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Geachte zakenpartner
Als zakenpartner speelt u een cruciale rol in het succes van ons bedrijf, en wij zouden u dan
ook willen bedanken voor uw trouwe steun.
In onze missie staat dat we via de kracht van One Sappi ons toeleggen op samenwerking met
onze doelgroepen, en ernaar streven een betrouwbare en duurzame organisatie te zijn met
een veelbelovende toekomst in houtvezel.
Wij zijn een wereldwijd bedrijf, met activiteiten in tal van landen en rechtsgebieden. Meer dan
ooit is het belangrijk dat wij op een coherente en eenduidige manier communiceren met onze
medewerkers, klanten en andere doelgroepen en dat wij ons ethisch gedragen. In
overeenstemming met onze strategie en ons engagement voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen, hebben we onze Gedragscode bijgewerkt.
We beseffen dat onze doelgroepen al strenge gedragsnormen naleven, maar er zijn
verschillen tussen regio's en landen, die mettertijd kunnen veranderen. Als One Sappi is het
ons doel dat al onze leveranciers, onderaannemers, doelgroepen en klanten een duidelijk
begrip hebben van onze Gedragscode en onze benadering van verantwoorde zakenpraktijken.
Dit zal hen inzicht geven in de manier waarop wij met hen zaken zullen doen en hoe wij
verwachten dat zij met ons zaken doen.
De Gedragscode is cruciaal voor onze reputatie, die de kern vormt van ons succes. We moeten
ervoor zorgen dat alles wat we doen onze reputatie versterkt en beschermt. Door de
Gedragscode na te leven scheppen we een solidaire, positieve sfeer die ons zelfvertrouwen
versterkt en onze reputatie verbetert. Als wij vaststellen dat een leverancier, onderaannemer,
klant of iemand anders uit de doelgroep weigert om de principes en waarden uit de
Gedragscode na te leven, zullen wij tevens zorgvuldig afwegen of we met die partij een relatie
in stand kunnen houden.
De Sappi-werknemers leven strenge gedragsnormen na, en wij vragen dat u hetzelfde doet.
Als zakenpartners vragen wij u dat u zich vertrouwd maakt met Sappi's gedragscode en zijn
principes respecteert, en dat u hetzelfde vraagt aan uw leveranciers en onderaannemers. Bij
Sappi doen we zaken met integriteit en durf; we nemen slimme beslissingen die we snel
uitvoeren. Het basisbeginsel is dat we in alle landen en rechtsgebieden waar we actief zijn de
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wet naleven. In onze beslissingen en handelingen laten we ons leiden door de volgende
principes:
• Behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. Wij moedigen onze leveranciers
aan om in de behandeling van hun werknemers en de interactie met gemeenschappen
de mensenrechten in acht te nemen
• Wees eerlijk en oprecht
• Help om oneerlijkheid en misdaad te bestrijden
• Respecteer diversiteit en discrimineer niet
• Bescherm het milieu
• Respecteer de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens
• Handel niet met voorkennis
• Leef de concurrentiewetten na
• Vermijd belangenconflicten, en
• Leef Sappi’s beleid over geschenken en vermaak na.
Wij zijn ervan overtuigd dat u, als een van onze leveranciers en zakenpartners, deze principes
zult naleven.
Ga voor meer informatie over onze Gedragscode naar onze website. Als u vragen heeftt
hierover, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Sappi-vertegenwoordiger. Als u een
overtreding van de wet of onze gedragsnormen wilt melden, neem dan contact op via
Ethics@sappi.com of Ethicsline@kpmg.co.za
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