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Stefna Regins hf. og dótturfélaga um samfélagslega ábyrgð

Reginn og samfélagið

Reginn hf. og dótturfélög (,,Reginn" eÕa ,,félagið") lætur sig velferð íslensks samfélags

varöa og vill tryggja ávinning af starfsemi sinni fyrir bæöi samfélagiÕ og hluthafa. Það

gerir félagið annars vegar með því a0 byggja upp trausta innviöi og öfluga liösheíld og

hins vegar lætur félagiÕ gott af sér leiöa með yimsum styrkjum til góögerðamálefna og

annaffa uppbyggilegra verkefna. Félagiö leitast við aÕ vera traustur samstarfsaðili og

álitlegur fjárfestingarkostur sem skilar eigendum sínum ásættanlegri arðsemi og

jafnframt ávinningi til samfélagsins. FélagiÕ sfnir þannig vilja til að stuöla aÕ aukinni

velferð samfélags og umhverfis í rekstri sínum umfram lagalegar skyldur.

Samfélagsleg ábyrgö félagsins felur í sér að starfsemi fyrirtækisins hafijákvæö áhrif á

samfélagið, sem felur m.a. í sér aÕ viðhalda góðum og vönduöum stjórnarháttum með

þvíað fylgja starfskjarastefnu stjórnar, starfs- og siöareglum félagsins og Lerdbeiningum

um stiórnarhætti fyrirtækja, 5. utg. 2015. Þá vill félagiÕ vera virkur þátttakandi í aÕ skapa

betra samfélag og vinna eftir ábyrgri mannauösstefnu sem stuðlar að öryggi, jafnrétti og

velferð starfsmanna. FélagiÕ skilgreinir samfélagslega ábyrgð sína á fjórþættan hátt. í

fyrsta lagi aÕ skapa verðmæti og arö. í öðru lagi aÕ stuÕla aÕ sjálfbærni í

umhverfismálum. í priA¡a lagi aÕ viöhalda góðu viðskiptasiöferði. í f¡OrAa og síðasta lagi

aö virða mannréttindi íallri starfsemi félagsins.

Reginn hefur til hliösjónar hin tíu grundvallarviðmið Global Compact sáttmálans á vegum

Sameinuöu þjóÕanna sem varÕa samfélagslega ábyrgÕ. Viðmið sáttmálans felast í

megindráttum í því aö viröa mannréttindi, styðja viö félagafrelsi og rétt til kjarasamninga,

vekja athygli á umhverfisábyrgö fyrirtækja og að fyrirtæki vinni markvisst gegn spillingu,

þ.m.t.kúgun og mútum.

Umhverfismál

Reginn stuðlar aö sjálfbærri þróun meÕ því aÕ leggja áherslu á umhverfismál og

skynsamlega nftingu náttúruauölinda. Sjálfbærni tryggir a0 efnahagsleg gæði haldist í

hendur við vernd umhverfisins og grunngæÕijarðar. Lögð er áhersla á aö öll starfsemi

félagsins valdi sem minnstri mengun. Einblínt er á aö minnka sóun og bæta

umhverfisvitund starfsmanna og viÕskiptavina, m.a. meö þvíað takmarka pappírsnotkun
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og endurn:ita, dreifa skjölum og gögnum rafrænt sé sá möguleikifyrir hendi, o.fl. Rafrænir

reikningar eru gefnir út og mótteknir sé þess kostur og eru viðskiptavinir félagsins hvattir

til þess að gera hið sama. Sorp er flokkað á skrifstofu og starfsstöÕvum félagins og auk

þess er gerð sú krafa aö leigutakar flokki rusl fyrir tilstilli félagsins. Þá eru

umhverfisvottaðar vörur og þjónusta valdar umfram aÕrar. Starfsfólk félagsins vinnur eftir

stefnunni og hefur hana til hliösjónar ístarfi.

í umhverfisstefnu Regins, sem staöfest var af stjórn 1 . febrúar 2018 og birt er á vefsíðu

félagsins, er gerð nánari grein fyrir þeim markmiðum sem stefnt er að í umhverfismálum.

Réttindi starfsmanna og mannréttindi

Reginn leitast viÕ aö því aÕ vera áhugaveröur og samkeppnishæfur vinnustaÕur þar sem

jafnrétti ríkir í þeim tilgangi að laða til sín hæfustu einstaklinga hverju sinni. Öllum

starfsmönnum er tryggt gott starfsumhverfi sem fullnægir kröfum um heilsu og öryggi á

vinnustaö. Starfræktar eru nefndir á vinnustaö sem ætlaÖ er aÕ fyrirbyggja og taka á

málum sem tengjast kynferðislegri áreitni, ofbeldi og einelti.

ViÕ ákvörðun launa og fríöinda hjá félaginu er litið til ákvæða laga nr. 1012008 um jafna

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. í árslok 2017 hófst ferli viö jafnlaunaúttekt sem

hefur það markmið að innleiða jafnlaunavottun Regins. StyÕur það við fagleg og öguö

vinnubrögð viÕ launasetningu. Mannréttindi eru ein af grundvallarstoÕum samfélagsins

og fylgir Reginn mikilvægum grunngildum er varða mannréttindi í allri sinni starfsemi. Þá

virÕir Reginn mannréttindi sem eina af grundvallarstoðum samfélagsins sem allir eiga

jafnt tilkall til án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferöis, tungu, trúar, skoðana, þjóÖernis,

uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæÕna. Reginn metur og virðir starfsfólk sitt

hvert á eigin forsendum. Hjá félaginu gildir félagafrelsi starfsmanna og virtur er réttur til

kjarasamninga.

Viðskiptasiðferði og varnir gegn mútum

Markmiö og stefna Regins hf. og dótturfélaga er að starfa í hvívetna í samræmi við lög

og reglur íallri sinni starfsemi. Meö vandaö viðskiptasiöferÕi að leiöarljósi er stefnt að því

aö koma ávallt fram af sanngirni og heilindum. Hvers kyns spilling, mútur af einhverju

tagi eöa önnur ólögleg starfsemi veröur ekki liðin undir neinum kringumstæðum.

í starfs- og siöareglum félagsins, sem staðfestar voru af stjórn 20. mars 2017, kemur

fram að stjórnendum og starfsmönnum er skylt að láta aldrei einkahagsmuni stangast á

viö hagsmuni félagsins eÕa viðskiptavina þess. Auk þess eru starfsmenn bundnir
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þagnarskyldu og trúnaÕi um þær uppliisingar sem þeir kunna að verða áskynja í starfi

sínu varÖandi viðskiptavini félagsins. Starfsmönnum ber aö tilkynna mögulega

hagsmunaárekstra til regluvaröar eöa næsta yfirmanns.

Félagið leitast á öllum sviðum viÕ að stunda fagleg viÕskipti með heiÕarleika og réttsfni

aö markmiöi. Reginn miÕar ávallt að því að efla traust viðskiptavina og almennings á

félaginu ísamræmi viÕ gildi þess sem eru lausnamiðuð, ábyrg og snörp.

Þátttaka í samfélaginu

Reginn stuÕlar aö menningar- og góðgerÖarstarfi í íslensku samfélagi og styöur þannig

viö ¡imis félög og félagasamtök. Þá hvetur Reginn og styður starfsmenn sína til fmissa
sjálfboöastarfa. Reginn hefur staÕist fjárhagslegt styrk- og stööugleikamat og hlotiö

útnefningu sem framúrskarandi fyrirtæki aö mati Creditinfo 2017.

í gildi eru starfs- og siÕareglur Regins hf. og dótturfélaga sem staðfestar voru af stjórn

þann 20. mars 2017 þar sem fram koma megináherslur félagsins í málefnum er m.a.

varöa mannréttindi, jafnræÕi, siÕferði, starfsmannamá|. Þannig leggur Reginn með

stefnu þessari um samfélagslega ábyrgö metnað sinn í að uppfylla þau markmiö um

efnahagslega, lagalega og siðferÕilega ábyrgð sem hvíla á félögum. Með því aÕ

staðfesta stefnu þessa um samfélagslega ábyrgð sér stjórn félagsins aÕ

samfélagsábyrgö sé hluti af stefnumótun félagsins.

Þannig staöfest af stjórn Regins þann 1. febrúar 2018.
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