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Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)
Amfori BSCI er et initiativ for virksomheder, der er forpligtet til at forbedre 
arbejdsforholdene i den globale forsyningskæde. Amfori BSCI Code of Con-
duct har krav til mindsteløn, arbejdstid, forbud mod børnearbejde og flere 
andre vigtige kriterier.

Aftale om brand og bygningssikkerhed i Bangladesh
Aftalen er en bindende aftale designet til at forbedre brand- og bygningssik-
kerheden for tekstilindustrien i Bangladesh. Aftalen omfatter inspektioner, 
brandsikkerhedsuddannelse samt effektiv oprydning og renovering.

Textile Exchange
Textile Exchange er en international non-profit organisation, der arbejder for 
en ansvarlig udvidelse af tekstilindustrien og økologisk bomuldsproduktion.

Clean Shipping Index 
Clean Shipping Index har til formål at påvirke rederierne til at benytte renere 
skibe ved at rangordne de mest effektive skibe. Købere af transport kan 
bruge Clean Shipping Index til at beregne og minimere deres miljømæssige 
fodaftryk.

Standard 100 fra Oeko-Tex®
Oeko-Tex er et af verdens mest kendte mærkning til tekstiler testet for 
skadelige stoffer. Størstedelen af vores produkter er certificeret i henhold til 
Standard 100 af Oeko-Tex®, hvilket garanterer, at alle dele i produktet er 
testet for skadelige stoffer og dermed er uskadelige for menneskers sundhed.

Det svenske Chemicals Group
Chemicals Group er organiseret af RISE IVF - en verdensledende forsk-
ningsgruppe med en nøglefunktion i det svenske innovationssystem. I dette 
netværk modtager vi de mest opdaterede oplysninger om kemisk lovgivning 

og udvikling.

CSR og bæredygtighed
Vi har mulighed for at gøre en forskel gennem vores globale organisation. New Wave Group arbejder 

med social- og miljømæssig bæredygtighed, der bidrager til globalt aftalte mål for bæredygtig             
udvikling. Som kunde støtter du dette arbejde. Vi tror, at bæredygtige løsninger kræver inddragelse af 
mange forskellige interessenter - virksomheder såvel som internationale samfund og organisationer. 
Nedenfor er nogle af de initiativer og netværk, vi arbejder med. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi 

arbejder med CSR og bæredygtighed, kan du besøge 
www.nwg.se/da/csr og downloade vores Sustainability Report.


