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Marts 2020 
Denne politik er vedtaget af styregruppen i pr trading.  

Politikken revideres efter behov og mindst en gang om året.  
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CSR politik for pr trading 
 

Introduktion til CSR politik 
 

Formålet med pr tradings CSR politik er at give kunder, samarbejdspartnere, 
medarbejdere og andre interessenter et indblik i hvordan pr trading driver forretning, 
hvilke krav vi stiller til os selv, og vores omgivelser i alle forretningsforhold.    

 
Baggrund 
 

Gennem innovation, høj kvalitet og service i vores løsninger stræber pr trading efter 
at være den førende leverandør til den danske detailhandel. 

Vi har i mere end 50 år været en vigtig og pålidelig leverandør og partner til 
detailhandelskæder og mærkevareleverandører i hele Danmark.  

Vi er markedsleder indenfor vores 3 kerneforretninger 

1. Specialdesignede løsninger 
Vi designer, udvikler og producerer unikke displayløsninger, POS materialer, 
hyldesystemer og møbler til butiksindretning i alle tænkelige designs.  
Vi har produktion i Danmark, Polen og Tjekkiet.  
 

2. Standard løsninger  
Siden 1970 har vi samarbejdet og forhandlet HL Displays brede sortiment til 
supermarkeder. HL Display er ISO 14001 certificeret. 
 

3. Sikringsløsninger 
Siden 2009 har vi samarbejdet og forhandlet sikringsløsninger fra Invue. 
 

Vi overholder FN’s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljø og 
antikorruption. 
 
Vi stræber ikke kun efter at overholder den gældende lovgivningen. Som 
markedsleder går vi forrest og er førende i vores branche for at drive en ansvarlig 
virksomhed i forhold til vores omverden. 
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Retningslinjer 
 

Vi tager ansvar for at skabe balance i det fodaftryk, som vores virksomhed sætter på 
miljøet og klimaet. Vores ansvar er trefoldigt: 

• Vi tager ansvar for at vores egenproduktion er med omtanke for miljø og klima. 
Vi stiller krav og samarbejder med vores leverandører om at fremme 
klimavenlig produktion hos dem.  
 

• Vi arbejder for at få et stadig større produktsortiment af miljø og klimavenlige 
produkter både gennem leverandører, men også ved at vi selv opsøger nye 
klimavenlige materialer.  
 

• Vi tilrettelægger og arbejder for at vores arbejdsprocesser og rutiner er 
ansvarlige og klimavenlige 

 

Vi arbejder hen i mod   
 

• Kortlægge processerne i vores egenproduktion og på vores lager ift. miljø- og 
klimaoptimeringer 
 

• Kortlægge de anvendte materialer i vores egenproduktion og på vores lager ift. 
miljø- og klimaoptimeringer 
 

• Håndtere forurening og affald korrekt på vores lager og i produktionen 
 

• Samle papiraffald sammen i stedet for at smide det ud i skraldespandene.  
Papiraffaldet bliver afhentet og makuleret 4 gange årligt af fx junkbusters.dk 
  

• Udelukkende at samarbejde med leverandører med en bæredygtig profil  
  

• Udskifte alle vores benzin/diesel firmabiler med elbiler indenfor de næste 10 år 
 

• Udskifte al akryl med re-cycled akryl eller andre bæredygtige materialer inden 
for de næste 15 år 

 

Det gør vi allerede  
 

• Vi drikker ikke længere sodavand på dåser 
 

• Vand i plastflasker er blevet erstattet med koldtvandshaner 
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• Plastikaffald fra produktionen sendes til genbrug 
 

• Alle rengøringsmidler der anvendes i pr trading er svanemærket 
 

• Lageret sender varer i papkasser der er lavet af 90 % genanvendt papir 
 

• Producerer displays i bæredygtige materialer 
 

• Opsøger og kortlægger pro-aktivt nye bæredygtige materialer 
 

• Stiller krav til vores leverandører i forhold til at de også omstiller sig til at få en 
mere bæredygtig profil  

 
Rapportering 
 

pr trading gør en gang årligt status på CSR politikken og tilpasser den ift. FNs Global 
Compact og omverdenen generelt.  
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Appendix 1: Code of Conduct 
 
Adfærdskodeks for adfærd hos pr trading stræber efter at bidrage til udvikling af 
ansvarlig virksomhedsdrift inden for vores forretningssfære, og er et supplement til 
CSR politikken.  

pr tradings Code of Conduct, er for medarbejdere, kunder og leverandører, og 
fungerer som et adfærdskodeks, et regelsæt, der vejleder os om, hvordan vi 
driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk 
adfærd. Kort fortalt betyder det, at vi holder, hvad vi lover og tilstræber at 
skabe værdi i alt, hvad vi gør. 
 
Medarbejdere og leverandører forpligter sig til at sætte sig ind i og forholde sig til 
de retningslinjer, der er indeholdt i vores Code of Conduct, samt de værdier, som 
disse er baseret på. Vi overholder ordlyden og ånden i kodekset og hjælper andre 
med at gøre det samme. 
 
Menneskerettigheder 
 

• pr trading støtter og respekterer erklærede menneskerettigheder, og forpligter 
sig til at give ens muligheder for alle ansatte uanset deres baggrund, køn, race 
eller alder. 

Arbejdstagerrettigheder 
 

• pr trading respekterer medarbejdernes ret til organisations- og foreningsfrihed 
og at slutte sig til fagforeninger med henblik på overenskomstforhandlinger 
 

• pr trading følger de europæiske sundheds- og sikkerhedsstandarder i alle deres 
produktionsenheder, og eliminerer diskrimination i arbejds- og 
ansættelsesforhold 
 

• pr trading støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde, og udryddelse af alle 
former for tvangsarbejde. 

 
Miljøbevidsthed 
 

• pr trading støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, og er 
med til at tage initiativer for at fremme større miljømæssig ansvarlighed 
 

• pr trading tilskynder udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier, og 
vores største samarbejdspartner er ISO 14001 certificeret, med stort fokus på 
ressourceeffektivitet fra designstart til færdigt produkt. 
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Anti-korruption 

1. pr trading modvirker alle former for korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse, og der accepteres under ingen omstændigheder korruption blandt 
medarbejdere. Nøglepersoner hos vores hovedleverandør underskriver et 
adfærdskodeks, og deres leverandører underskriver en købspolitik, der forklarer 
vores holdning til emnet. 

 
FN Global Compact 

pr tradings Code of Conduct tager udgangspunkt i FN Global Compact. Vi ønsker at 
støtte den fortsatte udbredelse og implementering af FN Global Compact. I pr trading 
driver virksomheden social ansvarlighed og respekterer og promoverer FN Global 
Compact hos vores leverandører. 
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