
 

 

Policy för konfliktmineraler 

(Status: Oktober 2021) 

 
Introduktion 

 

 

Vi är en global leverantör av kimröksprodukter (carbon black), inklusive högpresterande special ugnssvart, 

gassvart, lampsvart, termisk svart, acetylensvart och andra carbon blacks som tonar, färgar och förbättrar 

prestandan hos polymerer, plaster, färger och beläggningar, bläck och toner, textilfibrer, lim och tätningsmedel, 

batterier, däck och mekaniska gummivaror. 

Orion Engineered Carbons har åtagit sig att agera på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, att följa lagen 

och att uppfylla sina kundåtaganden samt att stödja sina kunders verksamheter. 

Som många av våra affärspartners kan intyga så har Dodd-Frank Act1 skapat nya krav för produkttillverkare med 

avseende på vissa konfliktmineraler, även om dessa tillverkare inte har ett direkt samband med källan till sådana 

råa mineraler som de använder i sina produkter. Som ett ansvarsfullt företag stöder Orion Engineered Carbons 

målet med Dodd-Frank Act att förhindra väpnade grupper i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och 

angränsande länder från att dra nytta av inköp av konfliktmineraler från den regionen. 

På grund av komplexiteten hos många försörjningskedjor och bristen på ett etablerat system för 

produkttillverkare att spåra konfliktmineraler tillbaka till deras källa, kommer de gemensamma ansträngningarna 

under en längre period av många regeringar, industrigrupper och företag att krävas för att göra det möjligt att 

effektivt spåra konfliktmineraler tillbaka till deras källa. 

Den här policyn visar Orion Engineered Carbons engagemang och dess förväntningar på sina 

produktleverantörer när det gäller åtgärder för att ta itu med konfliktmineraler, som kan sammanfattas 

enligt följande: 

• Stödja målen och syftena för Dodd-Frank Act om inköp av konfliktmineraler. 
 

• Stödja våra leverantörer att genomföra de due diligence-åtgärder de kan vidta för att undersöka källan 

till eventuella konfliktmineraler i de produkter de säljer till Orion Engineered Carbons. 

 
• Inte fortsätta att anskaffa eventuella produkter som innehåller konfliktmineraler från en leverantör om 

Orion Engineered Carbons fastställer att produkten inte är DRK-konfliktfri och leverantören underlåter att 

genomföra rimliga åtgärder för att övergå till DRK-konfliktfri källor.2 

 
1 

Den 21 juli 2010 undertecknades lagen Dodd-Frank Wall Street Reform & Consumer Protection Act. Dodd-Frank Act och relaterade 2012 

U. S. Securities and Exchange Commission-regler kräver vissa företag att informera om de produkter de tillverkar eller kontrakt för att 

tillverka innehåller konfliktmineraler som är nödvändiga för produktion eller funktionalitet av de produkter som kommer från gruvor i 

Demokratiska Republiken Kongo eller angränsande länder. Konfliktmineraler är tantal, tenn, volfram och guld.
 

2 
Produkterna är "konfliktfria" om de bara innehåller konfliktmineraler som inte har sitt ursprung i Demokratiska republiken Kongo eller ett 

angränsande land, kommer från återvunna eller skrotkällor eller inte har gynnat de väpnade grupper som identifierats som förövare av de 

missbruk som är föremål för Dodd-Frank Act.



 

 

 

 

 

 
 

Engagemang av ansvarsfulla källor 

Orion Engineered Carbons stödjer de humanitära målen i Dodd-Frank Act och uppmuntrar 

tillverkarna av de produkter som distribueras av företaget att anta samma policy för sina 

företag. 

Företaget köper inte direkt några råa konfliktmineraler från någon källa och det finns många steg 

mellan gruvorna, smältverk, och raffinaderier som producerar de metaller som används vid 

produktion av kimrök. 

Leverantörskod 

Orion Engineered Carbons har följande förväntningar hos sina leverantörer: 

• Leverantörer bör inte i något material som säljs till Orion Engineered Carbons inkludera 

några konfliktmineraler som inte är DRK-konfliktfria; 

• Leverantörer bör utveckla policyer för konfliktmineraler, ramverk för due diligence och 

hanteringssystem som är utformade för att förhindra konfliktmineraler som inte är 

konfliktfria från att inkluderas i material som säljs till Orion Engineered Carbons; och 

• Orion Engineered Carbons leverantörer förväntas endast köpa konfliktmineraler från 

källor som är DRK-konfliktfria. 
 
På så sätt förväntas leverantörerna: 

• implementera och kommunicera med sin personal och sina leverantörer de policyer 

som överensstämmer med den här policyn och kräva att deras direkta och indirekta 

leverantörer gör detsamma; 

• införa förfaranden för spårbarhet av konfliktmineraler, arbeta med direkta och indirekta 

leverantörer i förekommande fall; införskaffa konfliktmineraler från smältverk och 

raffinaderier validerade som Demokratiska republiken Kongo-konfliktfria, och kräva att 

deras direkta och indirekta leverantörer gör detsamma; 

• informera Orion Engineered Carbons om eventuella avgöranden om att leverantören 

antingen har slutit slig till eller har en rimlig grund att tro att produkter som den för 

närvarande säljer eller har sålt till Orion Engineered Carbons inte är DRK-konfliktfria; 

• upprätthålla granskningsbara affärsregister som stödjer källan till konfliktmineraler; och 

• att på begäran av Orion Engineered Carbons, förse Orion Engineered Carbons med 

information om ursprunget för konfliktmineraler som ingår i produkter som säljs till Orion 

Engineered Carbons, som Orion Engineered Carbons ska ha rätt att använda eller informera 

om för att uppfylla alla juridiska eller lagstadgade krav eller i någon kund-eller 

marknadsföringskommunikation, utan hinder av villkoren i sekretessavtal som inte specifikt 

hänvisar till den här punkten. 

 

Leverantörer uppmuntras också att stödja industrins ansträngningar för att förbättra spårbarheten 

och ansvarsfulla metoder i leveranskedjorna för konfliktmineraler.



 

 

 
 
 
 
 

Konsekvenser av bristande efterlevnad från leverantörer 

Orion Engineered Carbons utvärderar löpande sina relationer med sina leverantörer. 

Orion Engineered Carbons förbehåller sig rätten att utvärdera i vilken utsträckning en leverantör 

har underlåtit att rimligen följa den här policyn. 

Orion Engineered Carbons förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation från sina 

leverantörer angående ursprunget för eventuella konfliktmineraler som ingår i produkter som 

säljs till Orion Engineered Carbons. 

Leverantörer som inte rimligen följer den här policyn kanske inte kommer ifråga för Orion 

Engineered Carbons leverantörskedja för framtida affärer. 

Om Orion Engineered Carbons fastställer att en leverantörs ansträngningar att följa den här policyn 

har varit bristfälliga och leverantören inte samarbetar för att utveckla och genomföra rimliga 

korrigerande åtgärder, förbehåller sig Orion Engineered Carbons rätten att vidta lämpliga åtgärder 

och till och med avbryta inköp från leverantören. 

Ingenting i den här policyn är avsett att bevilja ytterligare rättigheter eller förväntningar till en 

Orion Engineered Carbons-leverantör eller på annat sätt ändra eller begränsa någon av Orion 

Engineered Carbons avtalsenliga eller lagliga rättigheter. 

Klagomekanism och rapportering 

Våra anställda, leverantörer och andra parter kan rapportera funderingar och påstådda 

överträdelser mot den här policyn genom att skicka ett e-postmeddelande till 

compliance@orioncarbons.com. Du kan också besöka vår hemsida 

http://www.orioncarbons.com/compliance för ytterligare information om vår uppförandekod. 

 

Rapporter kan lämnas in anonymt och kommer att hållas konfidentiella i största möjliga 

utsträckning och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi kommer inte att vidta några 

repressalier mot våra anställda, leverantörer eller andra parter som lämnar in en rapport i god tro. 

Slutsats 

Orion Engineered Carbons förstår fullt ut vikten av den här frågan för sina kunder och andra 

affärspartners och är engagerad i leveranskedjeinitiativ och övergripande företags sociala ansvar 

och hållbarhetsinsatser som arbetar mot en DRK-konfliktfri leveranskedja. Vi uppmuntrar alla våra 

leverantörer att också stödja de här ansträngningarna. 
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