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Sitoudumme
kestävään arvoketjuun

Rexel-konserni ja sen 26 000 työntekijää ovat sitoutuneet 
ottamaan vaatimustenmukaisuuden ja yhteiskuntavastuun osaksi 
jokapäiväistä toimintaansa. Yhdistyneiden kansakuntien UN Global 
Compact -yritysvastuualoitteen allekirjoittanut Rexel on sitoutunut 
edistämään suotuisia työoloja, kunnioittamaan ympäristöä ja 
noudattamaan yritysetiikkaa arvoketjussaan. 

Rexelin ostotoiminnoilla on merkittävä rooli konsernin kestävän 
kehityksen strategiassa. Niillä on myönteinen vaikutus konsernin 
kumppaneiden taloudelliseen, sosiaaliseen, ympäristönsuojelulliseen 
ja yhteiskunnalliseen toimintakykyyn. Rexel on merkittävä jakelija, 
joka pyrkii tarjoamaan tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat 
konsernin ajamia kestävän kehityksen tavoitteita.

Tämä toimittajan Peruskirja konkretisoi Rexelin toimittajille, 
palveluntarjoajille, urakoitsijoille ja alihankkijoille asettamat 
odotukset. Rexel ja sen työntekijät ovat sitoutuneet tässä kuvatta-
viin periaatteisiin. Peruskirja on kestävän kaupallisen kumppanuuden 
kulmakivi ja se on olennainen osa ostosopimusta. Peruskirja tuottaa 
arvoa kaikille osapuolille ja edellyttää konsernin työntekijöiden ja 
liikekumppaneiden jatkuvaa sitoutumista.

Se vahvistaa Rexelin ja sen kumppaneiden, etenkin toimittajien ja 
asiakkaiden, välistä luottamuksellista suhdetta. 

Guillaume Dubrule ja José Prétot 
Konsernin osto- ja toimittajasuhteet
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Luomme
kestäviä suhteita 
toimittajiimme

Rexel jakaa vastuun sähköalan kestävästä 
kehityksestä yhdessä kumppaneidensa 
kanssa. Konserni edellyttää sen  
toimittajien, palveluntarjoajien, 
urakoitsijoiden ja alihankkijoiden 
(jäljempänä ”toimittajat”) noudattavan 
toimittajan peruskirjan periaatteita. 
Peruskirja konkretisoi etiikkaa, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista,  
työntekijän oikeuksien suojelua,  
ympäristön kunnioittamista ja  
sovellettavan lainsäädännön  
noudattamista koskevat sitoumukset,  
joita Rexel toimittajiltaan edellyttää.
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(1) Katso kohta Rexelin sitoumukset.

Tätä peruskirjaa noudattamalla toimittaja sitoutuu 
sopimuksensa mukaisesti kunnioittamaan ja noudattamaan 
peruskirjassa kuvattuja periaatteita ja varmistamaan, että sen 
omat toimittajat kunnioittavat ja noudattavat niitä myös, sekä 
noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Mikäli toimittaja ei noudata tämän peruskirjan ehtoja, Rexelillä 
on oikeus arvioida kaupallinen suhteensa toimittajaan 
uudelleen ja edellyttää korjaavia toimenpiteitä asianmukaisten 
sopimusehtojen mukaisesti.

Rexel sitoutuu kunnioittamaan ja noudattamaan kaikkia tässä 
kuvattuja periaatteita ja varmistamaan, että tämän omat 
toimittajat, alihankkijat ja palveluntarjoajat kunnioittavat ja 
noudattavat niitä myös, sekä noudattamaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä(1).

Kestävä kehitys on Rexel-konsernin kasvun kompassi, joka  
ohjaa konsernin jokapäiväistä liiketoimintaa. Useat 
riippumattomat organisaatiot ovat tunnustaneet konsernin 
pyrkimykset.

Rexel-konserni on sitoutunut viralliseen lähestymistapaan 
edistää tavoitteitaan. Tässä ovat apuna etenkin konsernin 
eettinen opas ja ympäristöperuskirja. Konserni auttaa 
mahdollisuuksien mukaan toimittajiaan parantamaan kestävään 
kehitykseen tähtäävää toimintaansa.

Vuonna 2013 Rexel päätti arvioida toimittajiensa kestävän 
kehityksen tasoa EcoVadis-luokituspalvelun ja kohdistettujen 
tarkastusten avulla. Vuoden 2020 loppuun mennessä Rexel 
oli arvioinut yli 170 toimittajaa, jotka edustavat 60% koko 
konsernin suorista ostoista.
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Ihmisoikeudet
1. Lapsityövoima
Toimittaja sitoutuu olemaan työllistämättä 
henkilöä, joka ei ole saavuttanut työn 
suoritusmaan asettamaa vähimmäisikärajaa 
työhön otettaville, lapsen oikeuksista annetun 
yleissopimuksen mukaisesti (32 artikla). Tämän 
vähimmäisikärajan on oltava Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) määrittämien periaatteiden 
mukainen.

2. Pakkotyö
Toimittaja sitoutuu olemaan käyttämättä ILO:n 
yleissopimuksissa kuvattua pakkotyötä, eli 
työtä tai palvelusta, johon ihminen pakotetaan 
rangaistuksen uhalla vasten tahtoaan.

Toimittajan on noudatettava paikallista 
lainsäädäntöä koskien nykyaikaisen orjuuden 
torjuntaa.

3. Syrjintä
Toimittaja sitoutuu olemaan syrjimättä 
tai suosimatta ihmistä tämän ihonvärin, 
sukupuolen, uskonnon, poliittisten 
mielipiteiden tai kansallisen tai sosiaalisen 
alkuperän perusteella ja siten olemaan 
tuhoamatta tai horjuttamatta ihmisten  
tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja  
yhdenvertaista kohtelua työpaikan saannissa 
tai ammatissa toimimisessa.

Toimittajan on noudatettava paikallista 
lainsäädäntöä koskien vammaisten  
henkilöiden työllistämistä ja syrjinnän 
torjuntaa.
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Työolot
1. Työsuojelu
Toimittaja sitoutuu turvaamaan 
työntekijöidensä, palveluntarjoajiensa, 
alihankkijoidensa, vieraidensa ja muiden 
sellaisten henkilöiden, joita toimittajan toiminta 
voi koskettaa, terveyden, turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin. Tämän varmistamiseksi 
toimittajan on säännöllisesti tunnistettava ja 
arvioitava toimintaansa liittyviä terveys- ja 
turvallisuusriskejä. Toimittajan on ryhdyttävä 
ennakoiviin ja suojaaviin toimenpiteisiin.

2. Häirintä
Toimittaja sitoutuu suojaamaan työntekijöitään 
fyysisiltä rangaistuksilta, häirinnältä sekä 
fyysiseltä, seksuaaliselta, henkiseltä ja 
sanalliselta väkivallalta.

3. Työaika ja palkka
Toimittajan on noudatettava paikallista 
työaikaa koskevaa lainsäädäntöä, mukaan 
lukien ylityötä koskevat säädökset. Jos 
ei ole olemassa asianmukaista kansallista 
lainsäädäntöä, toimittajan on noudatettava 
ILO:n normeja.

Toimittajan on noudatettava paikallista 
minimipalkkoja, etuja ja ylityökorvausta 
koskevaa lainsäädäntöä. Toimittaja sitoutuu 
maksamaan työntekijöilleen säännöllistä 
palkkaa ja selkeästi selittämään heille 
palkitsemisehdot.

4. Sosiaalinen vuoropuhelu
Toimittaja kunnioittaa työntekijöiden 
oikeutta yhdistymisvapauteen ja 
työehtosopimusneuvotteluihin. Työntekijöillä 
on oikeus liittyä tai olla liittymättä 
haluamaansa yhdistykseen.

Ympäristö

1. Ympäristönhoito
Toimittaja sitoutuu ottamaan käyttöön 
asianmukaisen ympäristöjärjestelmän 
tunnistaakseen, arvioidakseen, torjuakseen ja 
vähentääkseen toimintansa ja tuotteidensa 
kielteisiä ympäristövaikutuksia. Käyttääkseen 
resurssinsa mahdollisimman kestävästi 
toimittajan on valvottava energian, veden ja 
raaka-aineiden kulutustaan.

Toimittaja sitoutuu noudattamaan 
sovellettavia lakeja ja määräyksiä koskien 
ympäristönsuojelua.

2. Ilmastonmuutos
Hillitäkseen toimintansa vaikutusta 
ilmastonmuutokseen toimittajan on vuosittain 
arvioitava ja julkistettava Scope 1- ja Scope 2 
-luokan kasvihuonepäästönsä ja Scope 3 
-luokan pääkategorioiden päästötietonsa 
ISO 14069 -standardin mukaisesti.

Rexel kannustaa toimittajaa 
tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen 
määrällisiä vähentämistavoitteita Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaisesti sekä liittymään 
Science Based Targets -aloitteeseen.
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Etiikka ja
vaatimusten- 
mukaisuus
1. Korruptio
Toimittajan liiketoiminnan on oltava rehellistä 
ja puolueetonta ja noudatettava sovellettavia 
korruption vastaisia lakeja ja määräyksiä. 
Toimittajan on vastustettava korruption 
kaikkia muotoja liiketoiminnassaan. Etenkään 
sopimusneuvotteluissa ja sopimusten 
laadinnassa ei tule ilmetä toimintaa, jonka 
voi katsoa olevan korruptiota, vaikutusvallan 
väärinkäyttöä tai vastaavaa rangaistavaa 
toimintaa. Tähän ehtoon pätevät sekä Ranskan 
rikosoikeus että muut sovellettavat lait.

Tarkemmat määritelmät on kuvattu Rexelin 
korruption vastaisissa menettelysäännöissä. 
https://ethique.rexel.com/fi/korruption-
vastaiset-menettelysaannot/
johdanto/?pdf=all.

2. Lahjat ja matkat 
Toimittaja ei saa suoraan tai epäsuorasti 
tarjota, pyytää tai vastaanottaa lahjoja, kutsuja 
tai muita etuja, jotka voivat vaikuttaa tai joiden 
katsotaan vaikuttavan liikesuhteeseen.

Yleisesti ottaen hyväksyttävinä pidetään 
lahjoja ja kutsuja, jotka ovat arvoltaan vähäisiä 
ja tarjotaan vilpittömässä mielessä.

3. Eturistiriita
Toimittajan on vältettävä tilanteita, joissa 
on vaara syntyä todellinen tai näennäinen 
eturistiriita työntekijän tai hänen läheisensä 
ja Rexel-konsernin välille. Jo näennäinen 
eturistiriita on haitallinen.

Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Rexelille, 
mikäli konsernin työntekijää tai hänen 
läheistään saattaa koskea todellinen 
tai mahdollinen eturistiriita. Rexel tutkii 
eturistiriitatilanteet asianmukaisesti 
tapauskohtaisesti.

Eturistiriidasta ilmoitetaan Rexelin 
yhteyshenkilölle sekä vähintään yhdelle 
seuraavista henkilöistä: yhteyshenkilön 
esihenkilö Rexelillä, etiikkavastaava, 
oikeudellinen johtaja tai etiikka- ja 
vaatimustenmukaisuusviranomainen.

https://ethique.rexel.com/fi/korruption-vastaiset-menettelysaannot/johdanto/?pdf=all
https://ethique.rexel.com/fi/korruption-vastaiset-menettelysaannot/johdanto/?pdf=all
https://ethique.rexel.com/fi/korruption-vastaiset-menettelysaannot/johdanto/?pdf=all
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4. Kilpailunrajoitukset
Toimittaja sitoutuu toimimaan sovellettavan 
kilpailulainsäädännön mukaisesti. Toimittaja 
sitoutuu edistämään ja ylläpitämään tervettä ja 
tehokasta kilpailua toimintaympäristössään.

Toimittaja sitoutuu erityisesti olemaan 
pyytämättä tai välittämättä tietoja, joiden 
antaminen loukkaa kilpailuoikeutta.

5. Huolellisuusvelvoite
Toimittaja sitoutuu käyttämään kaikissa 
toimintamaissaan toimittajia, palveluntarjoajia, 
urakoitsijoita ja alihankkijoita, jotka täyttävät 
samat etiikkaa, ihmisoikeuksia, perusvapauksia, 
ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä 
ympäristöä koskevat vaatimukset kuin 
toimittaja itse.

6. Sisäpiirikauppa
Toimittaja ja sen työntekijät sitoutuvat 
olemaan suoraan tai epäsuorasti  
paljastamatta tai käyttämättä tietoa, joka voi 
vaikuttaa Rexel SA:n osakekurssiin.

Toimittajan ja sen työntekijöiden on 
noudatettava sovellettavaa sisäpiirikauppaa 
koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi toimittaja 
ja sen työntekijät eivät saa paljastaa tai 
hyödyntää Rexel-liikesuhteen myötä 
saatuja luottamuksellisia asiakirjoja ja 
tietoja kaupankäynnin perustana tai antaa 
kolmannelle osapuolelle mahdollisuutta käydä 
kauppaa Rexel SA:n osakkeilla tai näihin 
liittyvillä rahoitusinstrumenteilla.

7. Kaupan valvonta: 
vienti ja tuonti 

Toimittaja sitoutuu vientiä ja tuontia koskevan 
sovellettavan lainsäädännön mukaisiin 
kauppatapoihin ja antaa soveltuvin osin tietoja 
toimittamistaan tuotteista ja palveluista, 
ottaen erityisesti huomioon vienti- ja 
tuontiluvat ja -sopimukset.

8. Tietoturvallisuus ja tietosuoja
Toimittaja sitoutuu käyttämään käsittelemiään 
tietoja vastuullisesti ja viisaasti sekä 
varmistamaan arkaluonteisten tietojen, kuten 
luottamuksellisten tietojen, omistusoikeuden 
kohteena olevien tietojen ja henkilötietojen, 
asianmukaisen käsittelyn. Toimittaja ei 
saa käyttää tietoja muihin kuin niiden 
tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Toimittaja on velvollinen ottamaan 
käyttöön asianmukaisia fyysisiä ja 
sähköisiä turvatoimenpiteitä suojatakseen 
luottamuksellisia tietoja ja omistusoikeuden 
kohteena olevia tietoja, mukaan lukien 
henkilötiedot, ja estääkseen asiattomien 
tahojen pääsyn näihin tietoihin sekä tietojen 
tuhoutumisen, väärinkäytön, muuttumisen 
ja paljastumisen. Toimittajan on välittömästi 
ilmoitettava Rexelille mahdollisista 
kyberhyökkäyksistä.

Toimittajan on noudatettava sovellettavaa 
tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevaa 
lainsäädäntöä.

9. Väärinkäytösten 
paljastaminen 

Rexel suosittelee, että toimittajalla on 
käytössään selkeä prosessi, jonka avulla 
työntekijät, toimittajat, palveluntarjoajat, 
urakoitsijat, alihankkijat ja muut henkilöt 
voivat esittää kysymyksiä tai ilmaista huolensa 
etenkin etiikkaan liittyvien seikkojen suhteen 
ilman, että asian esiin tuovaan henkilöön 
kohdistuu ennakkoluuloja.
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1. Tuotteisiin liittyvät 
terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristöriskit

Toimittajan on sisällytettävä ympäristö-, 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksia tuotteiden 
ja palveluiden ostoprosessiin sekä toimittajan 
omien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, 
tuotantoon ja toteutukseen. Näin toimittaja 
voi lieventää tuotteiden ja palveluiden 
elinkaarenaikaista vaikutusta terveyteen, 
turvallisuuteen ja ympäristöön. Toimittajan 
tulee kuitenkin samalla ylläpitää ja/tai parantaa 
tuotteiden ja palveluiden laatua.

Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Rexelille 
sellaisten toimitettujen tuotteiden 
olemassaolosta, jotka saattavat vapauttaa 
vaarallisia kemiallisia aineita käyttöikänsä 
aikana. Toimittaja ei saa toimittaa Rexelille 
tuotteita, jotka todennäköisesti sisältävät 
aineita, jotka on kielletty tuotteen 
kohdemaassa tai -maissa.

Euroopassa toimittajan on etenkin 
noudatettava REACH-asetusta (1907/2006/
EY), sen muutosta (2018/675/EU) sekä 
direktiiviä 2017/2102/EU, joka muuttaa  
RoHS-direktiiviä (2011/65/EU).

2. Konfliktimineraalit
Toimittajan on noudatettava 
konfliktimineraaleja koskevia sovellettavia 
lakeja ja määräyksiä. Konfliktimineraaleihin 
lasketaan mukaan tina, volframi, tantaali 
ja kulta. Toimittajalla on oltava järjestelmä, 
jolla varmistetaan, että sen tuottamat tai 
toimittamat tinaa, volframia, tantaalia tai 
kultaa sisältävät tuotteet eivät suoraan tai 
epäsuorasti rahoita tai hyödytä vakaviin 
ihmisoikeusrikoksiin syyllistyviä aseistautuneita 
ryhmiä.

Euroopassa toimittajan on etenkin 
noudatettava konfliktimineraaleista annettua 
asetusta (2017/821/EU) ja Yhdysvalloissa 
Dodd-Frank-lain pykälää 1502.

3. Suunnitellun vanhenemisen 
torjunta

Toimittaja sitoutuu edistämään ekologista 
suunnittelua ja torjumaan suunniteltua 
vanhenemista. Suunniteltu vanheneminen 
tarkoittaa ilmiötä, jossa tuotteen valmistaja 
suunnittelee tarkoituksella tuotteita, joiden 
käyttöikä on lyhyt, jotta kuluttaja hankkisi 
uuden tuotteen nopeammin.

Tuotteet ja
tuotetiedot
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Toimittajien 
arviointi
Toimittaja pyrkii yhdessä Rexel-konsernin 
kanssa soveltamaan toimittajan peruskirjaa 
mahdollisimman tehokkaasti. Toimittaja antaa 
konsernille tai tehtävään valtuutetulle kolmannelle 
osapuolelle luvan arvioida tai tarkastaa toimintansa 
tilan peruskirjassa kuvattujen periaatteiden 
mukaisesti.

Mikäli toimittaja ei erityisistä syistä kykene 
noudattamaan tiettyjä peruskirjan periaatteita, 
sen on välittömästi ilmoitettava asianomaiselle 
konsernitaholle asiasta ja sovittava korjaavista 
toimenpiteistä.
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Rexelin 
sitoumukset

Rexel ja sen työntekijät 
noudattavat vastuullista 
ostotapaa ja ovat sitoutuneet 
erityisesti seuraaviin asioihin:

Rehellisyys 
• Emme pyydä, vastaanota, tarjoa tai 

anna lahjoja tai kutsuja tai muita etuja, 
jotka voivat vaikuttaa tai joiden voi 
katsoa vaikuttavan Rexelin liikesuhteisiin 
toimittajien kanssa.

• Vältämme niin todellisia kuin näennäisiä 
eturistiriitoja.

Ammattimainen toiminta
• Kohtelemme toimittajia rehellisesti ja 

uskollisesti.

• Käytämme toimittajien valintaan  
kriteerejä, jotka edistävät toiminnan 
läpinäkyvyyttä. Suosimme  
tarjouskilpailuita ja virallisia sitoumuksia.

Toimittajilla on keskeinen rooli 
Rexelin kehitysprosessissa ja 
menestyksessä. Vastavuoroi-
suuden hengessä ja arvoketju-
käytäntöjä yhdessä kehittäen 
Rexel on myös omalta osaltaan 
sitoutunut toimittajiinsa. Tämä 
sitoumus näkyy erityisesti 
Rexelin ostotoiminnoissa.

Rexel ja sen työntekijät ovat 
sitoutuneet samoihin ihmisoi- 
keuksia, työoloja, ympäristöä, 
etiikkaa ja vaatimustenmukai-
suutta koskeviin lupauksiin 
kuin Rexelin toimittajat. Nämä 
lupaukset on kuvattu edellä.
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Kysymykset ja ilmiannot 
Kysymykset ja huolenaiheet
Rexelin kanssa toimivilla henkilöillä, etenkin 
konsernin toimittajilla, palveluntarjoajilla ja 
alihankkijoilla, saattaa olla kysymyksiä tai 
huolia tiettyihin toimintatapoihin liittyen 
tai tarvetta neuvonnalle. Jos sinulla on 
kysyttävää tai haluat keskustella jostakin 
asiasta, ota yhteyttä etiikkavastaavaamme 
tai aatimustenmukaisuusviranomaiseemme 
tämän lomakkeen kautta: 
https://www.rexel.com/en/ethic-contact. 

Ilmiannot
Haluamme kerätä kaikki ammattimaiseen 
toimintaan, erityisesti peruskirjan 
sisältöön, liittyvät ilmiannot. Konsernin 
ilmiantojärjestelmä ohjaa sinut ottamaan 
yhteyttä Rexelin eettiseen toimikuntaan. 
Järjestelmä on kaikkien käytettävissä. 
Sekä ilmiannon tekijän että ilmiantoon 
liittyvän henkilön identiteetti ja annetut 
tiedot pidetään luottamuksellisina. Löydät 
ilmiantojärjestelmän tästä osoitteesta:   
https://www.rexel.com/en/ethical-alert

Tämä Peruskirja ei saa olla ristiriidassa 
toimittajan ja Rexelin aiemmin 
sopimien sopimussidonnai-suuksien 
kanssa. Ellei sopimuksissa ole 
toisin määrätty, toimittajan on 
ristiriitatilanteessa noudatettava 
sopimusehtoja. Peruskirja on 
ostosopimuksen olennainen osa.

Salassapito
• Takaamme liikesuhteiden kautta 

saamiemme yksityisten tietojen sekä 
toimittajien immateriaalioikeuksien 
luottamuksellisuuden.

Kilpailu
• Noudatamme sovellettavaa  

lainsäädäntöä, sovellamme kilpailuohjeita 
ja hyödynnämme  
kilpailuoikeuskoulutuksia.

• Kunnioitamme kilpailuoikeutta 
liikesuhteissamme toimittajien,  
asiakkaiden ja kilpailijoiden kanssa.

• Pidättäydymme jakamasta kaupallisesti 
arkaluonteista tietoa toimittajille ja 
kilpailijoille.

Ympäristö
• Aiomme vähentää toimintamme 

synnyttämiä kasvihuonepäästöjä (Scope 1 
ja Scope 2) 35 prosenttia vuoden 2016 
lukemista vuoteen 2030 mennessä(1).

• Aiomme vähentää konsernin myymien 
tuotteiden ja palveluiden hiili-intensiteettiä 
45 prosenttia vuoden 2016 lukemista 
vuoteen 2030 mennessä(1).

Kestävä kehitys
• Toimittajien toiminnan sosiaaliset, 

ympäristönsuojelulliset ja eettiset  
puolet ovat osa toimittajien 
valintakriteerejämme.

(1) Science Based Targets -aloitteen vahvistamat tavoitteet.

https://www.rexel.com/en/ethic-contact
https://www.rexel.com/en/ethical-alert
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Suunnitellut ja julkaissut  +33 (0)1 40 55 16 66 

 

Viitteet
• Eettinen opas 

https://ethique.rexel.com/fi/  

• Korruption vastaiset menettelysäännöt 
https://ethique.rexel.com/fi/korruption-vastaiset-menettelysaannot/johdanto/  

• Kilpailulainsäädäntö 
https://ethique.rexel.com/fi/kilpailulainsaadanto/esittely/  

• Ympäristöperuskirja 
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2016/01/charter_dd_gb.pdf  

• Linjaus konfliktimineraaleista 
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2019/11/Conflict-minerals-Statement.pdf  

• Toimintaselvitys 
https://today.rexel.com/en   

• Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights 

• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kansainväliset työelämän normit 
www.ilo.org 

• Yleissopimus lapsen oikeuksista 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

• Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals   

• Yhdistyneiden kansakuntien UN Global Compact -aloite 
www.unglobalcompact.org

  

Yhteystiedot
• Kestävä kehitys, Rexel-konserni 

sustainability@rexel.com 

• Vaatimustenmukaisuusviranomainen, Rexel-konserni 
compliance@rexel.com 

• Rexel-konsernin tytäryhtiöiden etiikkavastaava 
https://www.rexel.com/en/ethic-contact/ 

https://ethique.rexel.com/fi/
https://ethique.rexel.com/fi/korruption-vastaiset-menettelysaannot/johdanto/
https://ethique.rexel.com/fi/kilpailulainsaadanto/esittely/
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2016/01/charter_dd_gb.pdf
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2019/11/Conflict-minerals-Statement.pdf
https://today.rexel.com/en
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
http://www.ilo.org
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
http://www.unglobalcompact.org
mailto:sustainability%40rexel.com?subject=
mailto:compliance%40rexel.com?subject=
https://www.rexel.com/en/ethic-contact/


Suunnitellut ja julkaissut  +33 (0)1 40 55 16 66 



Rexel
13, boulevard du Fort-de-Vaux 

75838 Paris Cedex 17 - Ranska
Puh: + 33 (0)1 42 85 85 00 

Faksi: + 33 (0)1 42 85 92 02
www.rexel.com


