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Nordzuckers baeredygtige indkobspolitik 

Vores forpligtelser inden for ansvarligt indkob 

Nordzucker er forpligtet til at forstä og administrere de sociale og miljomessige pävirkninger 
pä tvers af alle vores forretninger og indlob. Vi arbejder konstant pä at integrere 
beredygtighed i vores indkob af varer og tjenesteydelser for at formindske vores 
miljomessige pävirkninger og beskytte menneskerettighederne. Derfor er det denne politiks 
hovedformäl at stotte Nordzuckers forpligtelse til vores overordnede beredygtighedsmäl og 
sikre, at beredygtighedsverdierne bevares gennem hele forsyningskasden ved at anvende 
og bevare en beredygtig indkolospraksis. 

Denne beredygtige indkobspolitik er tilpasset FNs retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhvervsliv, FNs verdenserklering om menneskerettigheder og ILOs grundleggende 
konventioner samt Nordzuckers etiske regelst, etiske regelst for leverandorer og 
menneskerettighedspolitik. Den beredygtige indkolospolitik gelder for alle ansatte i 
Nordzuckerkoncernen i Europa og i serdeleshed dem, der arbejder inden for indlob. 

I overensstemmelse med vores verdier og beredygtighedsmäl forpligter Nordzucker sig til 
at: 

• Tage hensyn til sociale og miljornessige pävirkninger i forbindelse med 
indkobsbeslutninger. 

• Respektere menneskerettighederne inden for virksomhedens produktion, indlob og 
finansielle investeringer, der er tilpasset Nordzuckers menneskerettighedspolitik, 
Nordzuckers etiske regelst for leverandorer samt de internationale 
menneskerettighedskonventioner. 

• Lobende at foretage due diligence for at sikre at indkobte produkter og 
tjenesteydelser ikke overtreder nogen som helst menneskerettigheder eller 
arbejdsrettigheder, i overensstemmelse med vores menneskerettighedspolitik. 

• Indkobe produkter og tjenesteydelser som er i overensstemmelse med Nordzuckers 
etiske regelst for leverandorer. I den forbindelse accepterer Nordzucker ikke nogen 
som helst tilfelde af 

o bornearbejde; 

o tvangsarbejde og moderne slaveri; 

o manglende organisationsfrihed og overenskomstforhandlinger; 

o diskrimination; 

o grove praksisser eller unodige disciplinere procedurer; 

o udnyttelse af arbejdsforhold; 

o usikre og farlige arbejdspladser; 

o lonninger under levestandarden; 

o samt uetisk forretningspraksis. 
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• Indkobe produkter der ikke har forärsaget eller bidraget tu l skovrydning eller mangel 
pä vand. 

• Indkobe rämaterialer, säsom rorsukker, pä en ansvarlig mäde. 

• Beskytte biodiversitet og jordrettighederne for lokale samfund i hele 
forsyningskeden, i overensstemmelse med vores menneskerettighedspolitik. 

• Sikre at vores indkob minimerer bidraget til klimaforandringerne og bestrebe os pä at 
reducere vores Scope 3-udledninger, i overensstemmelse med vores energi- og 
miljopolitik. 

• Stotte vores leverandorer i at minimere de negative miljornessige pävirkninger af 
deres aktiviteter, produkter og tjenesteydelser, inklusive emballage. Specifikt 
opfordres vores leverandorer tu l at forbedre deres miljoresultater i forhold tul 
vandforbrug, affaldshändtering, luftudledninger og energiforbrug. 

• Eliminere unodvendig emballage og maksimere genbrug af indkobt emballage under 
hensyntagen tu l livscyklus-omkostninger. Vi er forpligtet tu l principperne om at undgä, 
reducere, genanvende og genbruge, og vi tager beredygtighed med i overvejelserne 
i forbindelse med indkob af emballager, som angivet i vores beredygtige 
emballagepolitik. 

• Arbejde sammen med leverandorer omkring beredygtighed ved at stotte 
opbygningen af kapacitet og anvendelsen af beredygtig praksis i hele 
forsyningskeden. 

• Forbedre gennemsigtighed, herunder periodisk rapportering om KPl'er og ml. 

• Vurdere og forbedre vores indkobspraksis, herunder lobende at tilbyde periodisk 
trening af Nordzuckers indkobere om beredygtigt indkob. 

lmplementering af bmredygtig indkobspolitik 

Nordzucker erkender, at det er en kontinuerlig proces at forbedre vores beredygtige indlob, 
og at alle vores leverandorer spiller en vigtig rolle i dette. For at integrere de miljornessige 
og sociale hensyn i vores indkobspolitikker og -praksisser, vil vi derfor fortsette med at 
forbedre vores indkobsprocesser og samarbejde med vores leverandorer. 

For at implementere og demonstrere fremskridt med vores forpligtelser inden for beredygtigt 
indkob vil Nordzucker gore folgende: 

Indkob 

Vi vurderer lobende de enkelte trin i indkobsprocessen for at se om, og hvordan, 
beredygtige hensyn er inkluderet. Alle Nordzuckers indkobere gennemgär periodisk trening 
i beredygtigt indkob med henblik pä at kunne identificere og prioritere indkob af de mest 
socialt og miljomessigt ansvarlige produkter og tjenesteydelser, der opfylder kravene tu l det 
pätenkte formäl. Säfremt det er relevant, inkluderes beredygtighedskriterier i 
kontraktprocessen, og alle vores kontraktaktiviteter udfores fair og etisk, i overensstemmelse 
med vores etiske regelst og geldende lovgivning. Vi krever, at leverandorerne overholder 
de minimumskrav, der er fastsat i vores etiske regelst for leverandorer, som danner 

NZ-1.2-P-16 Nordzuckers baeredygtige indkobspolitik-DK 



Brauns hweig, 

orissen Axel Äimülrer Alexander Bott 
CEO COO CFO 

Nordzucker 

grundlag for, hvordan vi driver forretning og overholder de forpligtelser, der er fastsat i denne 
politik. 

Menneskerettigheds-due diligence og leverandorvurdering 

Vi overväger proaktivt vores forsyningskede for mulige risici for at forhindre enhver negativ 
pävirkning pä miljo og mennesker. Vi prioriterer vores fokus pä de produkter og 
tjenesteydelser, vi har identificeret som omräder med de storste sociale og miljomessige 
risici og muligheder. Procurement og Sustainability vurderer sammen de leverandorer, der 
betragtes som verende i hoj- eller mellemrisici-gruppen, ved hjelp af leverandor-
sporgeskemaer samt skrivebords- og onsite-audits. Derudover vurderes alle nye 
leverandorer ud fra beredygtighedskriterier. 

Säfremt indkobte produkter og tjenesteydelser ikke overholder vores etiske regelst for 
leverandorer, og det har negative sociale og miljornessige konsekvenser, vil vi handle i 
overensstemmelse med vores forpligtelsesprincipper, der er fastsat i vores etiske regelst 
og menneskerettighedspolitik. Ethvert brud pä denne beredygtige indkobspolitik inden for 
rammerne af Nordzuckers forretningsaktiviteter og forsyningskeder bor omgäende 
indberettes til Sustainability eller Procurement eller via det onlinebaserede verktoj SpeakUp, 
Nordzuckers whistleblowersystem. 

Leverandorforpligtelse 

Vi fokuserer pä at arbejde med leverandorer, der er baseret i hojrisiciomräder eller -brancher 
og er identificeret gennem risikovurdering. Vi prioriterer at arbejde med de leverandorer, der 
udgor de hojeste risici og de storste muligheder for forbedringer, säsom de leverandorer, der 
tegner sig for hoje udgifter, og hvor vi har en indflydelse. Gennem en lobende vurdering af 
deres beredygtighed og et tet samarbejde med disse leverandorer via programmet for 
beredygtighed for leverandorer opfordrer vi til bedre beredygtighedspraksis i deres 
produktion og forsyningskeder. Hvor det er relevant, hjelper vi dem med at opbygge 
kapaciteten til at adressere eventuelle mangler. 

Overvägning og rapportering 

Vi vil mäle og rapportere om vores fremskridt i forhold til vores forpligtelser inden for 
beredygtigt indkob og de relevante KPl'er i Nordzuckers ärsregnskab. Vi vil lobende vurdere 
vores forpligtelser til at overholde juridiske krav og leve op til vores interessenters 
forventninger samt sikre den bedste beredygtige indkobspraksis og ansvarlige 
forsyningskeder. 
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