
   

 

Hexatronic Group –   
Modern Slavery Act Statement 
 
Detta yttrande har utarbetats i enlighet med Storbritanniens Modern Slavery Act 2015. Det beskriver 
de åtgärder som Hexatronic Group (”Hexatronic”) har vidtagit under räkenskapsåret 2019 för att 
förhindra modernt slaveri inom sin verksamhet och leverantörskedja. 
 
Vårt ställningstagande 
Hexatronic åtar sig att förhindra alla former av modernt slaveri, straffarbete, tvångsarbete och 
människohandel. Hexatronic har undertecknat UN Global Compact och stödjer aktivt mänskliga 
rättigheter samt ställer sig bakom och bedriver sin verksamhet i enlighet med de tio principerna för 
ansvarsfullt företagande. Dessa principer bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö 
och utveckling samt FN:s konvention mot korruption. Vi stödjer och bidrar dessutom till FN:s globala 
mål – Agenda 2030. 
 
Vår verksamhet och leverantörskedja 
Hexatronic är en teknikkoncern specialiserad på fiberkommunikation. Vi levererar produkter och 
lösningar för optiska fibernät och kan tillhandahålla ett komplett sortiment av passiv infrastruktur till 
telekomföretag. Koncernen består av 19 bolag med totalt omkring 600 anställda. Koncernen har sitt 
säte i Göteborg. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och tjänster, samt säljer och tillverkar 
lösningar baserade på produkter från ledande tillverkare världen över.  
 
Vi äger vår egen produktionskedja, vilket gör att vi snabbt kan agera på unika kundförfrågningar. Våra 
kunder är företag och offentlig förvaltning inom telekombranschen som exempelvis telekomföretag, 
kommunikations- och telekomoperatörer och nätägare. Att säkra en hållbar leverantörskedja är 
avgörande i vår strategi för att leverera värde till våra kunder och bidra till en hållbar utveckling. Vi vill 
därför samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar kring hållbarhet och etik.  

En koncernövergripande uppförandekod för leverantörer antogs och presenterades under 2018, med 
krav inom följande områden: miljö, mänskliga rättigheter (eliminering av diskriminering, undvikande 
av barnarbete), rättvisa anställningsförhållanden (rimliga anställningsvillkor, undvikande av slaveri, 
föreningsfrihet), hälsa och säkerhet (arbetsmiljö, säkerhet) och antikorruption.  

Stycket om undvikande av slaveri anger följande: ”Leverantören får inte delta i någon form av slaveri 
vilket innebär tvångsarbete, trafficking eller på något sätt icke frivillig arbetskraft. Anställda ska vara 
fria att lämna sin arbetsplats vid arbetsdagens slut samt lämna sin anställning efter rimlig 
uppsägningstid enligt tillämpliga lagar eller kontrakt. Anställda ska inte tvingas att deponera pengar 
eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare.” 

Uppförandekoden för leverantörer har skickats till 281 leverantörer, som tillsammans utgör 83 
procent av koncernens totala inköpsvolym av direkt material och transporter. Hittills har 146 
leverantörer intygat att de bedriver sin verksamhet i enlighet med de krav som anges i 
uppförandekoden.  

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.globalamalen.se/
https://hexatronicgroup.com/media/31259/uppfo-randekod-leveranto-rer-juni-2018.pdf


   

 

Egenkontroll, riskbedömning och övervakning av leverantörer 
Hexatronic bedömer att risken för modernt slaveri och människohandel inom den egna verksamheten 
är begränsad. Hexatronic köper sina komponenter och tjänster från leverantörer över hela Europa, 
Asien, Nordamerika och Oceanien. Vi är medvetna om riskerna i leverantörskedjan och bevakar 
kontinuerligt våra leverantörer och förlitar oss på deras egenkontroll. 

Effektivitet för att förhindra modernt slaveri 
11 självskattningar och 11 revisioner hos leverantör har genomförts under 2019, och enligt resultaten 
kan vi inte se någon risk i förhållande till modernt slaveri eller människohandel. Ytterligare 
självskattningar och revisioner hos leverantör kommer att ske under 2020. Ytterligare nyckeltal för en 
hållbar leverantörskedja kommer att införas och mätas under 2020. Anställda på specifika 
inköpspositioner kommer även att genomgå specialinriktad utbildning inom hållbarhet i 
leverantörskedjan, inklusive inom området modernt slaveri.  

Vi uppmanar våra leverantörer att anmäla eventuella överträdelser av vår uppförandekod direkt till 
oss, eller via visselblåsarfunktionen på vår webbplats.  

Ytterligare information om vårt arbete för att identifiera och hantera risker i förhållande till modernt 
slaveri kommuniceras i årsredovisningen. 
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https://hexatronicgroup.com/haallbarhet/visselblaasarfunktion/
https://hexatronicgroup.com/

