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Уважаеми служители,

Репутацията на HOCHTIEF е нашата най-голяма ценност и тя трябва да бъде
съхранявана и защитавана. Наша традиция е да свързваме предприемаческото
поведение с етичните принципи. Тази насока е един от стълбовете на нашия
дългосрочен успех. Всички ние, с нашето поведение в съответствие с тези
принципи, се грижим HOCHTIEF да има успех в бизнеса и да се ползва с
отлично име.
Като глобален строителен концерн HOCHTIEF се подчинява на законови
разпоредби, които са различни в различните държави. Освен това, за нас е
задължително спазването на международните споразумения като например
защита на човешките права, борба с корупцията и устойчивост. От тях изведохме
правила за поведение, които прегледно сме обобщили в Кодекса за поведение
на HOCHTIEF.
Всеки ръководен кадър и всеки служител е отговорен за това, неговото
поведение да отговаря на принципите, които са заложени в Кодекса за
поведение на HOCHTIEF и са задължителни. Кодексът за поведение на
HOCHTIEF представлява пътна карта и насока. Той дава информация за
начина, по който трябва да се държим в нашето бизнес ежедневие. Във
връзка с това важи следното: Никоя сделка не си струва, ако подкопава
доверието в HOCHTIEF и излага на риск доброто ни име.
От служителите на всички дружества в HOCHTIEF очакваме да съблюдават
законите, да спазват правилата и да действат в съответствие с нашите
принципи.
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Освен това службата, отговаряща за спазването на изискванията в HOCHTIEF,
предлага на всички служители подкрепа и консултация. Възползвайте се от
тази помощ. Не можем и няма да толериране нарушения на Кодекса за
поведение на HOCHTIEF.
„Ние вярваме, че етичните и икономическите ценности са взаимозависими и че
светът на бизнеса трябва да се стреми към коректно общуване и да функционира
в рамките на предписаните стандарти.“ Така гласи част от Кодекса за поведение
на HOCHTIEF, на който искаме да вдъхнем живот. Ние сме уверени, че всеки
служител оправдава доверието, което ние му гласуваме. И ние искаме всеки
един от Вас да оправдае изискваниятa, поставени към самите нас.
Ваш

Марцелино Фернандес Вердес
Председател на Управителния съвет
Акционерно дружество HOCHTIEF
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Принципи
Бизнес етиката и автономността гарантират доверието в нас. Напълно естествено
е, че всички служители в различните дружества от групата на HOCHTIEF
спазват законите и подзаконовите актове на страните, в които работят и
изпълняват надеждно своите задължения. Те трябва да проявяват искреност
и коректност във всички аспекти на своята бизнес дейност. Същото очакваме
и от нашите партньори. Ако дадени практики, законови разпоредби или други
правила в страната, в която HOCHTIEF работи, се различават от разпоредбите
на Кодекса за поведение, се прилагат по-строгите разпоредби.
Ние вярваме, че етичните и икономическите ценности са взаимозависими и че
светът на бизнеса трябва да се стреми към коректно общуване и да действа в
рамките на предписаните стандарти.
Нашите принципи:
• Местните и международните закони и подзаконови актове се спазват стриктно.
• Ние винаги се отнасяме коректно към нашите бизнес партньори, доставчици,
клиенти, служители и колеги.
• Службата, отговаряща за спазването на изискванията, е на разположение на
служителите, като тя изпълнява превантивни и консултативни функции.
• Служителите биват обучавани непрекъснато от службата, отговаряща за
спазването на изискванията, за да се научат как да се справят с етичните
въпроси.
• Служителите са длъжни да съобщават за нарушения на тези етични правила
или принципи. По правило първото лице за контакт в тази връзка е прекият
им ръководител. Ако служителят не иска да се обръща към прекия си
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ръководител, той може да се обади на вътрешната или външната гореща
линия на HOCHTIEF.
Вътрешна гореща линия
Телефон: +49 201 824-2222
Външна гореща линия
Телефон: 0800 8862525 (обаждания от Германия, безплатно)
Телефон: +49 30 88625254 (обаждания от чужбина)
Друга възможност за контакт с нас е чрез електронна поща до службата,
отговаряща за спазването на изискванията. С формата за контакт в интранет
„Indoor“ това може да стане и анонимно.
ел. поща:
compliance@hochtief.de
• Ако в даден случай служителите предполагат, че е налице престъпление,
съответният служител е длъжен да информира незабавно отдел Ревизия,
ако преди това не е подал информация посредством горещата линия, не е
съобщил на ръководителя си или на съответното лице в службата,
отговаряща за спазването на изискванията.
• За никой служител не бива да възникват вреди вследствие спазването на
законовите разпоредби и разпоредбите на този Правилник за поведение.
Службата, отговаряща за спазването на изискванията, приема сигналите и ги
проверява внимателно. Всички сигнали се обработват строго поверително,
освен ако по правни причини не се налага по-различен подход.
Групата HOCHTIEF насърчава и подкрепя разпространението на принципите
за предотвратяване на корупцията, които са публикувани от Международната
търговска камара (ICC), организацията Transparency International, „Инициативата
Партньорството срещу корупцията” на Световния икономически форум (PACI) и
Федералната асоциация за управление на материали, търговия и логистика
(BME).
HOCHTIEF се е задължила да спазва десетте принципа на устойчиво управление,
залегнали в Глобалния договор на ООН и основните трудови стандарти на
Международната организация на труда (МОТ) и насърчава тяхното прилагане
в целия концерн.
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Конфликт на интереси и подкупност
HOCHTIEF очаква от своите служители лоялност към фирмата.
Всички служители трябва да избягват ситуации, в които техните лични или
финансови интереси са в конфликт с тези на групата HOCHTIEF. По-специално
е забранено да участват в дейността на конкуренти, доставчици или клиенти
или да влизат в бизнес отношения с тях в частната сфера, ако това може да
доведе до конфликт на интереси. Такъв конфликт винаги е налице, ако видът и
степента на участие са способни да влияят под някаква форма на действията
им при упражняване на дейността в HOCHTIEF*.
Никой служител на HOCHTIEF няма право да приема облаги - независимо под
каква форма, по-специално лични подаръци** или такива, произтичащи от
бизнес отношения на HOCHTIEF***, за които с основание трябва да се
предположи, че могат да повлияят на бизнес решения или сделки. Поканите
трябва да се придържат в рамките на нормалното бизнес гостоприемство.

* Под участие се разбира
преди всичко всеки
икономически ангажимент
при конкуренти, доставчици
или клиенти. В допълнение
това включва всички случаи
на незначително участие,
като приемане на мандати,
консултантски договори или
други подобни поръчки.
** Малки подаръци на обща
стойност до 50 € може да се
допуснат, но тук трябва да се
вземат предвид националните
данъчно-правни изисквания.
Приемането на пари е
забранено.
*** Например трябва да се
избягва наемането на лица и
фирми, които също
поддържат бизнес
отношения с HOCHTIEF,
доколкото това може да
доведе до непозволени
облаги за служителя и/или
да доведе до вреда за
HOCHTIEF. Във всеки
случай обаче такова
наемане първо трябва да се
обсъди с компетентното
лице в службата,
отговаряща за спазването
на изискванията.
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Подкупи и корупция

* Предписанията на
„Ръководството за
провеждане и участие в
клиентски мероприятия“
трябва да се спазват
(могат да бъдат намерени
в интранет „Indoor“).
** Дори и отделни нарушения
на забраната за корупция
могат да застрашат понататъшното съществуване
на HOCHTIEF (забрана за
участие в обществени
поръчки, обезценяване на
акциите, загуба на доверие
и др.)
*** Предписанията на
„Ръководството за
предоставяне на
консултации” трябва да
се спазват (могат да
бъдат намерени в интранет
„Indoor“).
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Никой служител няма право във връзка с каквато и да е дейност да предоставя
или да се опитва да предоставя непозволени облаги на бизнес партньори,
техните служители или други трети лица*. Това може да се предположи, особено
когато характерът и степента на тази облага са в състояние да влияят по
непозволен начин на действията и решенията на получателя**.
Особена сдържаност трябва да се проявява при длъжностните лица и
държавните служители. Тук в случай на съмнение винаги търсете съвета на
компетентното лице от службата, отговаряща за спазване на изискванията.
Не бива да се използват трети лица (напр. консултанти, брокери, спонсори,
представители или други агенти) с цел заобикаляне на това правило***.
Нарушителите ще се наказват с прекратяване на трудовото правоотношение.

Спазване на антитръстовите
правила
Групата HOCHTIEF е поела ангажимент за лоялна и открита конкуренция в
пазарния свят. Нашите дружества и нашите служители нямат право да
участват в неправомерни и/или наказателни практики като напр. незаконно
манипулиране на търгове, които изключват, ограничават или нарушават
конкуренцията.
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Дарения и спонсорство
Организационните звена и дружества на HOCHTIEF не предоставят преки или
косвени дарения на политически организации, партии или отделни политици.
Всяко изключение от това правило се съгласува предварително с ръководителя
на службата, отговаряща за спазването на изискванията в Акционерно
дружество HOCHTIEF.

* Подробностите относно
спонсорството и даренията са
дефинирани в
задължителните разпоредби
относно дейностите, свързани
с дарения и спонсорство
(могат да бъдат намерени в
интранет „Indoor“).
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Спонсорството и даренията в полза на други, неполитически лица не бива да
бъдат използвани за заобикаляне на разпоредбите на настоящия Кодекс за
поведение*.

Правила относно вътрешната
информация
Всички служители са задължени да спазват правилата относно вътрешната
информация на Закона за търговия с ценни книжа, например забраната за
търговия с вътрешна информация, или правилата относно вътрешна
информация на други действащи национални законодателства. По-специално
е забранено използването или неразрешеното разкриване на информация,
която не е оповестена публично и касае курса на ценните книжа.
Също така е забранено разкриването на непублична информация за други
фирми и лица. Това важи особено тогава, когато съответната информация
може да доведе до съществено повлияване на инвестиционните решения на
трети страни.

Боравене с вътрешни знания
Всички служители са длъжни да гарантират бързия и безпроблемен обмен
на информация в рамките на фирмата. Знанията, които са от значение за
дейността, не бива да бъдат неправомерно укривани, фалшифицирани или
предавани избирателно. На другите отдели се предава вярна и пълна
информация, освен ако в изключителни случаи не са налице интереси от
първостепенно значение (например поверителност).
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Поверителност
Оперативните и търговските тайни са поверителни. Това важи и за друга
информация, за която HOCHTIEF, както и нейните бизнес партньори и
клиенти имат интерес да пазят в тайна. Такава информация не може да се
разпространява на неоторизирани лица без разрешение. Това задължение
продължава и след прекратяване на трудовото правоотношение.

Защита на личните данни
Всеки служител трябва да спазва приложимите в HOCHTIEF принципи за
защита на данните на работещите, клиентите и инвеститорите. За защита на
личните данни в контекста на възложената задача следва да се действа с
необходимата добросъвестност. При установяване на нарушения незабавно се
информира ръководителят или отговорният служител за защита на данните.
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Документиране на бизнес сделки
Всички бизнес транзакции трябва да бъдат документирани изцяло и
безупречно в съответствие с нормативните и действащите в HOCHTIEF
разпоредби.

Боравене с фирмена собственост и
активи
Всички служители са длъжни да боравят със собствеността и имуществото на
фирмата целенасочено, пестеливо и отговорно. Служителите нямат право да
използват икономическите блага или услугите на фирмата неправомерно за
лични нужди.
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Зачитане на човешкото достойнство
HOCHTIEF уважава достойнството на човека и се застъпва за спазването и
защитата на човешките права. Всеки служител е длъжен да осигури спазването
на тези общовалидни основни права.

Отхвърляне на детския труд
Детският труд, както и всяка форма на експлоатация на деца и млади хора, не
се толерират от HOCHTIEF. Минималната възраст за допускане до работа не
може да бъде по-ниска от възрастта, на която приключва задължителното
образование, и в никакъв случай по-ниска от 15 години.
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Отхвърляне на принудителния труд
HOCHTIEF отхвърля всяка форма на принудителен труд. Никой служител не
може да бъде принуден пряко или косвено със сила и/или сплашване да
упражнява заетост. Служителите могат да бъдат ангажирани на работа, само
ако те доброволно са изявили желание за това.

Равенство и забрана на
дискриминацията
В многообразието на служителите се крие висок потенциал. Ето защо HOCHTIEF
дава работа на служители с различен произход и опит. Всички служители са
призовани да създават атмосфера на уважение и решително да се
противопоставят на дискриминация, основана на расов признак или етнически
произход, пол, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална
идентичност.
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Безопасност и здраве

* Подробностите са уредени в
„Ръководството за защита на
трудовата безопасност,
здравето и околната среда на
Акционерно дружество
HOCHTIEF“ (могат да бъдат
намерени в интранет „Indoor“).

Всички служители в различните дружества от групата трябва да се грижат за
безопасната и здравословна работна среда. Стриктното спазване на нашите
разпоредби и практики за безопасност е задължителна предпоставка за това.
Служителите са длъжни незабавно да съобщават на съответните органи във
фирмата нарушенията на тези принципи *. Всички нередности трябва да бъдат
прекратявани незабавно.

Опазване на околната среда

** Подробностите са уредени в
„Ръководството за защита на
трудовата безопасност,
здравето и околната среда на
Акционерно дружество
HOCHTIEF “ (могат да бъдат
намерени в интранет „Indoor“).
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HOCHTIEF осъзнава въздействието от дейността си върху околната среда и се
задължава да опазва почвата, водата, въздуха, биологичното разнообразие и
културното наследство. При изпълнение на служебните си задължения всички
служители в различните дружества от групата са длъжни да предотвратяват
възникването на вредни въздействия върху околната среда чрез мерки за
избягване и намаляване на въздействията в условията на устойчива икономика
и внимателно да използват природните ресурси. Всички правни и официални
изисквания във връзка с това трябва да се спазват стриктно. Причинените
екологични вреди трябва да се съобщават незабавно на компетентните органи
във фирмата**.

Право на организиране и колективно
договаряне
Зачита се правото на служителите да създават обединения или организации по
свой избор с цел насърчаване и защита на интересите на работниците, както и
да се присъединяват към такива обединения и организации, да ги напускат и
да работят за тях. Това не бива да пречи на упражняването на трудовата им
заетост. В случай че съществуват национални норми, които ограничават правото
на организиране и правото на колективно договаряне, като алтернатива трябва
поне да се създаде възможност и да се разреши свободното и независимо
обединяване на работниците и служителите с цел воденето на преговори.
Работодателят и избраните представители на служителите работят съвместно
с доверие и в полза както на служителите, така и на фирмата.
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Отговорности
Етичните принципи и правила за поведение в настоящия Кодекс на поведение
формират основен елемент от нашата корпоративна култура. Неговото
внедряване е отговорност на службата, отговаряща за спазването на
изискванията.
Зачитането на тези принципи в цялата група е задължително - всеки служител
носи отговорност за това. Особена отговорност носят ръководните кадри. Те са
задължени да информират своите служители за значението и съдържанието
на този Кодекс за поведение, с действията си да служат за пример и да ги
подпомагат при прилагането му. Това не бива да ограничава свободата на
служителите в допустими рамки да действат на собствена отговорност.
Освен това, при прилагането на Кодекса за поведение служителите биват
подпомагани и от службата, отговаряща за спазването на изискванията в
HOCHTIEF, която организира обучения от различен характер във връзка със
съдържанието на този кодекс и е на разположение при въпроси, като
изпълнява превантивни и консултативни функции.
Ръководителите носят отговорност за това, техните служители да спазват
Кодекса за поведение. Поради това те наблюдават и проверяват спазването му.
Наред с това отдел Ревизия провежда независими проверки.
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Ръководства и други вътрешни
предписания
Кодексът за поведение е в основата на всички ръководства и други вътрешни
правила в групата HOCHTIEF, които го конкретизират и поради това
допълнително трябва да се спазват. Ръководителите носят отговорност да
информират себе си и своите служители за всички важни документи и други
вътрешни правила.
За да се вземат под внимание всички особености, в регионалните ръководства
могат да се предвидят допълнителни разпоредби, които обаче не бива да са в
противоречие с настоящия Кодекс за поведение.
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Контакти
Издател:
HOCHTIEF акционерно дружество
Опернплац 2
45128 Есен
тел.: 0201 84-0
факс: 0201 824-2777
info@hochtief.de
www.hochtief.com
Корпоративно управление/
групова съвместимост на концерни
Опернплац 2
45128 Есен
Вътрешна гореща линия:
тел.: +49 201 824-2222
Външна гореща линия:
тел.: 0800 8862526 (повиквания от Германия, безплатни)
тел.: +49 30 88625254 (повиквания от чужбина)
compliance@hochtief.de
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