
Code of Conduct
Vores mission er at hjælpe offentlige sektorer i transformationen fra papirbaserede bu-
reaukratier til digitaliserede arbejdsmiljøer og dermed bidrage til at skabe effektive, 
ansvarlige og transparente offentlige institutioner.

I løbet af de sidste 17 år er vi vokset og har udviklet os i en dansk kontekst. Gennem 
årene har vi udviklet en stærk kultur til at handle ansvarligt for at nå vores mål. Da vi nu 
bevæger os mod nye markeder, skal vi sikre denne kultur, da vi ellers risikerer at gå på 
kompromis med vores værdisæt.

Vi forpligter os til at levere produkter 
og tjenester af høj kvalitet, der bidrag-
er til at skabe transparente og ans-
varlige organisationer.

Vi respekterer alle nationale og inter-
nationale love, der gælder for vores 
forretning.

Vi respekterer vores interessenter og 
tager afstand fra diskriminerende
adfærd.

Vi respekterer vores kolleger og 
forpligter os til at opretholde et ar-
bejdsmiljø, hvor alle kan dele ideer og 
bekymringer.

Vi respekterer miljøet og gennemfører 
ikke omkostningsbesparende initiati-
ver, som går på kompromis med vores 
respekt for miljøet.

Vi engagerer os ikke i aktiviteter, der er 
forbundet med nogen form for 
korruption.

Vi udfører ikke aggressive skatte-
beregninger eller gør brug af transfer 
pricing for at undgå at betale skat.

Vi yder ikke politiske bidrag.

Vi handler ikke med det formål at mod-
tage særlig behandling.

Vi giver kun gaver, der er i over-
ensstemmelse med den gældende 
lovgivning og normerne i den på-
gældende industri.

Vi deltager ikke i aktiviteter, der er 
underminerende for den frie konkur-
rence.

Vi respekterer og efterlever vores 
’Code of Conduct’. Hvis en medar-
bejder mener, at vi ikke overholder 
denne, er det medarbejders ansvar at 
informere vores CFO.

Vi forpligter vores leverandører til 
vores ’Suppliers Code of Conduct’ for 
at sikre, at vi interagerer med aktører, 
der påtager sig et sam-
fundsansvar.
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