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Affårsetik - Motverkande av korruption 
Belstroj ska upprätthålla en god affärsetik i relation till alla våra intressenter. Oavsett om det gäller 
kunder, medarbetare eller leverantörer. Genom att underteckna beställning med våra kunder 
(huvudentreprenörer) åtar vi oss att fullgöra skyldigheter som gäller arbetsmiljö och ID 06 2.0 för att 
säkra en trygg arbetsplats samt förhindra förekomst av svart arbetskraft. Belstroj accepterar inte tagande 
eller givande av muta ("korruption"). 

I våra projekt gäller nolltolerans i frågor som gäller brott mot ordnings- och skyddsregler samt brott mot 
andra regler gällande arbetsmiljö. På samma sätt är det ett absolut krav att ID06 2.0 tillämpas för 
samtliga arbetare på plats i projektet. 

När det gäller medarbetare jobbar vi nästan uteslutande med egen personal. På detta sätt håller vi kontroll 
över att allmänna skyldigheter som följs av lag och avtal på arbetsmarknaden eller med anställd 
efterföljs. Våra skyldigheter enligt lag och avtal gäller bland annat att fullfölja krav avseende 
momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter, uppfylla arbetsrättsliga regler och 
att betala avtalsenliga löner. 

För det få fall Belstroj anlitar underleverantörer (UE) säkerställer vi att vi i avtalet med 
underleverantören skriver in samtliga krav som ställs både av vår interna policy men även av våra 
kunders policys. Belstroj AB anlitar aldrig UE i flera led och utför systematiska kontroller på de UE vi 
anlitar. Vi kontrollerar bland annat att de anlitade hantverkarna har rätt att vistas och jobba i Sverige, att 
företaget betalar skatter och sociala avgifter och att UE följer ordnings- och skyddsregler. 

Om uppförandekoden 
Belstroj har 2014 unde1tecknat Byggföretagetens (fd Sveriges Byggindustriers) uppförandekod. 
Uppförandekoden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt 
verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och 
leverantörer. 

* Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan,
mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av
anbud med syfte att snedvrida konkurrensen. Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt
motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.

* Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som
inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående.
Normgivande är IMM:s Näringslivskod (www.institutetmotmutor.se/naringslivskod).

* I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska
tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.

* Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut
i domstol.

Uppförandekoden gäller alla i Belstrojs koncern, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare, och 
innehållet i koden ska respekteras och följas. Uppförandekoden är lika inom hela koncernen och gäller 
även i våra systerbolag i Estland, Polen, Ukraina, Vitryssland och Norge. Vi kräver att uppförandekoden 
respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer). Uppförandekoden 
utgör ett övergripande ramverk, och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda 
områden. 

Om arbetet mot korruption 
Antikorruption är en del av hållbarhetsarbetet. Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga 
om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot 
samhället i stort. 
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§10 Arvoden
Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning. 

§11 Val
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 2 ledamöter med I suppleant.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes: 

Yauhen Blahadarau 

Peter Kolare 

Till suppleant för motsvarande tid valdes: 

Jevgenijus Stankevicius 

§12 Avslutning
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Protokollförare 
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