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1. Inledning och syfte 
BillerudKorsnäs mission/vision är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 
Företaget har en ledande position som en innovativ och hållbar aktör inom den globala pappers- och 
förpackningslösningsbranschen med verksamhet och närvaro i hela världen. 

Den position vi har innebär stora möjligheter, men även ett stort ansvar. Som en ledande aktör i 
branschen kan och ska BillerudKorsnäs använda sitt inflytande för att bidra till ökad hållbarhet och att 
förbättra mänskliga rättigheter i hela värdekedjan, förhindra korruption och ekonomisk brottslighet 
och bidra till rättvis konkurrens. Det är det som BillerudKorsnäs menar med ”ansvarsfullt 
företagande”, eller ”Responsible Business”, på engelska. Genom att bedriva ett ansvarsfullt 
företagande bidrar vi till en bättre och mer hållbar värld, samtidigt som vi skyddar BillerudKorsnäs 
och dess intressenter från de mycket allvarliga konsekvenser (böter, rättsprocesser, 
varumärkesskada) som kan bli följden om vi inte följer lagstiftningen, reglerna och de internationella 
standarderna inom området. 

Den koncernövergripande policyn för ansvarsfullt företagande fastställer de övergripande principerna 
och minimikraven som utgör BillerudKorsnäs allmänna åtagande att bedriva ett ansvarsfullt 
företagande, och vi förväntar oss kontinuerliga förbättringar över tid. 

Policyn kompletteras av underliggande direktiv som innehåller mer detaljerade regler för ansvarsfullt 
företagande. 

2. Omfattning och tillämpning  
Denna policy gäller för BillerudKorsnäs och dess dotterbolag (”BillerudKorsnäs” eller ”koncernen”) 
och omfattar BillerudKorsnäs globala affärsaktiviteter och verksamhet. Policyn gäller för alla personer 
som arbetar på BillerudKorsnäs eller för BillerudKorsnäs, däribland styrelseledamöter, medarbetare, 
praktikanter och konsulter (”representanter”). 

BillerudKorsnäs ambition är att affärspartner (kunder, leverantörer och andra affärspartner) som vi 
gör affärer med ska leva upp till kraven i policyn och företaget kommer att använda sitt inflytande för 
att uppmana dem att göra det.  

Policyns ägare är ansvarig för kommunikation och implementering av policyn. Alla representanter för 
BillerudKorsnäs är dock individuellt ansvariga för att läsa, förstå och efterleva policyn. 

3. Responsible Business Compliance Program  
Policyn ska utgöra en del av ett ändamålsenligt regelefterlevnadsprogram inom ansvarsfullt 
företagande, ”Responsible Business Compliance Program”, som ska bestå av t.ex. fortlöpande 
riskbedömningar, rutiner för due diligence, utbildning och rutiner för uppföljning och rapportering. 
Rutinerna ska vara integrerade i affärsprocesser inom BillerudKorsnäs och dess dotterföretag som 
ett stöd för implementeringen av policyn. 
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4. Affärsverksamhet i enlighet med lagar, regler och standarder 
Oavsett var BillerudKorsnäs bedriver sin verksamhet ska företaget alltid följa tillämplig lokal och 
nationell lagstiftning och regler samt internationellt erkända standarder för ansvarsfullt företagande. 
Om lagen strider mot policyn ska den striktare ha företräde. 

5. Anti-korruption  
BillerudKorsnäs motsätter sig all slags korruption och åtar sig att följa all tillämplig lag och 
internationellt accepterade standarder för att bekämpa mutor och korruption samt övrig ekonomisk 
brottslighet. BillerudKorsnäs och dess representanter  

 ska aldrig erbjuda, godkänna, begära, acceptera eller ta emot en muta 
 ska aldrig bete sig olämpligt i förväntan om, eller som en följd av en muta 
 ska aldrig delta i korruption eller tillåta en tredje part att delta i korruption för BillerudKorsnäs 

räkning. 

I detta sammanhang betyder korruption ”missbruk av makt för privat vinning”. Mutor betyder ”erbjuda, 
utlova, lämna, godkänna eller begära en fördel för en åtgärd som är olaglig, oetisk eller som utgör 
trolöshet mot huvudman. Mutor kan utgöras av gåvor, lån, arvoden, belöningar eller andra fördelar 
(skatter, tjänster, donationer, fördelar osv.)”.  

6. Trade Compliance 
BillerudKorsnäs ska följa alla tillämpliga internationella sanktionslagar, däribland sanktionsprogram 
utfärdade av EU, FN och amerikanska finansdepartementet, OFAC (”Office of Foreign Assets 
Control). BillerudKorsnäs ska ha lämpliga rutiner för att identifiera, bedöma och reducera risken för 
brott mot gällande sanktioner. Tillämpliga exportkontrollagar ska iakttas. 

7. Mänskliga rättigheter 
BillerudKorsnäs åtar sig att respektera och främja internationella mänskliga rättigheter i hela 
värdekedjan. BillerudKorsnäs åtagande gällande mänskliga rättigheter, som beskrivs i den 
koncernövergripande hållbarhetspolicyn ska tillämpas genom lämpliga rutiner inom området 
mänskliga rättigheter för att identifiera och bedöma risken för att orsaka, bidra till eller länkade till 
allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter (däribland risken för modernt slaveri). 
BillerudKorsnäs ska agera på resultaten för att undvika, förebygga, begränsa och/eller gottgöra 
potentiellt negativ påverkan på mänskliga rättigheter för att uppfylla sitt åtagande.  

8. Rättvis konkurrens 
BillerudKorsnäs tror på och stöder rättvis konkurrens och principen att företag ska agera oberoende 
gällande beslut om prissättning, innovation och strategi. BillerudKorsnäs åtar sig att efterleva 
tillämplig lag och regler för rättvis konkurrens. BillerudKorsnäs och dess representanter 

 ska aldrig ingå avtal med konkurrenter som begränsar eller snedvrider konkurrensen 
 ska undvika interaktion med konkurrenter om detta inte är motiverat av lagliga affärssyften 
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 ska inte utan objektiva skäl agera på ett sätt som utgör missbruk av en dominerande 
ställning 

9. Penningtvätt och finansiering av terrorism  
BillerudKorsnäs ska vidta förebyggande åtgärder för att undvika att vara en del av eller underlätta 
penningtvätt, finansiering av terrorism och/eller annan ekonomisk brottslighet. BillerudKorsnäs och 
dess representanter 

 får inte medvetet delta i transaktioner som underlättar penningtvätt och finansiering av 
terrorism eller som på annat sätt leder till olaglig fördelning av tillgångar, och 

 ska tillämpa ändamålsenliga granskningsrutiner för att upptäcka potentiell penningtvätt och 
finansiering av terrorism i BillerudKorsnäs värdekedja. 

10. Överträdelser och rapportering 
BillerudKorsnäs representanter uppmuntras att rapportera överträdelser (även misstänka 
överträdelser) av policyn. Anonym rapportering kan ske genom Speak-Up Line, BillerudKorsnäs 
konfidentiella rapporteringssystem. Medverkan till en överträdelse av denna policy eller gällande lag 
kan leda till disciplinära och/eller rättsliga åtgärder. Om du har några frågor eller återkoppling 
gällande denna policy kan du kontakta policyägaren eller koncernens Corporate Compliance 
Manager.


