
Hos Fraster ønsker vi at agere ansvarligt i både drift og 
udvikling af virksomheden.
Derfor forpligter vi os til at arbejde med ansvarlig 
virksomhedsadfærd og bedst muligt understøtte en 
bæredygtig udvikling af verden.

Centralt for denne forpligtelse, står Frasters ambition 
om at skabe holdbare kvalitetsprodukter under ans-
varlige forhold med respekt for mennesker, samfund 
og miljø. 
For at opnå vores ambition, skal vi ikke kun selv arbe-
jde ansvarligt, men vi forventer også, at vores partnere 
– leverandører, underleverandører, agenter og andre 
forretningspartnere – handler med integritet, retfær-
dighed og ansvar i alle aspekter af deres virksomhed. 
Vi bruger vores Code of Conduct til at støtte os i at 
udvælge og fastholde forretningspartnere, der deler 
vores forpligtelse til ansvarlig og bæredygtig virksom-
hedsadfærd, som defineret af internationalt aftalte 
konventioner, standarder og retningslinjer. Derfor 
beder vi alle partnere om at underskrive og efterleve 
vores Code of Conduct. 
Standarderne i vores Code of Conduct, udgør mini-
mumsstandarder, som alle leverandører skal leve op til 
og er baseret på internationalt vedtagne 
konventioner *

Vores Code of Conduct er delt op i fire sektioner: 
1) Menneske- og arbejdstagerrettigheder, 
2) Miljø, herunder klima og biodiversitet, 
3) Anti-korruption og 
4) Dyrevelfærd.
Der henvises til vores Code Of Conduct for yderligere 
oplysninger om de specifikke standarder, for hver af de 
fire områder. 

I arbejdet mod ansvarlig og bæredygtig virksomhed-
sadfærd, må vi kontinuerligt udvikle og forbedre os. 
Vi har igangsat processer til at forebygge og håndtere 
negative påvirkninger af menneske- og arbejdstager-
rettigheder, miljø, anti-korruption og dyrevelfærd. For 
at opnå transparens i værdikæden, arbejder vi med 
kortlægning af vores leverandørkæde og følger op på, 
om de efterlever vores Code of Conduct.

Denne forpligtelse er godkendt af bestyrelsen/øverste 
ledelse, er offentlig tilgængelig på vores hjemmeside, 
og formidles både internt og eksternt. 

* herunder: Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Declaration of the Funda-
mental Principles and Rights at Work, FN's Vejledende Principper for Erhvervslivet og Menneskerettigheder, OECD's Retningslinjer for Multi-
nationale Virksomheder, OECD's Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, FN's Konvention mod Korruption, Rio-Deklara-
tionen om Miljø og Udvikling og UN Global Compacts 10 principper.
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