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I InstallatørGruppen prioriterer vi altid fortrolighed, loyalitet og godt samarbejde på tværs 

af hele gruppen. 

Vores Code of Conduct indeholder etiske, sociale og miljømæssige retningslinjer, som alle 

medarbejdere i InstallatørGruppen skal følge. 

Det underliggende princip for adfærdskodekset er, at vi altid gør det rigtige, og hvis vi er usikre, så 

spørger vi nogen, der måske ved det først. 

Vi er uafhængige virksomheder, som er en del af den samme gruppe, men vi agerer uafhængigt af 

hinanden. 

Adfærdskodekset gælder for alle i InstallatørGruppen, og vi forventer, at alle bestyrelsesmedlemmer, 

ledere og medarbejdere følger det. 

Vi er alle forpligtet til at beskytte Gruppens fortrolige oplysninger. 

Formål og hovedprincip
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In the installer group, we always prioritize confidentiality, 

loyalty and good cooperation across the entire group.

Our Code of Conduct contains ethical, social and 

environmental guidelines that all employees in the 

installer group must follow.

The underlying principle of the Code of Conduct is that we 

always do the right thing, and if we are uncertain, then we 

ask someone who may know it first.

The Code of Conduct applies to everyone in the installer 

group, and we expect all board members, managers and 

employees to follow it. 

We are all required to protect the group's confidential 

information.

We are independent companies that are part of the same 

group, but we act independently.
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ALTID ALDRIG

Vores principper

• Opfør dig professionelt, og behandl andre med respekt

• Vær forsigtig, når du skriver eller sender billeder på internettet og 

sociale medier vedrørende InstallatørGruppen, leverandører eller 

kunder

• Overhold gældende love og regler, herunder sanktions- og 

eksportregler

• Handl med det formål at fremme en kultur præget af respekt, 

inklusion, lighed og mangfoldighed

• Handl i InstallatørGruppen bedste interesse til enhver tid

• Undgå interessekonflikter og oplys alle reelle eller potentielle 

interessekonflikter til din nærmeste leder 

• Følg reglerne vedrørende insiderviden og insiderlisten

• Konkurrer på fair vis inden for rammerne af relevant 

konkurrencelovgivning

• Handl på en socialt ansvarlig måde, der er sikker og beskyttende 

ift. mennesker, miljøet og samfundet

• Frem principperne i internationale konventioner vedrørende 

menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

• Du må ikke udsætte andre for nogen form for chikane, 

diskrimination eller behandling, der kan tolkes som truende eller 

nedværdigende af andre

• Du må ikke diskriminere eller forskelsbehandle andre

• Du må ikke dele fortrolig information

• Du må ikke deltage i nogen form for korruption – dette omfatter at 

tilbyde, love, anmode, kræve, modtage eller acceptere ulovlige 

eller upassende gaver eller andre vederlag (alle medarbejdere vil 

blive trænet i dette)

• Du må ikke give eller modtage gaver, underholdning eller 

fortrinsbehandling, medmindre:

− det er en ikke-kontant gave

− det er i overensstemmelse med sædvanlig forretningspraksis

− det er af ubetydelig værdi

− det ikke kan opfattes som bestikkelse eller returkommission

− det er i overensstemmelse med InstallatørGruppens værdier

− det ikke overtræder nogen love

• Du må ikke udnytte børn som arbejdskraft

• Du må ikke udnytte nogen form for slaveri eller tvangsarbejde

• Du må ikke overtræde eller omgå nogle internationale 

sanktionsregler



Priser
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Vi prioriterer altid fortrolighed overfor hinanden, og vi ønsker derudover altid at behandle 

vores samarbejdspartnere udenfor Gruppen samt kunder med respekt. 

Vi ønsker at medvirke til fair konkurrence og samtidigt udvise respekt for vores samarbejder 

på tværs og udenfor Gruppen. 

Vi agerer uafhængigt af hinanden på markedet, og her gælder fastsættelse af 

konkurrenceparametre som pris, produktion og salg, omkostninger og forretningsvilkår i 

øvrigt. Derfor deler vi aldrig priser med hinanden, når vi byder på de samme projekter. 

Hvis to medlemsvirksomheder er med i to forskellige konsortier, bliver informationer heraf 

holdt strengt fortroligt, og vi deler aldrig disse informationer på tværs. 



Projekter
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• Vi har dannet Gruppen med et mål om at kunne 

samarbejde og hjælpe hinanden på tværs. 

• Derfor er alle i Gruppen også velkomne til at arbejde 

med hinanden på projekter, men husk også jeres 

samarbejde med samarbejdspartnere udenfor 

Gruppen, når det giver mening. 



Strategiske samarbejder
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• Vi beholder samtidigt vores strategiske samarbejder, 

og det, der foregår i de strategiske samarbejder, er 

strengt fortroligt, og information heraf bliver aldrig 

delt med de andre virksomheder i Gruppen. 

• Vi bruger hinanden i Gruppen og samarbejder, når 

det giver mening, men vi fortsætter også det gode 

samarbejde med vores samarbejdspartnere udenfor 

Gruppen. 
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Vi forventer, at alle medarbejdere er 

bekendte med dette adfærdskodeks og 

aktivt promoverer dets indhold.

Se venligst den fulde version af adfærdskodekset og 

whistleblowerpolitikken for yderligere oplysninger.
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