deltagelse i politikk
og foreningsliv
Rexel respekterer medarbeidernes individuelle
engasjement i politiske eller foreningsrelaterte
aktiviteter. Dette engasjementet skal derimot ikke
krenke gruppens aktivitet eller Rexels bilde
utad og skal ikke ha noen innvirkning på Rexels
offentlige posisjon. Ingen ansatt eller representant
for Rexel har fullmakt til å forplikte gruppen, direkte
eller indirekte, til en støtteaktivitet av noe slag, til et
politisk parti, eller benytte seg av sin tilhørighet til
Rexel i politisk aktivitet.
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Still de spørsmålene du måtte ha til din overordnede eller
ansvarlige da vedkommende er best skikket til å hjelpe deg
med å løse et etisk problem. Du kan også henvende deg til
til din lokale etiske rådgiver. Rådgiverens kontaktinformasjon
finnes tilgjengelig på
http://www.rexel.com/en/engagements/ethic/
REXEL
Direction des Ressources humaines
13, boulevard du Fort-de-Vaux
75017 Paris – France
TEl. +33 (0)1 42 85 85 00
Fax +33 (0)1 42 85 92 05
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