IBT Hållbarhetspolicy
Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
Som läkemedelsutvecklare är IBTs roll i samhället att ta fram ett läkemedel som räddar liv
och är livsförbättrande. Läkemedelsindustrin påverkas i hög grad av lagar och andra
förordningar. Regelverket innebär omfattande krav i hela produktlivscykeln från forskning,
och kliniska studier, till produktion och slutligen till marknadsföring och försäljning.
IBTs uppdrag är att utveckla livräddande läkemedel för den mest utsatta patientpopulationen, för tidigt födda barn. Av FNs 17 hållbara utvecklingsmål är mål 3, God hälsa
och välbefinnande, det viktigaste hållbarhetsmålet som bolaget kan bidra till.
Utöver mål nr 3 har bolaget ett antal andra väsentliga hållbarhetsfrågor som berör den
dagliga verksamheten. Dessa avser etik och säkerhet vid kliniska prövningar, ansvarsfull
och etisk marknadsföring, efterlevnad av lagar och regelverk, främjande av hållbara
förhållningssätt och mänskliga rättigheter samt arbeta för att motverka korruption och mutor.
IBT är medlem i UN Global Compact och vi förbinder oss till följande 10 principer:

Mänskliga rättigheter
●
●

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för
vårt inflytande
Princip 2: Försäkra att våra egna företag inte är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
●
●
●
●

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
●
●
●

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption
●

Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

En årlig hållbarhetsplan skall upprättas med aktiviteter kopplade till ovanstående områden
och principer

Social hållbarhet
IBTs verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt som kännetecknar en god
samhällsmedborgare vilket innebär att man tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande
oberoende av om de är anställda, distributörer, leverantörer eller på annat sätt påverkas av
bolaget.

Anställnings- och arbetsförhållanden
IBT verkar för att skapa en innovativ och engagerade organisation genom ett proaktivt
arbetssätt och en kultur av mångfald.
IBT utvärderar utmaningar och möjligheter via tät dialog mellan medarbetare och chef,
regelbundna medarbetarsamtal och medarbetarundersökning för att kartlägga behov,
förväntningar, risker och förbättringsförslag.
IBTs mål är att:
●

Arbeta för att säkerställa god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

●

Erbjuda marknadsmässig total kompensation som möjliggör att kvalificerade talanger
kan attraheras och behållas

●

Skapa en miljö så att anställda kan ha en bra balans mellan yrkesliv och fritid

●

Ta tillvara initiativ från anställda i förbättringsarbetet

●

Jobba aktivt med kompetensutveckling

IBT accepterar inga former av mutor eller korruption varken hos sina anställda, konsulter,
distributörer, leverantörer eller andra samarbetspartners.

Hållbarhetsfokus med IBTs leverantörer och samarbetspartners
IBT ställer höga krav på leverantörer och samarbetspartners vad gäller hållbarhet,
uppförandekod och kvalitet.
IBT väljer leverantörer utifrån hållbarhets- kvalitets- och pris aspekter. Lokala leverantörer
eller produkter väljs när det är möjligt. Krav ställs att leverantörer har en miljöpolicy och
Code of Conduct som syftar till att främja hållbar utveckling bland leverantörer och andra
intressenter.
IBT förväntar sig att anlitade leverantörer tillämpar de krav som ställs för ett ansvarsfullt och
hållbart företagande i enlighet med UN Global Compact 10 principer.

Tillgång till våra läkemedel
IBT ska säkerställa att försäljning/distribution av våra läkemedel kan nå alla barn som har
behov av behandling oavsett kön, hudfärg, föräldrarnas religion, fattigdom etc.

Ekonomisk hållbarhet
IBTs aktie är noterad på en reglerad marknad (NASDAQ).
Läkemedelsutveckling av det slag IBT ägnar sig åt är förknippat med stora kostnader. Detta
innebär att IBT även fortsättningsvis behöver kapital för forskning och utveckling innan IBT
genererar intäkter från lanserad produkt och uppnå ett positivt resultat och kassaflöde.
I IBTs fall sker finansieringen via kapitalmarknaden och/eller via partners som investerar och
därmed möjliggör att utveckling och klinisk prövning kan genomdrivas.
Utöver arbetsordningen mellan styrelse och vd bygger IBTs kontrollstruktur på bolagets
organisation och sätt att bedriva verksamhet där rollerna och ansvarsfördelning är
definierade och kommunicerade i organisationen. Medarbetarna ska bidra till
upprätthållande av god finansiell kontroll. Den finansiella rapporteringen ska vara rättvisande
och transparent. Ekonomiska sammanställningar görs och rapporteras till styrelsen och till
bolagsledningen månadsvis.

Miljömässig hållbarhet
IBTs mål är att förebygga och minska miljöpåverkan av IBTs verksamhet på ett sådan sätt
att jordens naturresurser inte påverkas negativt. Detta gäller både bolagets direkta och
indirekta miljöpåverkan.
På grund av substanserna i läkemedel och arten på tillverkningsprocessen är IBT, dess
anställda och samarbetspartners föremål för krav på säkerhetsrapportering, miljörättsliga
bestämmelser och i framtiden ytterligare krav som följer av ett marknadsgodkännande.
Genom IBTs val av t.ex. underleverantörer och resor påverkas miljön indirekt och direkt. IBT
ska ständigt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan från driften av verksamheten genom
kretsloppstänkande och effektiv hushållning med energi och andra resurser. Detta görs
genom att:
●
●
●
●
●

öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
påverka och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och
organisationer
se miljöförbättrande åtgärder som värdehöjande investeringar
förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan i
bolagets verksamhet
ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av resurserna inom bolaget.

