
1 

 

Erklæring fra Sparex Limited i henhold til paragraf 54, stk. 1, i Storbritanniens Modern 

Slavery Act 2015 

Denne erklæring gælder for regnskabsåret med udløb den 31. december 2020 

OM SPAREX 

Sparex Ltd er verdens førende leverandør af reservedele og tilbehør til landbrugstraktorer og -

maskiner. Vores store sortiment omfatter reservedele til alle større traktorer, herunder pakninger, 

koblingsdele, lejer, bremser, filtre, hydraulik, lys, tætninger, tilkobling, brændstofforsyning samt 

tilbehør til førerhus og karosseri. Vi har vores egen produktionsvirksomhed med base i 

Storbritannien, som fremstiller kvalitetsprodukter til OE og aftermarket. Sortimentet omfatter 

kraftoverføringsaksler, hydrauliske pumpedele, ventiler, foraksler (spindler), topstænger og 

nivelleringsbokse. Vores overordnede moderselskab er AGCO Corporation, som har hovedsæde i 

USA.  

VORES GENERELLE POLITIK OMHANDLENDE SLAVERI OG MENNESKEHANDEL 

Vi er forpligtet til konstant at sikre, at der ikke er nogen form for slaveri eller menneskehandel i 

vores forsyningskæde eller i nogen gren af vores forretning. Vi stræber efter at beskytte og 

administrere vores egne medarbejdere, og vi samarbejder også med vores leverandører for at sikre, 

at de alle overholder de samme standarder, når det kommer til at sikre en sikker, lovlig og sund 

arbejdsstyrke , med nul tolerance over for menneskelig slaveri 

 

Som en del af AGCO Group er vi omfattet af koncernens globale code of conduct. Denne 

adfærdskodeks er beregnet til interne anliggender og indeholder et afsnit, der har til formål at 

fremme en sikker og respektfuld arbejdsplads. Adfærdskodeksen overvåges løbende for at sikre, at 

indholdet fortsat opfylder både virksomhedens og lovgivningens krav. 

COMPLIANCE INDENFOR VORES FORSYNINGSKÆDE 

Vores adfærdskodeks for leverandører, der i høj grad afspejler indholdet i det globale 

adfærdskodeks, danner grundlag for de partnerskaber, vi indgår med vores leverandører. 

Adfærdskodekset for leverandører indeholder også et afsnit, der omfatter forbud mod børnearbejde, 

tvangsarbejde, værdighed på arbejdspladsen, overholdelse af love omhandlende arbejdstid og 

mindsteløn.  

Vi kræver, at adfærdskodeksen for leverandører overholdes nøje af alle virksomheder i vores 

forsyningskæde og af enhver enhed, der ønsker at handle med os. Vi forventer, at alle sådanne 

organisationer vedtager og træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå det samme 

adfærdsniveau, som Sparex har forpligtet sig til. Vi gør alle vores leverandører opmærksomme på 

adfærdskodeksen for leverandører, og vores standardformular til oprettelse af leverandører har 

weblinks til adfærdskodeksen for leverandører, vores erklæring om moderne slaveri og vores 

faktablad om slaveri og menneskehandel (diskuteret nedenfor) 

 

UNDERVISNING 
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Vi fortsætter med at tilbyde obligatorisk uddannelse til nøglemedlemmer af vores arbejdsstyrke om 

den globale adfærdskodeks for at sikre overholdelse af alle dens principper samt om at undgå 

bestikkelse og korruption. 

 

RAPPORTERINGSLINJE 

 

I det tilfælde at en leverandør eller en medarbejder hos Sparex får mistanke om, at det globale 

adfærdskodeks eller adfærdskodekset for leverandører overtrædes, kan vedkommende indberette 

deres mistanke anonymt via telefon, brev eller online via AGCO's Alertline. På Sparex' websted er 

der et link, der giver adgang til denne Alertline. Der er også oplyst telefonnummer, postadresse og 

webadresse på Alertline i det globale adfærdskodeks og i adfærdskodekset for leverandører. 

 

FORANSTALTNINGER, VI HAR TRUFFET I REGNSKABSÅRET MED UDLØB DEN 31. DECEMBER 2020 

MED HENBLIK PÅ AT BEKÆMPE SLAVERI OG MENNESKEHANDEL 

Vi har tidligere lanceret spørgeskemaer til udvalgte leverandører, der opererer i lande, hvor der er 

stor risiko for slaveri eller menneskehandel og/eller med en CPI-score på 40 eller derunder.  Grunden 

til lanceringen af disse spørgeskemaer var, at vi kunne forsøge at forstå omfanget af disse 

leverandørers bevidsthed om slaveri og menneskehandel, at finde ud af, om der var sket tilfælde af 

slaveri eller menneskehandel inden for deres egen organisation eller forsyningskæde, og at lære, 

hvilke processer de havde indført for at bekæmpe slaveri og menneskehandel inden for deres egen 

organisation og deres egen forsyningskæde.   

 

Svarene på spørgeskemaerne gjorde det muligt for os at identificere, at mange af de pågældende 

leverandører ikke forstod begrebet moderne slaveri korrekt.  I et forsøg på at løse dette, skabte vi en 

en-side dokument med en kort oversigt over moderne slaveri, og hvad det betyder, at øge kendskabet 

til vores leverandører.  En kopi af dette dokument kan findes på de vigtigste Sparex site 

(http://gb.sparex.com/suppliers).  Vi sender også dette dokument, sammen med vores seneste 

Modern Slavery Act erklæring, til alle vores nye leverandører. 

 

I løbet af 2021 vil vi fortsætte med at jage leverandører efter eventuelle udestående svar på 

spørgeskemaerne på månedsbasis og gennemgå og overveje eventuelle svar, der modtages for at 

afgøre, om sparex eller leverandøren kræver opfølgende foranstaltninger. 
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