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Canada

USA

Chile

Asia
Sør-Korea
Kina
Japan
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Europa
Norge
Svergie
Skottland
Wales
Irland
Færøyene
Frankrike
Polen

Belgia
Nederland
Italia
Spania
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland

Landene vi opererer i:

Om 
Mowi

Mowi er representert i 25 land, og driver oppdrett 
i seks av dem. Selskapet er notert på Oslo Børs 
(MOWI). Hovedkontoret ligger i Bergen.
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Leading the Blue Revolution 

er visjonen vår og både en ambisjon og et løfte. 
Målet vårt er å være ledende innenfor kultivering  
og dyrking av sjømat. Samtidig ønsker vi å gjøre  
vårt for å løse en av de største utfordringene i vår  
tid – å produsere nok sunn og bærekraftig mat til  
en voksende verdensbefolkning. Sammen med de 
engasjerte medarbeiderne våre skal vi møte denne 
utfordringen og samtidig sikre aksjonærene god 
avkastning.

Over 70 prosent av kloden er dekket av vann,  
men likevel kommer bare 2 prosent av verdens 
matforsyninger fra havet. Vi mener at det haster  
med å forandre dette. Vi må produsere protein  
på en mer energieffektiv og miljøforsvarlig måte. 
Fiskeoppdrett er en måte å oppnå dette på.  
Det er derfor vi sier at «blått er det nye grønt».

Visjon, verdier  
og prinsipper
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Verdier
Våre felles verdier – Passion, Change, Trust, Share – ideer og hardt arbeid,  
og bærekraftsutfordringene som ligger i den nye vsjonen – er tett knyttet til 
visjonen vår og bygger bro mellom vår tradisjon av engasjement og stolthet, 
nyskapende ideer og hardt arbeid, og bærekraftsutfordringene som ligger i 
den nye visjonen vår .

Engasjement for selskapet og produktet
–  Engasjement er nøkkelen til vår suksess og 

hvordan vi utgjør en forskjell . 

Endring er den nye «normalen» 
–  Vi er forberedt på endringer og arbeider hele 

tiden med å forbedre virksomheten vår .

Tillit er avgjørende i alt vi gjør 
–  Virksomheten vår leverer trygg, god og sunn mat, 

og vi holder det vi lover .

Deling er rettesnoren for medarbeiderne våre 
–  Vi deler kunnskap og erfaringer, er åpne og 

transparente og samarbeider med viktige 
interessentgrupper verden over .

PASSION

CHANGE

TRUST

SHARE

Styrende prinsipper
Veksten vår må være bærekraftig i et miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk  
perspektiv . Gode økonomiske resultater er en forutsetning for å ha finansiell 
styrke til å fremme en bærekraftig utvikling av virksomheten vår . På bakgrunn av 
denne gjensidige avhengigheten har vi utviklet fire like viktige styrende prinsipper 
for virksomheten – Profit, Planet, Product og People .
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Mowi består av individer med ulik bakgrunn, 
nasjonalitet, kultur og ulike skikker . Vår atferd – hva vi  
gjør og sier hver dag – avgjør vår evne til å oppnå 
fremgang som organisasjon .

De etiske retningslinjene setter standarder for hva slags 
oppførsel vi kan forvente av hverandre, og hva eksterne 
parter kan vente av oss .

Det er forventet at hver ansatt i Mowi føler en personlig 
forpliktelse ovenfor de etiske retningslinjene . Spørsmål 
og bekymringer ved mulig brudd på retningslinjene må 
taes opp i tråd med rutinene beskrevet i dette 
dokumentet .  

En personlig  
forpliktelse
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Mowis ansatte, ledere og direktører
   De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte globalt, samt ledere  

og direktører i alle Mowi-selskaper .

Datterselskaper og tilknyttede selskaper der  
Mowi har kontrollerende eierandel
  Enheter der Mowi eier mer enn 50 prosent av aksjene, eller har rett til å 

kontrollere enheten, skal slutte seg til og følge Mowis etiske retningslinjer .

Tilknyttede selskaper der Mowi ikke har  
kontrollerende eierandel
   Selskaper der Mowi ikke har kontrollerende eierandel, skal  

oppmuntres til å slutte seg til og følge Mowis etiske retningslinjer .

Tredjeparter
  Ansatte i Mowi som jobber sammen med tredjeparter, som konsulenter, 

advokatfirmaer, salgsrepresentanter og leverandører, skal:

  –  forsikre seg om at disse partene samtykker i å overholde aktuelle  
deler av de etiske retningslinjene

 – skaffe disse partene informasjon om krav i retningslinjene

 –  gjennomføre nødvendige tiltak, om nødvendig avslutte en kontrakt, 
dersom man ser at en slik tredjepart viser manglende evne til å følge  
Mowis retningslinjer

Hvem skal følge  
Mowi retningslinjer?
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Hva ansatte  
skal gjøre

Den ansatte har ansvar for å:

1 2Forstå Mowis etiske 
retningslinjer

Ta opp bekymringer  
og spørsmål

• få en grunnleggende forståelse 
av kravene som fremsettes i de 
etiske retningslinjene .

• lære detaljene i retningslinjene  
som er relevante for sin jobb .

• ta opp bekymringer eller spørsmål 
om selskapets retningslinjer eller 
mulige brudd på disse .

• kjenne til de ulike kanalene for å  
ta opp spørsmål om mulige brudd .

• samarbeide ved enhver forespørsel  
i forbindelse med slike 
bekymringer .

Gå til din leder, leders leder 
(‘bestefarprinsippet’), konsernledelsen 
eller personalansvarlig med eventuelle 
spørsmål om selskapets retningslinjer 
(se side 10: Bekymringsmeldinger) .
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Hva ledere  
skal gjøre

Ledere skal aktivt fremme de etiske retningslinjene, fremstå  
som forbilder og skape en kultur der ansatte forstår sitt ansvar  
og føler seg komfortable med å lufte bekymringer rundt etikk  
og overholdelse av loven. Ansatte skal videre  forstå at 
selskapets resultater aldri er viktigere enn etisk atferd og 
overholdelse av Mowis retningslinjer. Ledere skal: 

1

2

3Forebygge brudd på 
retningslinjene 

Reagere på brudd 
på retningslinjene

Oppdage brudd på 
retningslinjene

• Identifisere forretningsrisikoer 
og risikoer for brudd, 
og kommunisere dette .

• Forsikre seg om at identifiserte 
risikoer tas opp .

• Fremme effektive systemer for 
overholdelse av retningslinjer .

• Sikre effektive kanaler for å ta opp 
bekymringer .

• Handle raskt for å løse 
påpekte brudd, følge opp med 
hensiktsmessige disiplinære 
reaksjoner og rapportere på 
korrekt måte til ansvarlige 
myndigheter .
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Mowi har flere kanaler for å ta opp bekymringer.  
Bruk den kanalen du er mest komfortabel med. 

Ta opp bekymringer tidlig
• Jo lenger du venter, desto verre kan situasjonen bli, og desto vanskeligere kan det bli 

å løse problemet . Bekymringsmeldinger kan kommuniseres muntlig eller skriftlig .

Bruk tre praktiske spørsmål for  
å teste en etisk beslutning
• Er det lovlig? Vil jeg bryte privatrett, selskapspolicy eller ‘vanlig praksis’?

• Er det balansert? Er det rettferdig overfor alle involverte i dag og på lang sikt? 
Fremmer det gode relasjoner for fremtiden?

• Hvordan vil det oppleves? Vil jeg føle  
meg stolt? Vil jeg at venner/familie/kolleger skal lese om det i avisene?

Hvem du skal henvende deg til?

Kontakt din leder direkte

• Den raskeste og ofte mest effektive muligheten – men ikke din eneste mulighet .

Kontakt din leders leder

• ‘Bestefarprinsippet’ er et alternativ til å kontakte din overordnede direkte .

• Bruk denne kanalen dersom du ikke ønsker å gå via din egen leder,  
eller dersom du ikke får tilstrekkelig respons fra din egen leder .

Bekymringsmeldinger
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Kontakt en ansatt-representant eller fagforeningskontakt 

• Mowi følger opp alle forhold som taes opp av ansatt-representanter .

Kontakt konsernledelsen eller personalavdelingen

• Spesielt relevant dersom det ikke fører frem å benytte de normale kanalene .

Mowis uavhengige varslingskanal
Bekymringsmeldinger kan leveres til Mowis uavhengige varslingskanal .

• I tilfeller der det er umulig eller du opplever det som vanskelig å rapportere til 
funksjonene nevnt ovenfor, eller hvis slike rapporter ikke har blitt håndtert på 
tilfredsstillende vis, kan du bruke varslingskanalen .

Hva skjer etterpå?

• Du finner all informasjon du trenger i Mowi-konsernets varslingsprosedyre .

Kontaktinformasjon

Ansattrepresentanter 
Kontakt personalavdelingen hvis du ikke vet hvem som er din ansatt-representant .
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Rapporteringsansvar
Dersom du er bekymret for mulige brudd på Mowis retningslinjer,  
har du et ansvar for å ta det opp .

Anonymitet
Du kan velge å være anonym, men dersom du identifiserer deg,  
vil vi være i stand til å følge deg opp og gi tilbakemelding .

Konfidensialitet
Din identitet og informasjonen du gir, vil kun bli gjort tilgjengelig  
for de som er ansvarlige for å undersøke saken .

Forbud mot represalier

• Mowi forbyr enhver form for represalier mot personer som tar opp  
eller bidrar til å ta opp bekymringer om brudd på retningslinjene . 
Represalier er grunnlag for sanksjoner, om nødvendig oppsigelse .

• Situasjoner hvor represalier kan representere et problem bør  
diskuteres på det nivået som føles nødvendig på et så tidlig  
tidspunkt som mulig (se side 10: Luft Bekymringsmeldinger) .

Rapportering av  
brudd på retningslinjene
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Mowi vet at den absolutte majoriteten av ansatte er ærlige  
og hardtarbeidende, og har ikke behov for retningslinjer som 
forklarer god og korrekt forretningsatferd. Ikke desto mindre 
trenger vi retningslinjer for å skape klarhet, og ethvert brudd 
på disse må følges opp med sanksjoner. 

Det overordnede formålet med å bruke 
sanksjoner er å skape rettferdighet og åpenhet

Lokale lover vil bli anvendt
Når brudd forekommer, kan lokale rettsmyndigheter gi hensiktsmessige 
reaksjoner, inkludert strafferettslige sanksjoner .

Når brudd forekommer

• ‘Bestefarprinsippet’ aktiveres, noe som betyr at lederen to nivåer over 
personen det gjelder vil fastsette sanksjonen .

• Fastsettelse av sanksjon vil følge en egnet prosess som kan involvere 
ytterligere ledere, men vil under alle omstendigheter følge gjeldene 
avtaler med fagforeninger, arbeidsmiljøloven etc .

Sanksjoner ved brudd  
på retningslinjene
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Vurdering av ulike typer sanksjoner
Vurderingen av ulike typer sanksjoner vil gjøres av ‘bestefaren’ . Han eller 
hun kan avgjøre om handlingen innebærer ‘grov uaktsomhet’ eller ‘uhell/
ingen skade’ .

• Ved forsettlig eller grov uaktsomhet – der selskapet eller selskapets rykte  
kunne blitt skadet i vesentlig grad – vil oppsigelse av ansatt og 
rapportering til myndighetene være nødvendig .

• Uhell/ingen skade – ethvert enkelt eller uheldig brudd som er et resultat 
av for eksempel motstridende retningslinjer, standard driftsprosedyrer, 
nylige endringer i loven, osv . Sanksjoner strekker seg fra journalført 
reprimande til muntlig advarsel .

• Andre brudd: Det antas at alle andre brudd vil falle mellom ‘uhell/ingen  
skade’ og ‘forsettlig/grov uaktsomhet’ . Sanksjoner bør falle mellom de 
to ytterlighetene muntlig advarsel og oppsigelse, og overlates til riktig  
ledernivå (for eksempel ‘bestefar’) for en avgjørelse .
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1.1 Overholdelse av lover og forskrifter

1.2 Etisk atferd

Følg alle lover 
og forskrifter 
som gjelder for 
Mowis virksomhet
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Ansatte i Mowi skal følge konsernets retningslinjer samt de lover 
og forskrifter som gjelder for selskapets virksomhet i hele verden.

1.1

Overholdelse av lover og forskrifter

HVA DU SKAL GJØRE

• Gjør deg kjent med konsernets 
retningslinjer i ONE Mowi og innfør 
dem lokalt . 

• Kjenne de lover og forskrifter som 
gjelder i landet og regionen du jobber 
i og som påvirker virksomheten .

• Forstå hvem de sentrale myndigheter  
er og hva som er deres 
forskriftsmessige prioriteringer .

• Umiddelbart rapportere ‘røde flagg’  
eller potensielle saker som kan føre  
til mislighold .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Nye og endrede lover og forskrifter  
som kan påvirke virksomheten –  
og opprettholde rutiner som gjør  
deg oppmerksom på dette .

• Mowi er et globalt selskap som 
forholder seg til mange rettslige 
regimer . Mange land har lover og 
forskrifter som påvirker aktivitetene 
ut over landets territorium . Vær 
oppmerksom på utenlandske lover som 
kan påvirke forretningsvirksomheten 
(for eksempel helseforskrifter i 
et eksportmarked, konkurranse- 
og handelslover, utenlandske 
korrupsjonslover osv) .
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Mowi har forpliktet seg til å følge strenge etiske standarder 
i virksomheten vår verden over. Medarbeiderne skal ikke 
delta i uredelige eller korrumperende forretningsaktiviteter.

1.2

Etisk atferd

DETTE SKAL DU GJØRE

De etiske retningslinjene kan ikke fortelle  
deg hvordan du skal håndtere enhver  
tvilsom situasjon .

Du må utvise god dømmekraft og la deg  
lede av samvittigheten . Hvis en situasjon 
oppleves som feil eller urettferdig, skal  
du ikke ignorere denne følelsen, men 
åpent søke hjelp og veiledning fra en 
overordnet og/eller andre .

• Husk ditt rettslige, konsernpålagte og 
etiske ansvar for å forsikre deg om at 
du ikke bevisst støtter en uredelig eller 
korrupt transaksjon .

• Pass på før du tilbyr eller mottar 
gaver, selskapelighet og bevertning 
samt politiske og veldedige bidrag .

•  Rapporter umiddelbart eventuelle 
«røde flagg» og problemstillinger som 
kan føre til et regelbrudd .

DETTE SKAL DU SE OPP FOR

• Falske dilemmaer – valg mellom uriktig 
atferd som gir en rask løsning, og riktig 
atferd som kan gjøre veien videre  
mer komplisert .

• Aktiviteter, situasjoner eller press  
fra tredjeparter om å gjøre (eller unnlate  
å gjøre) noe som må holdes hemmelig  
og ikke kan diskuteres åpent med 
kolleger .
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2.1 Samarbeid med kunder og leverandører

2.2 Informasjon og forretningsopplysninger

2.3 Regnskapsavleggelse

2.4 Urettmessige betalinger, fordeler, gjestfrihet 
og deltakelse på eksterne arrangementer

2.5 Relasjoner til leverandører

2.6 Overholdelse av konkurranselover

2.7 Forebygging av hvitvasking av penger

2.8 Overholdelse av sanksjonslover

Vær ærlig, rettferdig  
og pålitelig

2
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HVA DU SKAL GJØRE

• Sikre at Mowis forpliktelser overfor 
kunder og leverandører er entydige, 
tilstrekkelig dokumentert og forstått av 
alle involverte parter .

• Sikre at forventningene fra våre 
forretningspartnere er samkjørt med 
Mowis intensjoner og fremstillinger .

• Unnlate å gi uriktige eller villedende 
uttalelser i forbindelse med 
presentasjoner eller forhandlinger .

• Umiddelbart korrigere dersom 
misforståelser oppstår som kan påvirke 
Mowis virksomhet eller rykte .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Invitasjoner til å være med på uriktige 
eller villedende fremstillinger av 
hendelser .

• Utnytting av situasjoner eller 
misforståelser for kortsiktig vinning 
som potensielt kan skade Mowis 
langsiktige rykte som en ærlig 
forhandlingsmotpart .

• Forleding av forretningspartnere 
til å gjøre antakelser som klart er 
forskjellige fra Mowis intensjoner, 
planer eller realitetene i situasjonen .

Mowi skal til enhver tid samarbeide med kunder og 
leverandører på en måte som samsvarer med vårt rykte 
som en pålitelig, ærlig og troverdig forretningspartner.

2.1

Samarbeid med kunder og leverandører
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HVA DU SKAL GJØRE

• Engasjere deg i offentlige 
presentasjoner og dialoger på 
basis av objektiv og verifiserbar 
faktainformasjon .

• Handle med ærlighet og integritet . 
Unngå faktiske eller tilsynelatende 
interessekonflikter i personlige  
og yrkesmessige forhold .

• Handle i god tro, på ansvarlig 
vis og med nødvendig aktsomhet 
og kompetanse, uten å fordreie 
kjensgjerninger eller tilsidesette din 
uavhengige dømmekraft .

• Sørg for overholdelse av regler og 
forskrifter fra sentrale og lokale 
myndigheter samt andre relevante  
private og offentlige tilsynsorganer .

• Såfremt det ikke foreligger uttrykkelig 
tillatelse til noe annet, er det kun tall  
som er publisert i kvartalsrapporter  
og årsrapporter, som skal  
kommuniseres offentlig .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Uttrykk for meninger og oppfatninger  
som ikke kan verifiseres eller støttes  
av verifiserbare opplysninger .

• Avsløring av konfidensiell informasjon . 

• Utelatelser av fakta eller viktige 
opplysninger som er avgjørende  
for tolkningen av den generelle  
konteksten de står i .

• Endringer eller korrigeringer av 
dokumenter eller uttalelser fordi de 
inneholder ubehagelige fakta eller 
meninger som Mowi er uenig i .

• Bruk av Mowi-logoen i sosiale medier 
eller åpne kontoer på sosiale medier 
i Mowis navn, med mindre uttrykkelig 
tillatelse er gitt .

• Urettmessig tilgang til dokumenter, 
informasjon eller møter, herunder 
digitale møter

Mowi gir fullstendig og korrekt informasjon  
og forretningsopplysninger til rett tid til offentligheten  
og til våre aksjonærer og forretningspartnere.

2.2

Informasjon og forretningsopplysninger
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DETTE SKAL DU GJØRE

• Sørge for at Mowis regnskap gir 
et riktig bilde av virksomhetens 
transaksjoner .

• Gi alle interessenter informasjon 
som er korrekt, fullstendig, objektiv, 
relevant, rettidig og forståelig innenfor 
anerkjente standarder for vesentlighet .

• Aldri forfalske eller manipulere  
informasjon så den gjenspeiler noe  
annet enn realitetene .

• Sørge for fullstendig, korrekt, rettidig 
og forståelig redegjørelse i offentlig 
kommunikasjon .

DETTE SKAL DU SE OPP FOR

• Endringer av eller tillegg til regnskap for  
å få de økonomiske resultatene til å se  
mer fordelaktige ut for Mowi .

• Utelatelser av fakta eller viktige 
opplysninger som er avgjørende  
for tolkningen av den generelle  
konteksten de står i .

• Avsløring av konfidensiell informasjon .

2.3

Regnskapsavleggelse

Mowi avlegger fullstendige, redelige, rettidige,  
korrekte og forståelige regnskaper over selskapets  
økonomiske resultater og forhold.
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HVA DU SKAL GJØRE

• Forstå hvilke regler, policyer og 
sedvaner som gjelder før du gir en  
gave eller betaler en utgift . 

• Nøyaktig journalføre slike transaksjoner .

• Handle i åpenhet – diskuter med en 
leder på et høyere nivå alle utgifter 
eller mottak av ytelser, fordeler eller 
gjestfrihet med en verdi høyere enn 
NOK 500 (eller tilsvarende beløp i 
lokal valuta) – i forkant hvis mulig . 

• Aldri gi eller akseptere en ytelse som 
kan skape inntrykk av en uriktig handling 
eller være vanskelig å forsvare .

• Før du deltar på eksterne 
arrangementer, må du vurdere om slik 
deltakelse er relevant, representerer 
riktig bruk av tiden din og har en 
verdi som ligger innenfor det som kan 
forsvares . Kostnaden for ansatte som 
deltar på eksterne arrangementer, skal 
som hovedregel dekkes av Mowi .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Bakgrunnsinformasjon, inkludert 
renommé osv . som indikerer upassende 
forretningspraksis eller andre  
upassende forhold .

• Ytelser på et nivå som ikke umiddelbart 
kan gjengjeldes av Mowi .

• Ethvert krav om å motta betalinger, 
provisjon, osv ., på forskudd .

• Ethvert krav om å utføre en betaling til  
et land eller en privatperson, eller som  
på annet vis ikke er relatert til en  
ordinær transaksjon .

• Ethvert forslag om at forretninger kan 
forenkles gjennom et ‘spesielt forhold’ .

Mowi forbyr inn- og utbetalinger som er urettmessig gjort for å 
oppnå en fordel, i ethvert land og i både offentlig og privat 
sektor. Gaver eller tjenester av nominell verdi som ytes åpenlyst, 
kan aksepteres.

2.4

Urettmessige betalinger, fordeler, gjestfrihet 
og deltakelse på eksterne arrangementer
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2.5

Relasjoner til leverandører

Mowis relasjoner til leverandører skal være lovlige,  
effektive og rettferdige.

  Alle virksomheter, store eller små, majoritets- eller 
minoritetseide, skal ha like vilkår i konkurransen om 
å gjøre forretninger med Mowi .

Leverandører skal opplyse om sine prioriteringer 
i forhold til helse og sikkerhet.

   God eller positiv utvikling på sikkerhets- og 
helseområdet skal foretrekkes .

   Uakseptable helse- og sikkerhetsforhold skal 
diskvalifisere en leverandør .

Leveranser til Mowi skal utføres på en bærekraftig måte  
og i samsvar med behovene til fremtidige generasjoner .
 
Gi alle leverandører et eksemplar av Mowis etiske retningslinjer .
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HVA DU SKAL GJØRE

• Kjenne til og følge kravene i gjeldende 
lover og forskrifter samt disse 
retningslinjene .

• Behandle leverandører på en høflig 
og upartisk måte .

• Velge leverandører på et objektivt og 
dokumentert beslutningsgrunnlag .

• Sørge for at alle leverandører har like 
muligheter i konkurransen om å gjøre 
forretninger med Mowi .

• Gi alle leverandører et eksemplar 
av Mowis etiske retningslinjer .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Utrygge forhold ved leverandørers 
lokaler og utstyr .

• Ansatte hos leverandører som synes å 
være mindreårige eller utsatt for tvang .

• Tilsynelatende ignorering av gjeldende 
miljøstandarder for leverandørens 
virksomhet .

• Potensielle interessekonflikter, personlig 
avhengighet eller andre upassende  
forhold til en leverandør .

• Ethvert forhold til en leverandør  
som ikke kan diskuteres åpent innad  
i Mowi .

2.5  Relasjoner til leverandører
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HVA DU SKAL GJØRE

• Unngå å diskutere (eller inngå noen 
form for avtale, underforstått eller 
på annet vis) med en konkurrent 
eller representant for denne om 
priser, tilbud, salgsområder, kunder, 
salgsvilkår, produksjons- eller 
salgskapasitet eller volum, kostnader, 
fortjeneste eller markedsandeler .

• Unngå kontakt med konkurrenter 
vedrørende pris, kapasitet eller 
andre kommersielle forhold – eller 
når det kan skapes et inntrykk 
av hemmelighold .

• Konsultere ledere hvis det forekommer 
aktivitet som kan være i konflikt med 
konkurranseloven .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Avtaler eller praksis som begrenser 
kundens valg av leverandør eller 
begrenser fri prising eller tilgang til 
markedet .

• Informasjonsutveksling eller ordninger 
av kommersiell natur med kunder – 
spesielt relatert til forhold knyttet til pris 
eller salgsvolum og -betingelser .

• Krav om boikott eller annen aktivitet 
som vil gi kunder eller leverandører en 
urettmessig ulempe .

• Eksklusive ordninger som blir en ulempe 
for enkelte selskaper i forhold til deres 
konkurrenter .

Mowi skal følge gjeldende konkurranselover.

Ansatte i Mowi skal ikke inngå noen avtaler med  
konkurrenter eller engasjere seg på andre måter som  
undergraver konkurranse.

2.6

Overholdelse av konkurranselover
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HVA DU SKAL GJØRE

• Følge gjeldende lover om forbud 
mot hvitvasking av penger og om 
rapportering av kontanter eller 
mistenkelige transaksjoner .

• Kjenne din kunde eller leverandør, 
og gjøre undersøkelser i forhold til 
uakseptable eller mistenkelige former 
for betaling .

• Forstå hvilke former for betaling 
som er mistenkelige (for eksempel 
multiple pengeordre eller sjekker fra 
tredjeparter) .

• Dokumentere og rapportere ethvert 
mistenkelig forhold rundt betalinger .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Forretningspartnere som er motvillige 
til å gi fullstendig informasjon .

• Kontantbetalinger eller betalinger som 
ikke har noen synlig forbindelse til en 
forretningspartner .

• Usedvanlig komplekse 
transaksjonsstrukturer .

• Uvanlige kapitaloverføringer eller 
-lokaliteter, eller betalinger gjennom 
et annet land enn det landet du gjør 
forretninger i .

• Transaksjoner som er konstruert for  
å unngå arkivering .

Mowi gjør kun forretninger med seriøse aktører involvert  
i lovlige forretningsaktiviteter og med kapital fra legitime kilder.

2.7

Forebygging av hvitvasking av penger
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HVA MAN SKAL GJØRE

• La være å inngå kontrakter med kunder 
eller leverandører som er gjenstand for 
restriksjoner eller befinner seg i et land 
som er gjenstand for restriksjoner under 
en gjeldende sanksjonslov .

• Unngå enhver aktivitet som kan 
føre til at Mowi eller noen av våre 
medarbeidere blir gjenstand for 
restriksjoner under en sanksjonslov .

• Innfør prosedyrer for å sikre 
overholdelse av alle sanksjonslover .

• Utfør en selskapsgjennomgang  
av kundenes og leverandørenes 
virksomheter og undersøk 
jurisdiksjonene de opererer innenfor .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Forretningspartnere som er motvillige  
til å gi fullstendig informasjon .

• Kontantbetalinger eller betalinger  
som ikke har noen synlig forbindelse  
til en forretningspartner .

• Usedvanlig komplekse 
transaksjonsstrukturer . 

• Uvanlige kapitaloverføringer eller 
-lokaliteter, eller betalinger gjennom 
et annet land enn det landet du gjør 
forretninger i .

• Transaksjoner som er konstruert  
for å unngå arkivering .

Mowi skal overholde alle gjeldende sanksjonslover ved bare å 
gjøre forretninger med aktverdige kunder og leverandører.

2.8

Overholdelse av sanksjonslover



3.1 Interessekonflikter

3.2 Innsidehandel

Unngå interesse-
konflikter mellom 
jobb og personlige 
interesser

3
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HVA DU SKAL GJØRE

• Ansatte som innehar en stilling der de 
kan påvirke avgjørelser, kan ikke ha 
direkte eller indirekte eierskap eller 
sitte i styret i selskaper som Mowi gjør 
forretninger med, dvs . kjøpe produkter 
eller tjenester fra eller selge produkter 
eller tjenester til disse . Det samme 
gjelder selskaper som er Mowis 
konkurrenter . Med ansatte menes her 
den ansatte, den ansattes ektefelle 
eller partner og barn som ikke er 
myndige . Retningslinjene gjelder 
også eierskap og styreverv i unoterte 
selskaper .

• Ansatte som har rett til å påvirke 
avgjørelser, skal uoppfordret 
rapportere til lederen sin om eierskap 
som andre slektninger (f .eks . andre 
familiemedlemmer enn ektefelle 
og umyndige barn) har i unoterte 
selskaper som Mowi har eller 
kanskje har forretningsforbindelser 
med . Lederen vil vurdere hvilke 
forretningsmessige og organisatoriske 
konsekvenser dette har, og sørge for at 
det ikke oppstår noen interessekonflikt .

• Hverken ansatte eller styremedlemmer 
kan ha eierandeler i noterte selskaper 
der det kan oppstå potensielle 
interessekonflikter eller utfordringer 
relatert til innsideinformasjon . CEO 
skal alltid informeres i tvilstilfeller . 

Interessekonflikter, eller et inntrykk av interessekonflikter, 
mellom ansvarsoppgaver for Mowi og fritidsaktiviteter  
eller personlige interesser og forretninger, skal unngås.

3.1

Interessekonflikter
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HVA DU SKAL GJØRE

• Fortelle om aktiviteter og 
finansielle interesser som potensielt 
kan representere en interessekonflikt 
med dine oppgaver i Mowi .

• Unnlate å misbruke Mowis ressurser for 
egen vinning .

• Unngå å utnytte personlige muligheter 
som dukker opp gjennom Mowi .

• Få godkjenning før du aksepterer 
enhver styreposisjon utenom selskapet .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

•  Personlige investeringer i tid eller 
penger i selskaper som har et forhold 
til Mowi (for eksempel en kunde eller 
leverandør) .

• Personlige fordeler som tilkommer 
deg som følge av din stilling eller dine 
oppgaver i Mowi .

• Personlige forhold som påvirker 
utførelsen av dine arbeidsoppgaver i 
Mowi (for eksempel valg av leverandør 
basert på vennskap) .

3.1  Interessekonflikter



Mowi Ansvarlig Atferd 31

3.2

Innsidehandel

Det er forbudt å kjøpe eller selge verdipapirer på basis 
av vesentlig, uoffisiell (innside) informasjon. Det er også 
forbudt å kommunisere innsideinformasjon eller aksjetips 
til andre.

Mowi overholder alle gjeldende norske lover samt 
kravene fra Oslo Børs.
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HVA DU SKAL GJØRE

• Kjenne og følge loven om 
innsidehandel, samt følge Mowis 
regler og underrettelser i forhold til 
handelsforbud .

• Unnlate å kjøpe verdipapirer i Mowi 
eller andre selskaper mens  
du sitter på innsideinformasjon .

• Unnlate å anbefale eller foreslå for 
andre å gjøre det ovennevnte .

• Handel med aksjer i et selskap før eller  
i tiden rundt betydelige kunngjøringer  
fra selskapet (faktisk eller tilsynelatende 
bruk av innsideinformasjon) .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Å diskutere forretninger med familie  
og venner .

• Investeringsaktiviteter i Mowis  
næring eller næringen til leverandører  
eller kunder .

• Å snakke om hva du arbeider med,  
hvor du reiser på forretningsreise eller 
hvem som besøker kontoret .

• Kjøp og salg av verdipapirer fordi du  
hører eller kommer over informasjon 
som vil påvirke prisen når den 
kommer ut .

• Engasjement i handel i et selskap  
i tiden rundt betydelige kunngjøringer  
fra selskapet .

3.2  Innsidehandel



4.1 Sikkerhet og helse – i alt vi gjør

4.2 Mowis prinsipper for sikkerhetsstyring

4
Vern om sikkerhet 
og helse
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HVA DU SKAL GJØRE

• Forstå og følge Mowis prinsipper  
for sikkerhetsstyring .

• Ta ansvar for egen sikkerhet  
i alt du gjør .

• Arbeide for andres sikkerhet – 
engasjere deg i og kommunisere 
med dem rundt deg for å oppnå en 
sikkerhetsorientert atferd .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Passivitet i forhold til sikkerhet . Det å  
tro at en hendelse er for liten til å bli gitt 
prioritet eller at en hendelse knyttet til 
sikkerhet er ‘noen andre’ sitt ansvar .

• Forhold i omgivelsene (utstyr, verktøy, 
husholdning osv .) eller arbeidspraksis 
som representerer en sikkerhetsrisiko 
eller som kan forbedres og gjøres 
tryggere .

4.1

Sikkerhet og helse – i alt vi gjør

For Mowi er sikkerhet og helse viktigst i alt vi gjør og helt grunnleggende  
for våre ansatte, deres familier, for samfunnet og for våre kunder.

Uansett årsak skal det ikke inngås kompromisser på bekostning av  
sikkerheten i Mowi.

Se Mowis prinsipper for sikkerhetsstyring .
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4.2

Mowis prinsipper for sikkerhetsstyring

• Alle lokaliteter skal etablere årlige sikkerhetsmål med handlingsplaner 
(hva, hvem, når) .

• Alle lokaliteter skal stille høye krav til hvordan anlegget holdes i orden .

• Alle ledere skal delta på vernerunder (gå – observer – kommuniser) .

• Alle ansatte skal delta på regelmessige sikkerhetsmøter .

• Bruk av personlig verneutstyr inkludert redningsvest skal gjøres klart 
for alle ansatte, kontraktører og besøkende .

• En risikovurdering med hensyn til sikkerhet skal gjøres for alle 
arbeidsplasser, utstyr og potensielt farlige materialer, med en årlig 
gjennomgang av det som anses som mest kritisk .

• Arbeidstillatelser skal være på plass og inkludere låse- og merke-
prosedyrer samt sikkerhetsrutiner for arbeid i trange/lukkede rom .

• Et godkjenningssystem for oppdragsgivere skal være på plass .

• Alle ulykker og nestenulykker skal rapporteres og undersøkes, og 
det skal foretas en årsaksanalyse med påfølgende gjennomføring av 
korrigerende tiltak innenfor en satt frist .

• En beredskapsplan skal være på plass og testes minimum én gang 
per år .

• Alle forretningsenheter skal ha en sikkerhetskomité bestående 
av driftsledere, mellomledere og operatører for å påse at sikkerhet har 
fokus i hele organisasjonen .

• Et program for systematisk og regelmessig sikkerhetsopplæring skal 
være på plass .



5.1 Personvern

5.2 Ikke-diskriminering

5.3 Retten til fagorganisering

5.4 Tvunget arbeid og barnearbeid

Praktiser  
rettferdige forhold 
for de ansatte

5
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HVA DU SKAL GJØRE

• Forstå og følge gjeldende lover 
og forskrifter og Mowis «Binding 
Corporate Rules» for personvern . 

• Kun samle inn, behandle og 
bruke personopplysninger til 
legitime bedriftsformål .

• Vise forsiktighet for å 
forebygge uautorisert tilgang 
til personopplysninger .

• Umiddelbart gi beskjed til din leder og 
følge opp korrigerende tiltak hvis du  
hører om brudd på personvernloven .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Mangelfulle sikkerhetskontroller eller 
rutiner for personopplysninger, slik som 
bred epost-distribusjon eller papirer som 
ligger igjen på kopimaskin eller skriver .

• Deling av personopplysninger  
med tredjeparter, slik som selgere  
eller leverandører .

• Overføring av opplysninger mellom  
land uten å vurdere gjeldende lovkrav .

Mowi respekterer privatlivet og behandler personlige 
opplysninger på en ansvarlig måte og i overensstemmelse 
med gjeldende personvernlover.

5.1

Personvern
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HVA DU SKAL GJØRE

• Alltid vise respekt for individer, ikke 
behandle mennesker som medlemmer  
av en bestemt gruppe .

• Basere ansettelsesbeslutninger på 
kvalifikasjoner (utdannelse, tidligere 
erfaring) og prestasjoner .

• Tilby et arbeidsmiljø fritt for trakassering 
og mobbing .

• Konsultere en leder på et høyere nivå 
dersom det oppstår en konflikt mellom 
denne forskriften og loven eller sedvane 
og praksis innenfor et spesielt område .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Et fiendtlig arbeidsmiljø eller en  
situasjon der personer føler seg 
ekskluderte eller uvelkomne .

• Brudd på arbeidsmiljøloven .

• Når noen nekter å samarbeide 
med enkeltindivider på grunnlag 
av oppfatninger i strid med prinsippet  
om ikke-diskriminering .

Alle aktiviteter i Mowi skal utføres i henhold til lovgivning  
om ikke-diskriminering på grunnlag av rase, etnisk bakgrunn, 
nasjonalitet eller annen opprinnelse, funksjonshemming, alder, 
kjønn, seksuell legning, religion eller annen karakteristikk som 
gjør at en person ikke blir behandlet som et individ.

5.2

Ikke-diskriminering
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HVA DU SKAL GJØRE

• Kjenne og forstå alle lokale og 
gjeldende lovbestemmelser i forhold til 
arbeid og kollektive forhandlinger .

• Engasjere deg i en åpen og fri dialog 
vedrørende utførelse av arbeid og 
arbeidsforhold i Mowi .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Press fra eksterne interessegrupper  
eller andre som har en politisk agenda 
på tvers av Mowis policy vedrørende 
arbeid og kollektive forhandlinger .

• Aktiviteter eller agendaer som  
ikke kan være en del av en åpen  
dialog med Mowis ansatte vedrørende 
arbeidspraksis .

Mowi anerkjenner retten alle arbeidere har til fritt 
å danne og melde seg inn i organisasjoner for å 
fremme og forsvare deres yrkesmessige interesser, 
inkludert retten til å delta i kollektive forhandlinger.

5.3

Retten til fagorganisering
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HVA DU SKAL GJØRE

• Vite hvor det er risiko for mindreårige 
ansatte eller tvunget arbeid i forhold til 
vår virksomhet, våre leverandører eller 
leverandørkjeder .

• Forstå og følge alle gjeldende lover 
og internasjonale konvensjoner om 
arbeidspraksis som Mowi  
slutter seg til og støtter .

• Sesongmessig tilsatte arbeidere er  
inkludert i disse retningslinjene  
(unntaket er studenter/elever som  
søker arbeidserfaring i skoleferier 
i henhold til lokale skikker) .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Ansatte hos leverandører som synes  
å være mindreårige eller under tvang .

• Leverandører som leverer gjennom 
underleverandører de er motvillige til  
å informere om, eller hvor de ikke åpner  
for inspeksjoner .

Mowi støtter fullt og helt opp om avskaffelsen  
av barnearbeid og alle former for tvunget arbeid.

Mowi definerer minimumsalderen for arbeid som ikke 
lavere enn alderen ved fullført obligatorisk skolegang 
i henhold til nasjonale lover, og aldri lavere enn 15 år.

5.4

Tvunget arbeid og barnearbeid



6.1 Fellesskapet i Mowi

Støtt Mowis åpne  
og positive kultur

6
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HVA DU SKAL GJØRE

• Vise respekt for og støtte individer  
og mangfoldet av kulturer .

• Formidle meninger og ta opp  
uenigheter – på en respektfull 
og løsningsorientert måte .

• Belønne prestasjoner og oppmuntre  
til hardt og meningsfullt arbeid .

• Støtte muligheter for utvikling, 
opplæring og utdanning .

• Håndtere personlige forhold med 
diskresjon og forsiktighet og på en 
støttende måte .

• Kommuniser med andre mennesker på 
en respektfull og pålitelig måte, både 
ansikt til ansikt og i alle typer digital 
kommunikasjon, også i personlige 
kontoer på sosiale medier . Du har ikke 
lov til å ta lydopptak av samtaler med 
ansatte .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Atferd som er i klar konflikt med  
Mowis kultur og målsettinger, men der 
ingen sier noe .

• Oppførsel som indikerer at et individ 
føler seg ekskludert eller urettferdig 
behandlet .

• Oppførsel som kan indikere personlige 
problemer som stoffmisbruk eller 
avhengighet, depresjon eller omfattende 
negativt stress .

Mowi ønsker å tilby et åpent, positivt og 
støttende fellesskap.

6.1

Fellesskapet i Mowi



7.1 Menneskerettigheter

7.2 Samfunnsengasjement

7.3 Tilslutning til globale standarder

7.4 Bærekraft

Bidra til å gjøre 
Mowi til en positiv 
kraft i samfunnet

7
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HVA DU SKAL GJØRE

• Forstå og følge alle gjeldende lover 
og internasjonale konvensjoner om 
menneskerettigheter, som Mowi slutter 
seg til og støtter .

• Forsikre deg om at alle ansatte jobber 
i et miljø som fremmer mangfold, like 
muligheter og ikke-diskriminering .

• Forstå når Mowis virksomhet, 
leverandører eller leverandørkjede 
som følge av lokale forhold, sedvane, 
praksis eller på annen måte kan 
representere en potensiell risiko 
for at det forekommer brudd på 
menneskerettighetene .

• Forsikre deg om at situasjoner 
med eller påstander om brudd på 
menneskerettighetene undersøkes  
og følges opp .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Motvillige eller på annen måte 
utilfredsstillende svar på spørsmål 
knyttet til dette fra potensielle 
forretningspartnere .

• ‘Røde flagg’ som antyder at en 
part forsøker å unngå et åpent og 
transparent innblikk i deres virksomhet 
og/eller atferd eller tilsvarende hos 
deres underleverandører .

Mowi støtter og følger opp FNs 
menneskerettighetserklæring i vår virksomhet.

Mowi krever tilsvarende tilslutning fra  
våre leverandører og innkjøpspartnere.

7.1

Menneskerettigheter



Mowi Ansvarlig Atferd 45

HVA DU SKAL GJØRE

• Være oppmerksom overfor 
lokalsamfunnets synspunkter knyttet 
til Mowis virksomhet .

• Engasjere deg i en positiv og åpen 
dialog med vekt på felles verdier – 
både ansikt til ansikt og i alle typer 
digital kommunikasjon, også i sosiale 
medier – for å finne gode eller 
akseptable løsninger for begge parter 
når det oppstår konflikter .

• Opprettholde en åpen holdning 
overfor ulike meninger .

• Støtte lokalsamfunn og kulturelle 
arrangementer gjennom donasjoner  
og andre ytelser .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Situasjoner der Mowis aktiviteter kan 
forårsake plager gjennom støy, lukt eller 
visuelle forstyrrelser .

• Muligheter for å bidra på en positiv 
måte overfor lokalsamfunn gjennom 
sponsing, donasjoner (inkludert ikke-
monetær støtte), ytelser og frivillig 
innsats .

Mowi jobber for et positivt samarbeid  
med lokalsamfunnene der vi driver virksomhet,  
og for å bidra til lokal utvikling.

7.2

Samfunnsengasjement
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HVA DU SKAL GJØRE

• Kjenne de generelle nasjonale og 
internasjonale standardene som Mowi 
slutter seg til, og ta disse til etterretning 
der det er relevant for vår virksomhet .

• Forsikre deg om at de strengeste 
standardene blir fulgt, i tilfeller der 
det det er forskjeller mellom de lokale 
lovene og menneskerettighetene .

• Samarbeide med konsernkommunikasjon 
og administrasjon for å fremme åpen 
kommunikasjon, regnskapsføring og 
revisjon av Mowis aktiviteter  
i relasjon til disse standardene .

• Stille spørsmål eller ta opp  
bekymringer rundt spesielle forhold 
ved disse standardene med ledere  
på et høyere nivå .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Aktiviteter eller situasjoner som 
kan være i strid med Mowis 
retningslinjer, og hvor det oppfordres 
til hemmelighold .

• Fraråding av varsling eller andre 
restriksjoner på åpenhet i forhold til  
Mowis forretningsaktiviteter eller 
virksomhet .

Mowi følger nasjonale og globale standarder  
for god selskapspraksis, inkludert:

  FNs Global Compact

  OECDs prinsipper for eierstyring for flernasjonale selskaper

 Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

 ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet

7.3

Tilslutning til globale standarder
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HVA DU SKAL GJØRE

• Kjenne Mowis bærekraftsstrategi  
og -mål .

• Redusere miljøpåvirkningen så langt 
som mulig ved å fremme effektiv bruk 
av ressurser .

• Følge nasjonale miljøforskrifter som et 
minimum .

• Følge Mowis retningslinjer og rutiner på 
konsernnivå .

• Forsikre deg om at bærekraftsrelaterte 
data blir rapportert riktig og til rett tid, 
og at de kan revideres .

• Ta opp spørsmål eller bekymringer 
angående manglende samsvar med 
bærekraftsrelaterte retningslinjer med 
ledelse på høyere nivå .

HVA DU SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ

• Situasjoner der man ignorerer effektiv 
anvendelse av ressurser (unødvendig 
bruk av energi, ferskvann eller 
emballasje) .

• Forsikre deg om at de strengeste 
standardene blir fulgt, i tilfeller der 
det det er forskjeller mellom de lokale 
lovene og konsernets retningslinjer eller 
rutiner .

• Leverandører av fôrråvarer som 
ikke overholder Mowis ansvarlige 
innkjøpspolitikk .

• «Røde flagg» som antyder at en 
part eller en leverandør ikke følger 
Mowis standarder for miljø- og 
samfunnsansvar .

• Lokale retningslinjer som ikke er 
i overenstemmelse med retningslinjer  
og rutiner på konsernnivå .

7.4

Bærekraft 

Mowi er opptatt av at virksomheten vår skal vokse 
på en bærekraftig måte ved å fremme miljø- og 
samfunnsmessig forvaltning og ivareta dyrevelferd.
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Jeg vedkjenner meg mitt ansvar for å lese, forstå og 
holde meg oppdatert om innholdet i Mowis etiske 
retningslinjer, søke avklaring eller ytterligere informasjon 
ved behov og handle i samsvar med de etiske 
retningslinjene.

Jeg bekrefter å ha mottatt et eksemplar av de etiske 
retningslinjene for gjennomlesning. Videre er jeg 
innforstått med at brudd på de etiske retningslinjene  
kan medføre disiplinærtiltak (som også kan omfatte 
avslutning av ansettelsesforholdet).

Jeg bekrefter også å ha fått mulighet til å stille spørsmål 
i forbindelse med innholdet i de etiske retningslinjene.

Underskrift   

Dato 

Navn 

Bekreftelse
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Bærekraft
Mer informasjon om vår tilnærming til en 
bærekraftig produksjon finner du på vår nettside:  
www.mowi.com

Kontakt – etiske retningslinjer
Se ’Code of Conduct’ seksjonen på vårt intranett,  
eller kontakt personalavdelingen for detaljer . 

Informasjon 
og kontakt
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