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1. INTRODUCTION 
1.1 The code of practice for corporate social 
responsibility has been adopted by the board of 
directors of Jagtech AS. 
 
1.2 The purpose of the code is to ensure that 
corporate social responsibility is exercised in line 
with the adopted values, code of ethics, code of 
practice for corporate governance and the 
company's long-term value creation for 
shareholders, employees, customers and the 
community.   
 
1.3 The code applies to employees of Jagtech AS 
as well as consultants, agents or other business 
partners acting on behalf of the company. It also 
applies to elected board members when they act on 
behalf of the company. All employees of Jagtech 
AS shall comply with this code. 
 
1.4 The board is responsible for ensuring 
compliance with the code. 
 
2. FUNDAMENTAL PRINCIPLES 
2.1 Jagtech AS requires compliances with 
legislation and regulations in the countries in 
which the company operates. 
 
2.2 Jagtech AS bases its code of practice for 
corporate social responsibility on the 
internationally recognised principles and guidelines 
pertaining to corruption, human rights and labour 
standards and the environment.  
 
2.3 Jagtech AS embraces corporate social 
responsibility in its markets. Corporate social 
responsibility is dependent on long-term 
profitability, with good, safe workplaces, supply 
contracts, reduction of environmental impacts and 
tax revenues in the countries in which we operate.  
 
3. GUIDELINES 
3.1 Jagtech AS does not discriminate on the 
grounds of ethnicity, nationality, religion, age, 
gender, disability or sexual orientation. Respect for 
the individual is fundamental; everyone shall be 
treated with dignity and respect. 

3.2 Jagtech AS aims for fair, open competition in 
all markets. Jagtech AS has high standards of 
personal and professional integrity and will not 
tolerate any form of corruption or bribery. 
 
3.3 Jagtech AS follows established workplace and 
labor standards and complies with all requirements 

1. INNLEDNING 
1.1 Retningslinjene for samfunnsansvar er 
vedtatt av styret i Jagtech AS. 

 
1.2 Formålet med retningslinjene er å sikre at 
samfunnsansvar utøves i tråd med vedtatte 
verdigrunnlag og etiske retningslinjer, 
retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse 
og selskapets langsiktige verdiskaping for 
aksjonærer, ansatte, kunder og samfunnet.    
  
1.3 Retningslinjene gjelder for ansatte i Jagtech 
AS og for konsulenter, agenter eller andre 
forretningspartnere når de opptrer på vegne av 
selskapet. Retningslinjene gjelder også for 
styremedlemmer når de opptrer på vegne av 
selskapet. Alle ansatte i Jagtech AS er forpliktet 
til å følge disse retningslinjene. 

1.4 Styret er ansvarlig for å påse at 
retningslinjene etterleves. 
 
2. GRUNNPRINSIPPER 
  
2.1 Jagtech AS følger gjeldende lover og regler i 
de land Jagtech AS har sin virksomhet. 

2.2 Jagtech AS bygger sine retningslinjer for 
samfunnsansvar på de internasjonale anerkjente 
prinsippene og retningslinjer som gjelder 
antikorrupsjon, menneskerettigheter 
arbeidslivsstandarder og miljø.  

2.3 Jagtech AS ønsker å være en ansvarlig 
samfunnsaktør som leverandør i sine markeder.  
Langsiktig lønnsomhet er grunnleggende for å 
utøve samfunnsansvar gjennom gode, sikre 
arbeidsplasser, å redusere miljøpåvirkningen og 
gjennom skatteinntekter til de land vi har vår 
virksomhet.  
 
3. RETNINGSLINJER 
3.1 Jagtech AS diskriminerer ikke på grunnlag 
av etnisitet, nasjonalitet, religion, alder, kjønn, 
funksjonshemming eller seksuell legning. 
Respekt for individet er grunnleggende, og alle 
skal behandles med verdighet og respekt. 
  

3.2 Jagtech AS ønsker en rettferdig og åpen 
konkurranse i alle markeder. Jagtech AS har 
høye krav til personlig og faglig integritet, og 



 

contained in the relevant legislation. Jagtech AS 
aims to apply working methods that ensure good 
working conditions, with strict requirements in the 
area of health, safety and environment. Jagtech AS 
shall not make use of child labor. 
 
3.4 Jagtech AS shall maintain open, reliable and 
responsive communication with stakeholders and 
the external environment. 
 
3.5 Jagtech AS's products and services shall be 
reliable in terms of quality, origin and impacts on 
health and the environment. 
 
3.6 Jagtech AS shall seek to prevent or mitigate 
adverse environmental impacts resulting from its 
activities.  
 
4. COMPLIANCE, CONTROL AND 
SANCTIONS 
4.1 As an integral part of internal control and 
external audits, Jagtech AS shall regularly ensure 
compliance with all aspects of this code of practice 
for corporate social responsibility. 
 

4.2 Jagtech AS shall regularly assess the social 
impacts of its activities and implement 
improvements and other measures where 
necessary. 
 
4.3 Jagtech AS shall help ensure that contractors 
maintain the principles specified in 2.2 by 
including them in its contractors' requirements. 
 
4.4 Notification of violations of the Code is the 
same as for the Code of Ethics. All serious 
violations of the code shall also be reported to the 
board of Jagtech AS.  

 

 

tolererer ikke noen form for korrupsjon og 
bestikkelser. 

3.3 Jagtech AS følger etablerte 
arbeidslivsstandarder og overholder alle krav 
nedfelt i relevant lovgivning. Jagtech AS 
tilstreber arbeidsmetoder som sikrer gode 
arbeidsforhold med høye krav til helse, miljø og 
sikkerhet. Jagtech AS skal ikke benytte barn 
som arbeidskraft. 
  
3.4 Jagtech AS skal føre en åpen, pålitelig og 
lydhør kommunikasjon med interessenter og 
samfunnet for øvrig. 

  
3.5 Jagtech AS s produkter og tjenester skal 
være pålitelige i forhold til kvalitet, opprinnelse 
og konsekvenser for helse og miljø. 
  
3.6 Jagtech AS skal søke å forhindre eller 
redusere uønskede miljøpåvirkninger som følge 
av sin virksomhet.  
 
4. ETTERLEVELSE, KONTROLL OG 
SANKSJONER 
 4.1 Som en integrert del av den interne kontroll 
og eksterne revisjon skal Jagtech AS 
regelmessig påse at alle sider ved retningslinjer 
for samfunnsansvar blir fulgt. 
  
 
4.2 Jagtech AS skal løpende vurdere de 
samfunnsmessige konsekvenser av sin 
virksomhet, og iverksette forbedringer og tiltak 
der det er nødvendig. 
  
4.3 Jagtech AS skal bidra til at kontraktsparter 
ivaretar tilsvarende hovedprinsipper som angitt i 
2.2 ved at disse er premissgivende i de krav som 
stilles til disse. 

4.4 Brudd på retningslinjene varsles på samme 
måte som for Etiske retningslinjer. Alle 
vesentlige brudd på retningslinjene skal også 
innrapporteres til styret for Jagtech AS. 

  

 


