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Įžanga
Šis etikos kodeksas yra politika, apibrėžianti, kaip 
mes, kaip bendrovė, kaip komandos ir darbuotojai, 
turėtumėme elgtis vienas su kitu, su klientais, 
verslo partneriais, tiekėjais, konkurentais ir 
valdžios institucijomis  visose kitose situacijose, 
kai atstovaujame „Sweco“. Kodeksu siekiame 
užtikrinti, kad „Sweco“ sėkmingai ir darniai dirbtų 
rinkoje. Jame nustatoma bendrovės socialinė 
atsakomybė visuomenei bei kokybės, aplinkos 
apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika. 
Nesilaikydami šio kodekso nuostatų, galime itin 
pakenkti bendrovei.

Visi „Sweco“, įskaitant jai priklausančias patronuojamąsias 
įmones, dirbantys asmenys – tiek darbuotojai, tiek verslo 
partneriai – privalo susipažinti su šiuo kodeksu ir laikytis jo 
nuostatų. Kiekvienas mūsų asmeniškai atsakome už kodekso 
nuostatų laikymąsi. Iš savo vadovų, kuriems tenka atsakomybė 
būti lyderiais, tikimės dar daugiau – būti pavyzdžiu ir padėti 
komandos nariams laikytis kodekso nuostatų.

Galutinė atsakomybė už šį kodeksą ir jo įgyvendinimą tenka 
generaliniam direktoriui, tačiau iš kiekvieno „Sweco“ darbuotojo yra 
tikimasi laikytis kodekso standartų. Kaip kodekso nuostatų laikomasi 
vertiname per, pavyzdžiui, metinius veiklos rezultatų vertinimus, 
metines darbuotojų apklausas ir vidaus ir išorės auditus.

Kai šio kodekso versijos yra parengtos skirtingomis kalbomis,  
jos laikomos tik vertimais.
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Vadovės ir  
prezidentės žodis
Mūsų veiksmai rodo, kas esame. Dėl šios priežasties 
mums svarbu palaikyti nuolatinį dialogą apie tai, kaip 
elgiamės. Mūsų, kaip bendrovės, kaip komandų ir 
darbuotojų, veiksmai formuoja mūsų tapatybę. Tokia yra 
ir šio etikos kodekso paskirtis – padėti mums klestėti 
nepamirštant pagarbos kitiems, sau ir aplinkai. Mūsų 
etikos kodeksas yra dalis pamato, ant kurio iškilo 
„Sweco“. Jis atspindi viską, už ką kovojame, ir tai, prie 
ko niekada neprisidėsime. Iš kiekvieno „Sweco“ vardu 
dirbančio asmens tikiuosi laikytis šių nuostatų ir noriu, 
kad visi mūsų klientai ir kiti partneriai apie jį žinotų. To 
priežastis paprasta – jis mums daug reiškia. Jis apibrėžia, 
kas esame ir kuo „Sweco“ turėtų būti. Jame nustatoma 
„Sweco“ atsakomybė visuomenei ir savo darbuotojams. 
 
ÅSA BERGMAN, GENERALINĖ DIREKTORĖ IR PREZIDENTĖ
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Mūsų bendrovė
Visuomenės transformavimas kartu (angl. Transforming society together) yra 
mūsų tikslas, apibūdinantis, kaip dirbame kasdien, kad pasiektume savo viziją. Tai 
atspindi mūsų veiklos esmę ir tai, kas išskiria „Sweco“ – mūsų dėmesį glaudžiam 
bendradarbiavimui su klientais, kad projektas po projekto transformuotume visuomenę. 
Esame pasirengę padėti savo klientams įveikti jų iššūkius, susijusius su besikeičiančia 
visuomene, kurią skatina tokios megatendencijos kaip tvarumas ir skaitmeninimas.

priešakyje esantys darbuotojai, įgalioti priimti aktualius 
sprendimus kartu su klientais. Mes visada siekiame 
užtikrinti, kad klientai gautų jiems reikalingas paslaugas 
kokybiškai ir gerai suprastų esamus ir būsimus įstatymų 
leidėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių reikalavimus. Mūsų 
klientų nuomonė yra nuolat vertinama ir stebima. 
„Sweco“ ambicija prisidėti prie darnaus visuomenės 
vystymosi yra visų mūsų veiksmų pagrindas. Visos 
veikiančios pagrindinės šalys yra sertifikuotos kokybės, 
aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos 
srityse pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.

Visi „Sweco“ darbuotojai atstovauja įmonės ženklui ir 
įvaizdžiui. Ne tik priimdami sprendimus, bet taip pat 
ir savo elgesiu bei kompetencija, kurią perduodame 
aplinkiniams tiek darbe, tiek tam tikru mastu net tada, 
kai nedirbame.

Mūsų veiklos modelis, „Sweco“ modelis, apibrėžia, kaip 
įgyvendiname savo strategiją. Tai, kaip mes veikiame, 
turi skirtumą. Todėl svarbu, kad visi darbuotojai 
suprastų, ką tai reiškia mūsų kasdieniame darbe ir kokio 
elgesio tikimasi. „Sweco“ modelis taikomas visiems 
„Sweco“ dirbantiems – konsultantams, vadovams ir 
funkcijų atstovams, nepriklausomai nuo geografijos. 
Mums tai yra raktas į ateitį ir pelningą įmonės plėtrą.

„Sweco“ modelio pagrindas – decentralizuotos 
atsakomybės organizacija, kurioje mūsų darbuotojai 
įgalinami kartu ir glaudžiai bendradarbiaujant su 
klientais priimti geriausius sprendimus. Decentralizuota 
organizacija, kur daugiausia dėmesio skiriama mažoms 
komandoms, kuriose su mūsų klientais efektyviai dirba 
geriausi žmonės, visada buvo mūsų sėkmės raktas. Nors 
esame decentralizuoti, veikiame kaip viena „Sweco“ 
organizacija, bendradarbiaujanti tarp padalinių ir sienų.

Mūsų klientai yra visko, ką darome, pagrindas. „Sweco“ 
veiklos esmė yra kurti pridėtinę vertę bendrovės 
klientams. „Sweco“ modelis yra paremtas įsitikinimu, 
kad geriausius sprendimus priima bendrovės veiklos 
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Darni veikla
„Sweco“ siekia vykdyti veiklą optimaliai, mes sistemingai mažiname savo 
neigiamą poveikį aplinkai ir kuriame teigiamą pėdsaką, kur tik įmanoma.

„Sweco“ prie visuomenės gerovės prisideda, visų pirma, 
įgyvendindama projektus, vadovaujantis 17 JT darnaus 
vystymosi tikslais. Mes taip pat siekiame didžiausio galimo 
energetinio veiksmingumo ir savo biuruose naudojame 
tinkamiausias technines sistemas. Tarp pačios bendrovės 
tikslų – neutralumas klimato atžvilgiu ne vėliau nei 2040 m., 
taip pat kiekvienos veikiančios pagrindinės šalies lyderystė 
savo nacionaliniame kontekste. Šiuos tikslus „Sweco“ pateikė 
„Mokslu pagrįstų tikslų“ (angl. Science Based Targets) 
iniciatyvos patvirtinimui. Be klimato kaitos tikslų, kuriuos 
savo veiklai kelia „Sweco“, siekiame ir tapti pavyzdžiu kitiems 
darnaus vystymosi srityje bei esame pasirašę JT Pasaulinį 
susitarimą. Visa mūsų veiklos informacija pateikiama „Sweco“ 
metinėje ir tvarumo ataskaitoje.

„Sweco“ vykdo veiklą vadovaudamasi atsakingumo ir 
darnumo principais. Tai reiškia, kad visuomet turėtumėme 
dirbti suvokdami savo atsakomybę tiek visuomenei, tiek 

aplinkai pagal šalių, kuriose veikiame, įstatymus. Giname 
ir gerbiame Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje išdėstytas žmogaus teises. „Sweco“ taip 
pat vadovaujasi Tarptautinės inžinierių konsultacijų 
federacijos (FIDIC) suformuotu etikos kodeksu ir 
pasirašytinai  JT Pasaulinio susitarimo principais. 
Žmogaus teisės niekada negali būti pažeistos. „Sweco“ 
netoleruoja vaikų darbo jokioje savo veikloje ar verslo 
partnerių veikloje ir draudžia nelegalų ar priverstinį 
darbą. Esame įsipareigoję gerinti žmonių gyvenimą ir 
gerbti žmogaus teises. Atsakomybė už šių įsipareigojimų 
įgyvendinimą vadovaujasi mūsų decentralizuotu verslo 
modeliu, kurį palaiko tokių funkcijų kaip žmogiškieji 
ištekliai, teisė, komunikacija ir tvarumas atstovai.

Photo: TMRW
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Mūsų žmonės
„Sweco“ yra į žmones ir klientus orientuotas verslas, kurio sėkmė priklauso 
nuo atvirų ir atsidavusių darbui ekspertų.

Turėtumėme dėti visas pastangas, kad bendrovėje dirbtų 
geriausieji savo srities žinovai. Norėdama to pasiekti, 
„Sweco“ turėtų samdyti, ugdyti ir vertinti savo žmones geriau 
nei jos konkurentai. Struktūrizuotas samdymo procesas 
ir susistemintas rezultatų vertinimo procesas bei talentų 
vadybos procesas bendrovėje reiškia, kad „Sweco“ sudaro 
tobulėjimo ir tęstinio mokymosi galimybes savo darbuotojams. 
Puoselėdami grįžtamojo ryšio kultūrą ir panaudodami 
per darbuotojų apklausas gautas įžvalgas didiname savo 
darbuotojų įsitraukimą. Su „Sweco“ parama darbuotojai 
atsako už savo pačių asmeninį ir profesinį tobulėjimą.

Įvairovė yra svarbus turtas tiek bendrovės viduje, tiek 
santykiuose su klientais ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis. „Sweco“ skatina vienodas teises ir galimybes 
darbuotojams darbo vietoje nepriklausomai nuo jų lyties, 
lytinės tapatybės ar lyties išraiškos, tautybės, religijos ar kitų 
įsitikinimų, neįgalumo, seksualinės orientacijos ar amžiaus ir 
pan. Atlyginimas už identišką ar lygiavertį darbą negali skirtis, 
nebent tokie skirtumai būtų objektyviai pagrįsti, ir visiems 
darbuotojams suteikiamos vienodos galimybės ugdyti 
profesinę kompetenciją tiek dabartinėse veiklos srityse,  
tiek naujose srityse.

„Sweco“ siekia sukurti tokią darbo aplinką, kurioje 
darbuotojai galėtų tobulėti ir puikiai jaustis fizinės ir 
emocinės gerovės atmosferoje. Norime, kad mūsų darbuotojai 
didžiuotųsi savo darbu ir jaustų, jog jų veikla yra reikšminga 
tiek jiems, tiek visuomenei apskritai.

Didžiausias „Sweco“ prioritetas – visų bendrovės 
darbuotojų sauga ir sveikata. „Sweco“ turi „nei vieno 
incidento darbo vietoje“ viziją. Bendrovė yra įsipareigojusi 
sistemiškai užtikrinti saugos ir sveikatos informacijos 

pateikimą, instruktavimą, mokymus ir priežiūrą, kad būtų 
įgyvendinta „nei vieno incidento darbo vietoje“ vizija. 
„Sweco“, konsultuojantis su bendrovės atstovais ir jiems 
dalyvaujant, sistemingai vykdo, stebi ir tiria veiklą tam, 
kad užkirstų kelią ligoms ir nelaimingiems atsitikimams 
darbe, ir nuolat gerina darbo aplinką.

Pripažįstame, kad kaip „Sweco“ konsultantai ir darbuotojai 
visi esame tos pačios komandos žaidėjai. Tai reiškia, kad 
turėtumėme būti lojalūs savo kolegoms ir juos ginti. Su 
visais kolegomis, klientais ir tiekėjais elgiamės pagarbiai, 
oriai, sąžiningai ir mandagiai. Profesionaliai elgiamės 
vienas su kitu, laikomės savo pažadų ir laiku padarome tai, 
ką pažadėjome, o atsiradus kliūtims apie jas informuojame 
susijusius asmenis.

Tai reiškia, kad „Sweco“ lyderiai turėtų būti sektinais 
etikos, kurį norime matyti bendrovėje, pavyzdžiais. „Sweco“ 
lyderiai kuria klientų ir verslo sėkmę ir ugdo savo žmones 
– užmegzdami santykius, valdydami produktyvumą ir 
sudarydami sąlygas tobulėti. Jie yra atsidavę darbo aplinkai 
be diskriminacijos, priekabiavimo ir baudžiamųjų priemonių. 
Jie skatina atvirą komunikaciją, kuomet kiekvieno asmens 
nuomonė yra sveikintina ir gerbiama. Priėmus sprendimą, visi 
jį gerbiame ir veikiame kartu įgyvendindami tą sprendimą.

„Sweco“ darbuotojams neleidžiama dirbti ar netiesiogiai teikti 
paslaugas organizacijoms ar bendrovėms, kurios konkuruoja 
ar dirba su „Sweco“.
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Komunikacija 
„Sweco“
Mūsų komunikacija turėtų rodyti, kad 
esame pasiekiami suinteresuotosioms 
šalims ir atsakome į jų užklausas greitai  
ir teisingai.

Kadangi esame biržinė bendrovė, privalome komunikuoti 
viską, kas yra susiję su bendrovės verslu, jos finansine 
būkle ir veiklos rezultatais pagal įstatymus ir taisykles, 
taikomus biržinėms bendrovėms. Sandoriai yra 
atskleidžiami teisingai, tiksliai ir sąžiningai.

„Sweco“ atstovų spaudai struktūroje yra aprašyta, kas 
gali teikti komentarus kokiais klausimais. Visi vadovai 
atsako už tai, kad jie ir jų darbuotojai laikytųsi  informacijos 
politikos ir susijusių komunikacijos dokumentų.

Kiekvienas darbuotojas turi teisę gauti informaciją, kurios 
jam reikia savo darbui atlikti. Tuo pačiu metu kiekvienam 
darbuotojui tenka pareiga aktyviai ieškoti ir naudotis 
jo darbui aktualia informacija. Dalydamiesi informacija 
socialinėje žiniasklaidoje ir kitose skaitmeninėse 
platformose darbuotojai turėtų būti atsargūs, vengti 
konfliktų su bendrovės interesais ir užtikrinti, kad „Sweco“ 
prekės ženklas taptų stipresnis, o ne silpnėtų.
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Teisinė atitiktis
„Sweco“ stebi ir laikosi taikomų įstatymų, normų ir kitų reikalavimų, taikomų „Sweco“ veiklai 
šalyse, kuriose bendrovė veikia. Bendrovės Etikos kodekse yra išdėstyti minimalūs reikalavimai, 
kurie yra taikomi visiems bendrovės padaliniams nepriklausomai nuo įsisteigimo vietos ar vietos, 
kurioje yra įgyvendinamas tam tikras projektas.

Privalome veikti ir konkuruoti nepažeisdami jokių šalies 
teisės aktų ir skatinti tinkamą konkurenciją. „Sweco“ 
netoleruoja sukčiavimo, korupcijos, kyšininkavimo ar 
neleistinos konkurenciją ribojančios praktikos. Prisidedame 
prie tarptautinių ir atskirų šalių pastangų išguiti korupciją ir 
finansinius nusikaltimus. Niekada nesiimame veiklos, kurios 
negalime apginti ar už kurią negalime atsiskaityti, ir niekada 
neturėtumėme priiminėti sprendimų vadovaudamiesi savo 
interesais ar nepriimtinais ryšiais.

Darbuotojams draudžiama užsiimti veikla, jei yra konflikto 
su „Sweco“ interesais rizika. Svarbiausias reikalavimas, 
galiojantis visiems „Sweco“ darbuotojams, yra laikytis 
taikomų įstatymų, taisyklių ir normų. Mes gerbiame ir 
laikomės kovos su korupcija įstatymų, konkurencijos 
taisyklių, darbo rinkos įstatymų ir kitų mūsų veiklai taikomų 
normų ir nuostatų.

Darbuotojas negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai:

• naudotis savo pareigomis siekdamas asmeninės 
naudos bendrovės, klientų ar verslo partnerių sąskaita;

• prašyti ar priimti nepriimtinus mokėjimus ar kito 
pobūdžio nepriimtinas dovanas;

• siūlyti ar atlikti sandorius palengvinančius mokėjimus 
nepaisant to, jog kai kuriose šalyse jie yra teisėti;

• siūlyti ar atlikti mokėjimus ar duoti kito pobūdžio 
atlygį, kuris gali būti laikomas netinkamu, asmenims, 
organizacijoms ar bendrovėms ar glaudžiai su jomis 
susijusiems asmenims;

• dalyvauti draudžiamoje antikonkurencinėje veikloje, 
pvz., sudaryti nelegalius susitarimus dėl kainų 
nustatymo, rinkos pasidalijimo ar piktnaudžiauti 
dominuojančia padėtimi.

„Sweco“ įsipareigoja teisingai ir tiksliai apskaityti ir 
atsiskaityti už savo veiklą pagal kiekvienoje šalyje 
galiojančias taisykles. Visi vadovai ir darbuotojai privalo 
vykdyti veiklą taip, kad „Sweco“ galėtų parengti teisingas ir 
tikslias veiklos ataskaitas.

Mes gerbiame asmenų privatumą ir suvokiame asmens 
duomenų, kuriuos mums patiki klientai, darbuotojai ir kitos 
šalys, svarbą. Iš klientų ir kitų išorinių šalių „Sweco“ gauta 
konfidenciali informacija yra tvarkoma ir saugojama taip, 
kaip ir pačios „Sweco“ konfidenciali informacija. Kiekvieno 
darbuotojo atsakomybė yra tvarkyti ir saugoti visus asmens 
duomenis laikantis taikomų asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų tikslingai ir tinkamai.

Visi darbuotojai turėtų saugotis kibernetinių atakų ir kitų 
skaitmeninių grėsmių ir imtis protingų priemonių bendrovei 
apsaugoti nuo tokios rizikos.
 
Veiklą vykdome laikydamiesi taikomų profesinių standartų, 
nacionalinių įstatymų ir normų kartu su „Sweco“ politika ir 
standartais. Etikos kodeksas yra taikomas visiems „Sweco“ 
padaliniams.

Atitiktis „Sweco“ reiškia galimybę užsiimti veikla. 
Atitiktis yra mūsų verslo pamatas.

Kodekso laikymosi kontrolė yra kasdienės mūsų veiklos 
dalis. „Sweco” vadovai privalo visada būti pavyzdžiu savo 
pavaldiniams ir užtikrinti, kad kodekso būtų laikomasi jų 
kasdieninėje veikloje. Visi vadovai privalo užtikrinti, kad 
apie kodeksą būtų informuoti darbuotojai, verslo partneriai, 
kitos suinteresuotos šalys. Darbuotojai su kodeksu yra 
supažindinami juos priimant į darbą, pristatant įmonę arba 
per darbo rezultatų aptarimus.

Vykdydami veiklą, tą darome tinkamai ir klientai 
visuomet turėtų būti užtikrinti, kad gali pasikliauti 
„Sweco“ pateikiama informacija. Ši atsakomybė reiškia ir 
bendradarbiavimą tik su atsakingais verslo partneriais.

Kai kalbama apie dovanas ir pramogas, du atsimintini 
dalykai turėtų būti nuosaikumas ir blaivus protas. 
Suprantame, kad tam tikrame sektoriuje visuotinai 
paplitusios praktikos negalima automatiškai laikyti 
priimtina. Negalime siūlyti ar priimti nieko, kas keltų 
klausimų dėl mūsų nuoširdumo, objektyvumo ar veiklos 
etiškumo. Visos dovanos ir pramogos turėtų būti lengvai 
susiejamos su mūsų veikla.

Atitiktis šiam kodeksui yra tiek Grupės vykdomosios 
vadovybės, visų lygmenų vadovų, tiek kiekvieno atskiro 
darbuotojo atsakomybė. Visi vadovai privalo užtikrinti, kad 
jų darbuotojai turėtų viską, ko reikia norint vykdyti „Sweco“ 
politiką ir gaires. Visi darbuotojai privalo susipažinti su 
politikos ir gairių nuostatomis, sutikti su jomis ir jų laikytis. 
Kaip darbuotojai taip pat turime prievolę padėti kolegoms ir 
išoriniams verslo partneriams daryti tą patį.

Šiame kodekse yra pateikiamos gairės dėl sąžiningumo 
ir profesinio etikos standartų, kurių tikisi „Sweco“, tačiau 
tuo pat metu jis negali atstoti blaiviu protu priimamų 
sprendimų. Jei abejojame, mes kreipiamės į kolegas, 
vadovus, teisės, žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos 
skyrius dėl papildomų rekomendacijų ir pagalbos.
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Ką turėčiau daryti atsidūręs etinės dilemos situacijoje, 
galimai pažeidžiančioje Etikos kodekso nuostatas? Visi 
norime pasielgti tinkamai, tačiau žinoti, kas yra teisinga, 
kartais gali būti sudėtinga.

1. Ar šie veiksmai galėtų būti neteisėti?

2. Ar jie prieštarauja „Sweco” korporacijos kultūrai ir 
verslo principams? 

3. Ar jie turės kokios nors neigiamos įtakos „Sweco” ar 
užsakovų prekės ženklams? 

4. Ar jie turės kokių nors padarinių kitoms šalims (ne 
„Sweco”) ir užsakovui, ir ar juos derėtų apsvarstyti? 

5. Ar daugiau informacijos padėtų jums priimti 
sprendimą? 

6. Ar padėtų priimti sprendimą, jeigu iškilusia dilema 
pasidalytumėte su kolega ir sužinotumėte jo nuomonę? 

7. Jeigu apie šiuos veiksmus praneštų žiniasklaida, kaip 
tai paveiktų visuomenės nuomonę? 

8. Ar ši veikla būtų sąžininga jūsų konkurentų atžvilgiu? 

9. Ar ji suderinama su sveiko proto principais? 

10. Ar jaučiate, kad tai teisinga?

Pasikonsultuokite su savo vadovu, teisininku ar atitikties 
pareigūnu, jei turite klausimų, koks sprendimas būtų teisingas.

„Sweco” darbuotojai privalo pranešti apie bet kokius verslo 
etikos ar žmogaus teisių pažeidimus, kylančius jų darbe, 
net ir tais atvejais, kai „Sweco” nėra tiesiogiai susijusi su 
atitinkamu susitarimu ar nėra tokio susitarimo šalis. Tai 
galima padaryti per bet kurį vidinį pranešimų kanalą. Tokie 
kanalai apima tiesioginį vadovą, tiesioginio vadovo vadovą, 
Personalo skyrių, atitikties pareigūną, teisės konsultantus 
ar kitą paskirtą kontaktinį asmenį. Be to, apie verslo 
etikos pažeidimus darbuotojai gali pranešti anonimiškai, 
pasinaudodami „Sweco” etikos linija, mūsų išorine ir saugia 
pranešimų apie verslo etikos pažeidimus sistema.

„Sweco“ Etikos linija galima rasti „Sweco“ išorineje
svetaineje adresu www.swecogroup.com ir intranete,
skiltyje „Tai yra Sweco / Kas mes esame / Atitiktis ir
duomenu privatumas“.

Mes siekiame bendrovėje sukurti kultūrą, kurioje būtų 
suvokiami etikos iššūkiai ir supratimas, kad etiniai klausimai 
gali ir turėtų kilti. Toks elgesys suteikia galimybę mokytis 
vieniems iš kitų, geriau suprasti riziką ir nuolat tobulėti.

Kas jei?
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Neatitikties  
pasekmės

Santrauka

„Sweco“ visiškai netoleruoja kyšininkavimo ir korupcijos, 
sukčiavimo ir kitų neatitikties Etikos kodeksui atvejų. 

Pranešus apie faktinę ar įtariamą neatitiktį „Sweco“ Etikos kodeksui, 
imsimės priemonių jai ištirti ir, jei reikalinga, ištaisyti padėtį. Etikos 
kodeksą, kitą politiką ir gaires ar įstatymus pažeidusiems asmenims 
bus taikomos atitinkamos drausminės nuobaudos, tarp kurių ir darbo 
santykių nutraukimas. Jei Etikos kodeksą pažeistų koks „Sweco“ verslo 
partneris, toks pažeidimas bendrovei būtų pagrindas nutraukti verslo 
santykius su tokiu partneriu.

Šio kodekso laikymasis yra svarbus mums visiems „Sweco“ ir 
suinteresuotosioms šalims. Kodekso laikymasis padeda plėtoti verslą ir 
apsaugoti mus. Laikomės visų įstatymų, normų ir „Sweco“ politikos ir gairių.  
Na o susidūrę su kažkuo, kas, mūsų nuomone, galėtų pažeisti „Sweco“ 
atitikties programą, apie tai pranešame.

SWECO AB
2021 m. gruodžio 15 d., Stokholmas 
Valdyba
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