Veivalg i Roadworks
Policy for ESG / Miljø- og sosiale forhold
og god selskapsstyring

ESG policy
1.

Introduksjon og formål

Roadworks konsernet (Selskapet) har et sterkt fokus på miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring
(“Environmental, Social and Governance issues”) (ESG-hensyn). Selskapet anser det å opprettholde
en høy ESG-standard som forretningsmessig fornuftig. Videre har det potensiale til å ivareta og øke
avkastningen, samt fremme utviklingen i samfunnene Selskapet opererer i.
Selskapet skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med FNs Global Compact sine ti prinsipper1
og UNPRI sine seks prinsipper2.
Respekt for, og overholdelse av, gjeldende lover, regler og internasjonale anerkjente
menneskerettigheter utgjør viktige aspekter ved opprettholdelsen av en høy ESG-standard. Dette er
et overordnet krav og forventning.
Alle ansatte (herunder styremedlemmer, ledere osv.) i Selskapet er pålagt å gjøre seg kjent med og
overholde denne ESG-policyen3.

2.

Miljø

Selskapet søker å sikre at dets virksomhet er miljøvennlig og energieffektiv. Selskapet erkjenner
imidlertid at dets virksomhet har eller kan ha innvirkning på miljøet 4. Målet er å minimere slike
miljøinnvirkninger og fremme miljøbevissthet.

3.

Sosiale forhold

Selskapet skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og sørge for egnede
arbeidsforhold til dets ansatte og kunder. Det bør gjennomføres vurderinger av virksomheten for å
identifisere helse- og sikkerhetsrisikoer knyttet til eller som stammer fra arbeidsaktiviteter, og
nødvendige tiltak skal treffes.
Like muligheter skal gis uavhengig av kjønn, seksuell legning, alder, rase, hudfarge, etnisitet, tro,
fagforeningstilhørighet eller funksjonshemming. Selskapet har verken direkte eller indirekte innført
begrensninger på ansattes frihet til etablering av eller tilslutning til fagforeninger eller lovlige
streiker. Selskapet skal sikre at det verken direkte eller indirekte tar i bruk tvangsarbeid, barnearbeid
eller uberettiget utnytter migrantarbeid.

4.

God selskapsstyring

God selskapsstyring omfatter selskapsledelse og forretningsintegritet.
Selskapet har implementert Retningslinjer for Anti-korrupsjonsarbeid og Retningslinjer for varsling
som alle ansatte skal overholde. Selskapet skal sørge for forsvarlig registrering, rapportering og
gjennomgang av finansielle- og skatteopplysninger.

1

Se: https://www.unglobalcompact.org/abouttheGC/thetenprinciples
Se: http://www.unpri.org/about-pri/the-six-principles/.
3
Selskapet har andre retningslinjer som omhandler mer spesifikke områder, slik som eksempelvis anti-korrupsjon og varsling
av kritikkverdige forhold osv.
4
Slik som utslipp av klimagasser ifm transport og kjøring, resirkulering, stoffer og energibruk i bygg
2

Selskapet og dets ansatte skal til enhver tid opptre med ærlighet, integritet, rettferdighet og respekt
i sin forretningsførsel. Videre skal all informasjon ervervet gjennom Selskapets virksomhet kun brukes
til Selskapets beste og ikke for personlig vinning.

5.

Gjennomføringen av ESG-policyen

Selskapet skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med ESG-policyen. Eventuelle avvik skal
håndteres og forklares på en forsvarlig måte. Forholdsmessige og nødvendige tiltak skal iverksettes
for å korrigere eventuelle vesentlig mislighold av den vedtatte ESG-policyen. Selskapet anerkjenner
at ESG-hensyn er viktige, derfor skal ESG-policyen gjennomgås av Selskapets styre ikke mindre enn på
årlig basis.
CFO i konsern og datterselskapers økonomiansvarlig er ansvarlig for å føre kontrollen av Selskapets
ansattes hva gjelder etterlevelsen av ESG-policyen.

