Corporate Responsibility information fra HydraSpecma
Som følge af HydraSpecma’s globale tilstedeværelse, ser vi det naturligt, at tillægge
det samfundsmæssige ansvar stor værdi. Derfor er Corporate Responsibility altid
en del af den måde, vi tænker på. Vi vurderer kontinuerligt på vores egen indsats,
og iværksætter nye tiltag, for at blive endnu bedre.
Corporate Responsibility er derfor en hel naturlig del af vores langsigtede strategi
„AMBITION 2020“.

HydraSpecma ser Corporate Responsibility som en helhed, men i 2017 vil vi gerne
fremhæve indsatsen indenfor følgende områder:
Menneskerettigheder:
HydraSpecma har afdelinger i forskellige lande rundt om i verden. Uanset hvilket land,
forpligter vi os til at overholde menneskerettighederne og at behandle vores
medarbejder(e) med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer overholdelsen af
menneskerettighederne, som de er beskrevet i Verdenserklæringen om
menneskerettigheder og ILO’s konventioner og anbefalinger.
Indenfor menneskerettighedsområdet har vi i 2017 arbejdet med:
▪ Konfliktmineraler
- HydraSpecma ønsker ikke at håndtere konfliktmineraler.
Derfor blev der i 2017 gennemført en analyse af vores leverandørers valg
af materiale.
▪ Right to freedom from war
- HydraSpecma’s ansatte sættes ikke i en situation, hvor de tvinges til
at producere komponenter eller dele til krigsmateriel.
▪ Leverandører
- HydraSpecma ønsker, at vores leverandører overholder samme standarder på
Corporate Responsibility området som HydraSpecma selv.
Derfor har vi løbende igennem 2017 auditeret vores leverandører.
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Sociale forhold og medarbejderforhold:
Hos HydraSpecma tror vi, at resultater skabes af mennesker. Vi forpligter os til at være en
ansvarlig arbejdsgiver med ordentlige ansættelsesvilkår, passende sundheds- og
sikkerhedsstandarder og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
Indenfor sociale forhold og medarbejderforhold har vi i 2017 arbejdet med:
▪ Systematisk arbejde med „root cause“ til arbejdsskader - samt fjernelse af disse
▪ Fokus på sikker trafik i produktionsområder
- Opmærkning af „stier“ i hele produktionsområdet samt krav om veste
til besøgende i produktionen.
- Kørsel med truck er flyttet væk fra områder med mange medarbejdere
Anti-korruption og forretningsetik:
HydraSpecma har opbygget et omdømme for at arbejde med høje standarder for integritet
og etik. Vi vil modarbejde enhver form for korruption herunder bestikkelse og betaling for
lettere / hurtigere sagsbehandling.
Indenfor anti-korruption og forretningsetik har vi i 2017 arbejdet med:
▪ Vores Code of Conduct blev i 2017 revideret og opdateret, således den afspejler
HydraSpecma’s ønske om, at være blandt de bedste til at skabe værdi på en
ordentlig og troværdig måde, ved at forpligte os og vores virksomhed til at tage
ansvar og være bæredygtig, samtidig med at vi skaber et motiverende arbejdsmiljø.
▪ I samarbejde med Schouw & Co, har HydraSpecma deltaget i udviklingen af
et E-learning program, som skal styrke relevante medarbejderes forståelse af vores
anti-korruptionspolitikker og generel forretningsetik. Programmet udrulles i 2018.

Miljø og klima:
HydraSpecma arbejder med bearbejdning af store mængder råmaterialer, og vi erkender
den indflydelse, vores produktion har på miljøet. Vores CR indfaldsvinkel på miljø og klima
går hånd i hånd med korrekt købmandskab. Vi bestræber os på at beskytte miljøet og
løbende at reducere udledninger i forhold til produktionen.
Derfor har vi også erklærede mål om at reducere den totale miljøbelastning i vores
værdikæde i forhold til produktionen.
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Det er vores mål at:
▪
▪
▪
▪

reducere energiforbrug og CO2 udledning i forhold til produktionen
reducere vandforbrug i forhold til produktionen
forbedre udnyttelsen af materialer
reducere spild og øge genbrug i forhold til produktionen.

Indenfor miljø og klima har vi i 2017 arbejdet med:
▪ Elektricitet
- Pilotprojekt gennemført med udskiftning til LED belysning i dele af HydraSpecma.
Pilotprojektet har vist, at der kan gennemføres skift til
LED uden at gå på kompromis med medarbejderne arbejdsforhold.
Skift til LED belysning planlægges gennemført i 2018 på flere lokationer.
▪ Varme
- Analyse af nuværende varmekildes effektivitet igangsat på en af vores større
lokaliteter.
▪ Luftkvalitet
- Succesfuld gennemført test af luftfiltrering på en af vores primære sites for at
sikre, at luftkvaliteten er bedre end den krævede værdigrænse foreskriver.

Diversitet og kønsmæssig sammensætning:
HydraSpecma følger Schouw & Co’s politik for kønsmæssig sammensætning.
Hos HydraSpecma vælger vi altid kandidater ud fra kvalifikationer og kompetencer.
HydraSpecma tager ikke køn, race eller seksuel orientering i betragtning, når vi ansætter
nye medarbejdere eller inkluderer nye medlemmer i ledelsen.
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