Brunbergs Fair Play
Brunbergs företagsgrupp ska vara ledande när det gäller kompetens
och utveckling inom branschen.
Vi ska ha hållbara relationer med våra olika intressenter och arbetar
ständigt med att förtjäna deras respekt och förtroende.
Seriositet är en naturlig del av Brunbergs verksamhet och bygger på
vår företagskultur och våra värderingar. Fair Play helt enkelt.

Seriösa affärsrelationer
Öppen och transparent samverkan
Motverka mutor och korruption
Främja mångfald och jämlikhet
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Brunbergs Fair Play
Seriösa affärsrelationer
Brunbergs är en ärlig och pålitlig partner som vill utveckla långsiktiga samarbeten med våra
partners, vilka alltid grundar sig på sunda affärsmetoder. Vi levererar schyssta offerter, rätt
rotvärderingar och gör trovärdiga riskbedömningar.
Vi avstår helt från förmåner eller belöningar, som strider mot gällande lagar eller etablerad
affärspraxis, som syftar till att vinna affärsuppgörelser eller kontrakt. Därför förutsätter vi
att alla våra affärspartners respekterar våra värderingar och ambitioner för hållbart
företagande enligt Brunbergs Fair Play.

Öppen och transparent samverkan
Vi är transparenta med våra transaktioner, och våra finansiella rapporter ger en korrekt bild
av företagets redovisning och finansiella resultat. För oss är transparens en förutsättning för
att kunna skapa förtroende hos våra samarbetspartners.
Om någon av våra medarbetare eller partners upptäcker avvikelser från Brunbergs Fair Play
vill vi veta det omgående.

Motverkar mutor och korruption
Företagande ska alltid ske enligt gällande lagstiftning, och för Brunbergs är alla former av
korruption, mutor eller penningtvätt helt oacceptabla. Vi främjar alltid fri konkurrens och
god affärsetik och undviker situationer där vår trovärdighet kan skadas eller ifrågasättas.
Fair Play innebär att vi varken direkt eller indirekt erbjuder, ger, begär eller tar emot några
som helst förmåner eller mutor till eller från leverantörer, offentliga tjänstemän eller andra
affärspartners.
Vi vill alltid undvika situationer där en individs personliga intressen kan befinna sig i konflikt
med Brunbergs intressen.

Främjar mångfald och jämlikhet
Vi på Brunbergs bryr oss om varandra, och människors lika värde är en självklarhet för oss.
Med en positiv och öppen företagskultur, som bygger på förtroende och teamwork, skapar
vi tillsammans ett företag vi är stolta över.
Jämlikhet och mångfald innebär för oss att vi ser till att alla medarbetare har en hälsosam,
trygg och säker arbetsmiljö som uppfyller arbetsmiljölagens krav - oavsett ålder, kön,
hudfärg, sexuell läggning eller funktionshinder.

