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MED ANSVAR
Adfærdskodeks for HOCHTIEF Aktiengesellschaft

We are building the world of tomorrow.
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Bjergbestigning er samtidig både krav og udfordring. Sådan opfatter vi også fordringerne til adfærden
i koncernen HOCHTIEF. HOCHTIEFs Code of Conduct er vores vejviser og skal være en sikker ledsager
for vores medarbejdere i deres hverdag på arbejdspladsen.
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Kære medarbejdere

Det ligger os højt på sinde at beskytte og bevare

Vi går ud fra, at medarbejderne i alle HOCHTIEF-virk-

HOCHTIEFs omdømme. Kombinationen af iværksætter-

somheder fra nu af overholder lovene og reglerne samt

aktiviteter med etiske grundprincipper har en lang tra-

handler i overensstemmelse med vores principper.

dition i virksomheden og er en af grundpillerne i vores

Compliance-organisationen understøtter dem også.

succes. At vi alle opfører os i overensstemmelse med

Benyt dig af denne hjælp. Vi vil og kan ikke tolererer

disse grundlæggende principper sikrer HOCHTIEFs

nogen form for overtrædelse af vores HOCHTIEFs

fremragende ry og økonomiske succes.

Code of Conduct.

De lovbestemmelser, som HOCHTIEF opererer i, som

I vores HOCHTIEFs Code of Conduct står der: ”Vi er

en global byggegruppe, varierer fra land til land. Der-

overbeviste om, at etiske og økonomiske værdier afhæn-

udover forpligter vi os til at overholde internationale afta-

ger af hinanden og at forretningsverdenen skal stræbe

ler som f.eks. aftaler om beskyttelse af menneskerettig-

efter en retfærdig omgang med hinanden og handle

heder, bekæmpelse af korruption og bæredygtighed.

inden for de givne normer.” Denne sætning ønsker vi at

Derudaf er vi nået frem til et sæt adfærdsregler, som vi

bringe ud i livet. Vi stoler på, at hver medarbejder lever

har sammenfattet på en klar måde i HOCHTIEFs Code

op til den tillid, der påhviler ham eller hende, og ønsker,

of Conduct.

at hver enkelt af jer imødekommer vores begrundede
bestemmelser om fair, etisk og juridisk korrekt opførsel.

Hver af os, både ledere og ansatte, er ansvarlige for at
opføre os i overensstemmelse med principperne i

Din

HOCHTIEFs Code of Conduct. Det fungerer som en
rettesnor og en vejledning til, hvordan vi omgås og
handler i den daglige forretningsgang.

Marcelino Fernández Verdes
Bestyrelsesformand for HOCHTIEF Aktiengesellschaft

4

Vores principper
Vores forretningsprincipper viser de værdier, som vi følger hos
HOCHTIEF – i vores daglige arbejde, både internt og eksternt.
Vores tænkning og handling er værdiorienteret: Vi står for
integritet, pålidelighed, innovation, resultatorientering og
bæredygtighed.
Vores troværdighed bygger på vores forretningsmoral og integritet.
Det siger sig selv, at alle medarbejdere i de forskellige koncernvirksomheder overholder reglerne i HOCHTIEFs Code of Conduct og
lovene og reglerne i de lande, hvor de opererer, samt de interne
HOCHTIEF-betingelser. De skal demonstrere oprigtighed og retfærdighed i alle aspekter af deres forretning og opfylde deres forpligtelser på en pålidelig måde. Det samme forventer vi af vores partnere. Hvis praksis, lovbestemmelser eller andre regler i et land, hvor
HOCHTIEF opererer, adskiller sig fra bestemmelserne i HOCHTIEFs
Code of Conduct, gælder de strengere regler.
Vi er overbeviste om, at etiske og økonomiske værdier er indbyrdes
afhængige, og at erhvervslivet stræber efter en retfærdig omgang
med hinanden og handler inden for de givne standarder.
HOCHTIEF har forpligtet sig til de ti principper for bæredygtig udvikling i FNs Global Compact, FNs vejledende principper for erhverv
og menneskerettigheder og de grundlæggende arbejdsstandarder
i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og fremmer implementering af disse i hele koncernen. HOCHTIEF fremmer og støtter
også formidling af principper mod korruption, der er offentliggjort
af internationale organisationer såsom International Chamber of
Commerce (ICC) og Transparency International.

Ti principper for bæredygtig udvikling i FNs Global Compact
FNs vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder
Grundlæggende arbejdsstandarder i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)
	Principper mod korruption, der er offentliggjort af International Chamber of
Commerce (ICC) og Transparency International
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Vi er overbeviste om, at etiske og økonomiske
værdier er indbyrdes afhængige, og at
e rhvervslivet stræber efter en retfærdig
omgang med hinanden og handler inden
for de givne standarder.
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Alle medarbejdere skal undgå situationer,
hvor deres personlige eller økonomiske
interesser er i konflikt med HOCHTIEF-
koncernen.
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Interessekonflikter
HOCHTIEF forventer loyalitet fra sine medarbejdere over for
virksomheden.
Alle medarbejdere skal undgå situationer, hvor deres personlige
eller økonomiske interesser er i konflikt med HOCHTIEF-koncernen.
Det er især forbudt at involverer sig i konkurrerende virksomheder,
leverandører eller kunder eller indgå private forretningsforbindelser
med dem, hvis dette kan føre til en interessekonflikt.
En sådan konflikt opstår altid, når karakteren og omfanget af en
deltagelse på nogen måde kan påvirke enhver aktivitet i arbejdsgangen hos HOCHTIEF.

Bestikkelse og korruption
I forbindelse med nogen form for forretningsaktivitet må ingen
medarbejdere oprette eller forsøge at give uretmæssige fordele til
forretningspartnere, deres ansatte eller andre tredjeparter.
Ingen medarbejdere må acceptere fordele - i hvilken som helst form,
især personlige gaver eller fordele, der følger af HOCHTIEFs forretningsforhold – som med rimelighed må forventes at påvirke forretningsbeslutninger eller transaktioner.
Håndtering af offentlige embedsmænd og offentlige ansatte er ofte
underlagt strengere lovbestemmelser. Derfor forbyder HOCHTIEF
sine ansatte at tildele noget af værdi til offentlige embedsmænd,
offentligt ansatte, nationale og internationale regeringsembedsmænd
eller regeringsansatte, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt af
et internt direktiv. Hvis du er i tvivl, kan du altid søge råd hos compliance-organisationen her.
Tredjeparter (såsom konsulenter, formidlere, sponsorer, agenter
eller andre formidlere) bør ikke bruges til at omgå denne regel.
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Donationer og sponsorering
HOCHTIEF-organisationsenheder og -virksomheder yder ingen
direkte eller indirekte donationer til politiske organisationer,
politiske partier eller individuelle politikere.
Sponsorering og donationer til andre, ikke-politiske modtagere må
ikke bruges til at omgå bestemmelserne i dette HOCHTIEFs Code
of Conduct.

Overholdelse af kartelretlige
regler
HOCHTIEF er forpligtet til fair og åben konkurrence på verdensmarkederne. Vores virksomheder og ansatte må ikke engagere sig
i nogen ulovlig og/eller kriminel relevant praksis, såsom ulovlig tilbudsgivning, der udelukker, begrænser eller fordrejer konkurrence.

Vi er opmærksomme på, at der skal udvises særlig omhu i
diskussioner, der føres i samarbejde med konkurrenter, som vi
gennemfører projekter med.
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HOCHTIEF er forpligtet til fair og åben
konkurrence på verdensmarkederne.
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Forretnings- og handelshemmeligheder
skal behandles fortroligt.
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Insiderregler
Alle medarbejdere er forpligtede til at overholde insiderregler
såsom insiderhandelsforbud.
Især er brug eller uautoriseret videregivelse af ikke offentligt
kendte kursrelevante oplysninger forbudt.
Det er derudover også forbudt at videregive ikke-offentlig information om andre virksomheder og enkeltpersoner.
Dette gælder især, hvis de relevante oplysninger kan føre til en
væsentlig indflydelse på tredjeparts investeringsbeslutninger.

Håndtering af
intern viden
Alle medarbejdere er forpligtet til at sikre en hurtig og smidig
udveksling af oplysninger i virksomheden.
Viden, der er relevant for forretningsgangen, må ikke ulovligt tilbageholdes, forfalskes eller videregives på selektiv vis. Oplysninger
videregives korrekt og fuldstændigt til andre områder, medmindre
der i ekstraordinære tilfælde foreligger særlige interesser (såsom
fortrolighedsforpligtelser).

Fortrolighed
Forretnings- og handelshemmeligheder skal behandles fortroligt.
Dette gælder også for andre oplysninger, som HOCHTIEF, dets
aftalepartnere og kunder er interesserede i at holde fortroligt.
Sådanne oplysninger må ikke videregives til uautoriserede personer
uden tilladelse. Denne forpligtelse fortsætter efter afslutningen af
ansættelsesforholdet.
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Databeskyttelse
Vi overholder de gældende databeskyttelseslove samt HOCHTIEFs
regler for databeskyttelse for medarbejdere, kunder og investorer
eller andre tredjeparter. Beskyttelsen af personoplysninger er af
særlig betydning. Eventuelle fundne mangler skal straks rapporteres
til vejlederen eller den ansvarlige databeskyttelsesansvarlige.

Dokumentation af
forretningstransaktioner
Alle forretningstransaktioner skal dokumenteres fuldstændigt og
fejlfrit i overensstemmelse med lovlige og derudover ifølge HOCHTIEFs
gældende forskrifter.

Skatteretligt ansvar
HOCHTIEF forpligter sig til at overholde alle skatteregler, til ikke at
skjule vigtige oplysninger, til ikke ulovligt at undgå betaling af skatter
eller få upassende skattefordele.

Alle medarbejdere samarbejder med skattemyndighederne for at
give de skatteoplysninger, som loven kræver.
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Beskyttelsen af personoplysninger
er af særlig betydning.
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HOCHTIEF deltager hverken aktivt eller
passivt i pengehvidvaskning.
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Pengehvidvaskning
HOCHTIEF deltager hverken aktivt eller passivt i pengehvidvaskning.
Alle ansatte skal være opmærksomme, hvis de tvivler på integriteten
af fysiske eller juridiske personer, som en kontrakt skal indgås med.

Håndtering af virksomhedens
ejendom og aktiver
Alle ansatte har pligt til at forholde sig til virksomhedens ejendom og aktiver på en
passende, økonomisk og i en hver henseende ansvarlig måde.
Ingen medarbejdere må uretmæssigt bruge nogen af virksomhedens
aktiver eller tjenester privat.
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Respekt for menneskelig værdighed
HOCHTIEF respekterer menneskets værdighed og overholder og
beskytter menneskerettighederne. Hver medarbejder er forpligtet
til at sikre overholdelse af disse universelle grundlæggende rettigheder.

Afstandtagen til børnearbejde
Børnearbejde og enhver udnyttelse af børn og unge tolereres ikke
af HOCHTIEF. Minimumsalderen for ansættelse må ikke være
mindre end den alder, hvor den obligatoriske uddannelse slutter,
og under ingen omstændigheder mindre end 15 år.

Afstandtagen til tvangsarbejde
HOCHTIEF afviser alle former for tvangsarbejde. Ingen medarbejdere
må tvinges til at arbejde direkte eller indirekte med magt og/eller
trusler. Ansatte skal kun ansættes, hvis de har stillet sig frivilligt til
rådighed for ansættelse.

Lige muligheder og forbud mod
forskelsbehandling
Der er et stort potentiale i medarbejdernes mangfoldighed. Derfor
er det HOCHTIEFs overbevisning at ansætte medarbejdere med
forskellig baggrund og erfaring. Alle medarbejdere opfordres til at
skabe en atmosfære af respektfuld sameksistens og tage stærkt
afstand fra diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse,
nationalitet, køn, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel
identitet.
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Alle medarbejdere opfordres til at skabe en
atmosfære af respektfuld sameksistens og
tage stærkt afstand fra diskrimination på grund
af race eller etnisk oprindelse, nationalitet, køn,
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel
identitet.
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Alle medarbejdere skal sikre et
sikkert og sundt arbejdsmiljø.
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Sikkerhed og sundhed
Alle medarbejdere skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. En nøje overholdelse af
love og regler samt af vores sikkerhedskrav er absolut nødvendigt. Medarbejderne forpligter sig til straks at rapportere overtrædelser af disse grundlæggende principper til
den ansvarlige myndighed i virksomheden. Eventuelle forsømmelser skal omgående
ophøre.

Miljøbeskyttelse
Vi er opmærksomme på miljøpåvirkningen af vores forretning og forpligter os til
at beskytte jord, vand, luft, biodiversitet og kulturskatte.
Alle medarbejdere skal forhindre forekomst af skadelige miljøpåvirkninger i udførelsen af
vores opgaver ved forebyggende og afbødende foranstaltninger gennem en bæredygtig
økonomi og håndtering af naturlige ressourcer med omhu. Alle relevante juridiske og
lovgivningsmæssige krav skal nøje efterleves. Forårsagede miljøskader skal straks rapporteres til de ansvarlige myndigheder i virksomheden.

Fagforeningsfrihed og ret til
kollektive overenskomster
Medarbejderens ret til at danne, tilslutte sig eller trække sig tilbage
fra fagforeninger og organisationer eller arbejde efter eget valg
respekteres med det formål, at fremme og beskytte de ansattes
interesser. Udøvelsen af beskæftigelsen må ikke påvirkes deraf.
I tilfælde af, at nationale standarder begrænser retten til fagforeningsfrihed og kollektive overenskomster, skal det som minimum være
muligt og tilladt at vælge den frie og uafhængige fagforening for at
muliggøre gennemførelsen af forhandlingerne.
Arbejdsgivere og de valgte medarbejderrepræsentanter arbejder tillidsfuldt
s ammen til gavn for medarbejderne og virksomheden.
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Implementering og ansvarsfordeling
Dette HOCHTIEFs Code of Conduct opsummerer vigtige juridiske regler såvel
som internationale standarder samt tilsvarende regler i forhold til vores
koncernretningslinjer.
Disse grundlæggende principper afspejler et centralt element i vores virksomhedskultur.
Det er en nødvendighed at overholde disse grundlæggende principper i hele koncernen –
enhver medarbejder er derfor ansvarlig. Alle medarbejdere er forpligtet til at indhente oplysninger om HOCHTIEFs Code of Conduct. Lederne har et særligt ansvar. De overordnede
skal videreformidle betydningen og indholdet af dette HOCHTIEFs Code of Conduct til
deres medarbejdere, være forbillede for og hjælpe dem med at implementere det. De er
forbilleder og derfor ansvarlige for, at deres medarbejdere følger de grundlæggende
principper. Dette bør ikke begrænse spillerummet for medarbejdernes ansvarlige ageren
inden for acceptable grænser.
Ved implementeringen af dette HOCHTIEFs Code of Conduct understøttes medarbejdere
også af HOCHTIEF-compliance-organisationen, der organiserer forskellige typer kurser
om dets indhold og giver forebyggende rådgivning i tilfælde af spørgsmål.
Compliance-organisationen besvarer medarbejderes og tredjeparts spørgsmål til HOCHTIEFs
Code of Conduct på codeofconduct@hochtief.de. HOCHTIEF leverer også hotlines,
der er tilgængelige for medarbejdere og tredjeparter over hele verden, og som kan bruges
til at rapportere alle tegn på potentielle overtrædelser.
Hvis en medarbejder i enkelttilfælde skulle antage, at der er opstået en kriminel handling,
er den respektive medarbejder forpligtet til straks at informere sin overordnet, hotline eller
compliance-organisationen. Ingen medarbejder kan blive ugunstigt stillet i virksomheden
ved at overholde loven og bestemmelserne i dette adfærdskodeks.

Kontakt til Compliance-organisationen
E-mail:

Ekstern hotline:

codeofconduct@hochtief.de

0800 8862525
(opkald fra Tyskland er gratis)

Intern hotline:

+49 30 88625254

+49 201 824-2222

(opkald fra udlandet)
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Det er en nødvendighed at overholde disse
grundlæggende principper i hele koncernen –
enhver medarbejder er derfor ansvarlig. Alle
medarbejdere er forpligtet til at indhente oplys
ninger om HOCHTIEFs Code of Conduct.
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