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I. POLITIKKENS FORMÅL 

Formålet med denne politik er at beskrive, hvordan FirstFarms forholder sig til og handler for at sikre 
mangfoldighed og inklusion på tværs af hele organisationen. 

 
II. NØGLEPRINCIPPER 

FirstFarms er en international virksomhed med medarbejdere med mange forskellige kulturer og 
baggrunde. Vi mener, at mangfoldighed og inklusion i vores organisation er en forudsætning og værdi 
for vores udvikling og hjælper os med at nå vores strategiske ambition. Som virksomhed stræber vi 
efter at skabe en åben og inkluderende organisationskultur, hvor alle er anerkendt og respekteret for, 
hvem de er. En af vores værdier er Respekt. Vi er forpligtet til at drive forretning med respekt for 
mennesker og omgivelser. 
 

III. MANGFOLDIG MEDARBEJDERSTAB 

FirstFarms stræber efter at skabe en organisation, hvor medarbejderne har forskellig 
uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, nationalitet og køn. Vi mener, at det er et grundlæggende 
princip for at nå vores mål og ambitioner. 
 
Initiativer: I vores rekrutteringsproces har vi stærkt fokus på mangfoldighed og opfordrer kandidater 
med forskellig baggrund til at søge. 
 

IV. DIVERSITET I BESTYRELSE OG DIREKTION 

FirstFarms bestræber sig på at sammensætte bestyrelse og direktion af medlemmer, der har 
tilstrækkelig mangfoldighed med hensyn til kvalifikationer og kompetencer. Det er en forudsætning, at 
bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden samt faglig 
kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici.  
 
Der er sket ændringer i sammensætningen af FirstFarms A/S' bestyrelse i 2020. Under ansættelsen af 
de nye medlemmer var der stor fokus på mangfoldighed i FirstFarms' bestyrelse. FirstFarms har et mål 
om, at mindst 25 procent eller mindst et medlem af selskabets bestyrelse skal være af det 
underrepræsenterede køn inden 2023. I 2020 nåede FirstFarms dette mål, da to nye medlemmer trådte 
ind i FirstFarms' bestyrelse, og en af dem var kvinde. 
 
Selv uden at sætte et nyt, højere mål for det underrepræsenterede køn, vil virksomheden bestræbe sig 
på at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.    
 

V. KVINDER I ORGANISATIONEN 

FirstFarms arbejder på at øge andelen af kvindelige medarbejdere i organisationen. Industriens struktur 
gør det udfordrende, da landbruget altid primært er blevet betragtet som et mandligt erhverv. Generelt 
er mænd overrepræsenteret i FirstFarms. 
 
Initiativer: I samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner og sammen med karrieremesser 
fremmer vi arbejdet i landbruget blandt unge mænd og kvinder i de lokalsamfund, hvor vi opererer. 
Desuden sikrer vi i vores rekrutteringsproces en mangfoldig pulje af kandidater ved at fremhæve 
rummelighed i vores karriere- og jobmaterialer. 
 

VI. INKLUDERENDE ARBEJDSPLADS FRI FOR MOBNING OG DISKRIMINATION 

FirstFarms er forpligtet til at skabe lige muligheder uanset alder, køn, race, handicap, religion, etnisk 
baggrund og seksuel orientering. Gennem kommunikation og fordomsfri kultur i vores organisation 
stræber vi efter at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor der ikke er plads til mobning og 
diskrimination, og hvor alle kan trives og få succes. Ansvar og Respekt er vores fælles værdier, som vi 
fremmer og deler.  
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Initiativer: I vores Etiske Regler er forventningerne til FirstFarms som arbejdsgiver og vores 
medarbejdere om mobning og diskrimination klart defineret. Vi accepterer ikke nogen form for uetisk 
og respektløs adfærd, diskrimination, mobning og seksuel chikane. Alle vores medarbejdere er 
forpligtet til at fremme venlig og respektfuld adfærd over for kollegerne. 
 
FirstFarms bestræber sig på at have et vederlag svarende til medianen på de lokale arbejdsmarkeder, 
vi opererer i. Vi stræber efter at tilbyde løn til vores medarbejdere baseret på deres erfaring og 
kompetencer uanset køn, alder eller social baggrund.  
 
Denne interne politik træder i kraft og er gældende for alle selskaber i FirstFarms-koncernen (bilag 1). 
 
Billund, februar 2021 
 

............... ........................... 
Anders Holger Nørgaard 
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BILAG 1 
Selskaber i FirstFarms-koncernen 

 

FirstFarms A/S, et dansk aktieselskab, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 28312504, med 

hjemsted på Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark. 

 

FirstFarms Agra M s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 34 122 

087, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 

13205/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

34 104 071, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 4869/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mast Stupava a.s., w med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

36 529 401, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 2375/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 35 916 346, 

registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 34492/B, 

Slovakiet. 

 

MORAVA AGRO s.r.o., med hjemsted på Malé Leváre 469, Malé Leváre 908 74, Slovakiet, Id. Nr. 
(IČO): 35 920 653, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion 
Sro, Insert Nr: 34880/B, Slovakiet. 
 
Obilná s.r.o. med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01 Slovakiet, Id. Nr. (IČO): 54 
084 438, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert 
Nr.: 145035/B, Slovakiet. 
 
FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 35 

844 761, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.:  15266/T, Slovakiet. 

 

Gabčíkovo City land s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 36 

264 881, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.:  15353/T, Slovakiet. 

 

FirstFarms Granero s.r.o., med hjemsted på Vlasatice 419, 691 30 Vlasatice, BIN 454 78 295, 

registreret ved det kommercielle register, der føres af den regionale domstol i Brno, Sektion C, Insert 

Nr. 5080, Tjekkiet.  

 

FirstFarms Hungary Kft., med hjemsted på H-5932 Gádoros, Tanya 1, registreret ved det 

kommercielle register der føres af Békes Megyei Bíroság, Ungarn.  

 

FirstFarms Agro East SRL, med hjemsted i Surdila Greci, Garii Street, nr. 1, Braila registreret I 

handelsregisteret under reference nummer J09/220/2009 Braila, unik registreringskode (CUI) RO 

15104360, Rumænien. 

 

FirstFarms SRL, med hjemsted på Calea Sagului nr. 219, Com. Giroc, Loc. Chisoda 307221, Jud. 

Timis, registreret i handelsregister med J09/349/2012, CVR-nr.: RO-21795228, Rumænien. 

 

AISM SRL, med hjemsted på Str. Corneliu Coposu, nr. 2, Et. 3, Ap. 21, Jud Satu Mare, registreret i 

handelsregister med J30/192/2006, CVR-nr.: RO-18429294, Rumænien. 

 


