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Beste medewerkers,

Het is voor ons van het grootste belang om de reputatie van HOCHTIEF te beschermen en
te behouden. Wij hebben een jarenlange traditie op het gebied van de overeenstemming
tussen zakelijk handelen en ethische principes en dit is een van de hoekstenen van ons
succes. HOCHTIEF dankt zijn uitstekende naam en zijn zakelijke succes aan het feit dat
wij allen ons gedrag afstemmen op deze principes.
De wettelijke bepalingen waarmee HOCHTIEF als wereldwijde bouwonderneming te
maken heeft, verschillen per land. Daarnaast zijn wij verplicht internationale verdragen
na te leven, zoals verdragen ter bescherming van de mensenrechten, ter bestrijding van
corruptie en ter bevordering van duurzaamheid. Hieruit hebben wij gedragsregels afgeleid
die we overzichtelijk hebben samengevat in de HOCHTIEF Code of Conduct.
Ieder van ons, zowel leidinggevende als medewerker, dient zich te gedragen volgens de
in de Code of Conduct vastgelegde principes. De Code of Conduct dient als richtlijn en
leidraad voor de wijze waarop wij ons dienen te gedragen in de dagelijkse gang van zaken.
Het fundamentele principe luidt als volgt: geen enkele zakelijke overeenkomst rechtvaardigt dat het vertrouwen in HOCHTIEF wordt beschadigd en dat onze reputatie in
gevaar wordt gebracht.
Wij gaan ervan uit dat de werknemers van alle HOCHTIEF-ondernemingen ook in de
toekomst de wet- en regelgeving naleven en blijven handelen volgens onze principes.
De Compliance-organisatie kan hierbij ondersteuning bieden. Maak hier gebruik van.
Overtredingen van onze HOCHTIEF Code of Conduct kunnen en zullen niet worden
getolereerd.
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In onze Code of Conduct staat: “Wij zijn ervan overtuigd dat ethische en economische
waarden van elkaar afhankelijk zijn en dat zakelijke activiteiten op eerlijke wijze en binnen
het kader van de vastgestelde normen moeten plaatsvinden.“ Deze zin willen wij in praktijk
brengen. Wij gaan ervan uit dat iedere werknemer het in hem gestelde vertrouwen in
ere houdt en wij verzoeken iedereen om de eisen na te leven die wij aan onszelf hebben
gesteld op het gebied van eerlijk, ethisch en rechtmatig gedrag.
Hoogachtend,

Marcelino Fernández Verdes
Bestuursvoorzitter
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Principes
Onze geloofwaardigheid wordt in stand gehouden door onze zakelijke ethiek en integriteit.
Het spreekt voor zich dat alle werknemers in de verschillende ondernemingen van de
groep de wet- en regelgeving van de landen waarin zij werkzaam zijn, naleven en hun
verplichtingen op betrouwbare wijze vervullen. In alle aspecten van hun zakelijke activiteiten
dienen zij oprecht en eerlijk te handelen. Wij verwachten hetzelfde van onze partners.
Indien gebruiken, wettelijke bepalingen of andere regels in een land waarin HOCHTIEF
actief is, afwijken van de bepalingen in de Code of Conduct, dient men zich te houden
aan de meest strikte bepalingen.
Wij zijn ervan overtuigd dat ethische en economische waarden van elkaar afhankelijk
zijn en dat zakelijke activiteiten op eerlijke wijze en binnen het kader van de vastgestelde
normen moeten plaatsvinden.
Onze principes:
• Lokale en internationale wet- en regelgeving moet strikt worden nageleefd.
• We behandelen zakelijke partners, leveranciers, klanten, medewerkers en collega‘s
altijd eerlijk.
• De Compliance-organisatie staat de werknemers bij met preventieve adviezen.
• Werknemers krijgen regelmatig training van de Compliance-organisatie om te leren
hoe ze met ethische vraagstukken moeten omgaan.
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• Werknemers zijn verplicht om overtredingen tegen deze ethische richtlijnen of principes
te melden. De eerste contactpersoon hiervoor is in principe de direct leidinggevende.
Indien de werknemer zich liever niet tot zijn direct leidinggevende wil richten, kan hij
telefonisch contact opnemen met de interne of externe HOCHTIEF-klokkenluidershotline.
Interne Hotline
Telefoon: +49 201 824 -2222
Externe Hotline
Telefoon: 0800 8862525 (vanuit Duitsland, gratis)
Telefoon: +49 30 88625254 (vanuit andere landen)
Daarnaast kan de werknemer via e-mail contact opnemen met de Complianceorganisatie. Dit kan ook anoniem via het contactformulier op het HOCHTIEF-Intranet
Indoor.
E-mailadres
compliance@hochtief.de
• Indien een werknemer in een specifiek geval ervan uitgaat dat er een strafbaar feit
heeft plaatsgevonden, is de betreffende werknemer verplicht de afdeling Corporate
Auditing hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, voor zover hij deze informatie
niet al via de klokkenluidershotline heeft doorgegeven of het aan zijn leidinggevende
of de verantwoordelijke Compliance Officer heeft gemeld.
• Geen enkele werknemer mag binnen de onderneming nadelige gevolgen ondervinden
als gevolg van het naleven van wet- en regelgeving en de richtlijnen in deze Gedragscode.
De Compliance-organisatie legt meldingen vast en onderzoekt deze nauwkeurig. Alle
meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij een andere aanpak om wettelijke redenen noodzakelijk is.
Het HOCHTIEF-concern stimuleert en ondersteunt de verspreiding van de principes
voor corruptiepreventie, die zijn gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), Transparency International, het „Partnering Against Corruption Initiative“
(PACI) van het Wereld Economisch F
 orum en het Duitse Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME).
HOCHTIEF is de verplichting aangegaan om zich te houden aan de tien principes voor
duurzaam ondernemen van het UN Global Compact en aan de fundamentele principes
en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en ondersteunt
de realisatie hiervan in het hele concern.
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Belangenverstrengelingen en omkoping
HOCHTIEF verwacht van alle werknemers dat zij trouw zijn aan de onderneming.
Alle werknemers dienen situaties te vermijden waarin hun persoonlijke of financiële
belangen strijdig zijn met die van het HOCHTIEF-concern. Het is met name verboden
om deelnemingen te verwerven in ondernemingen van concurrenten, leveranciers of
klanten of in de privésfeer zakelijke relaties hiermee aan te gaan, als dit tot een belangenverstrengeling kan leiden. Een dergelijke belangenverstrengeling ontstaat wanneer
de soort en omvang van een deelneming op enige wijze invloed kunnen hebben op de
manier waarop werknemers hun werkzaamheden voor HOCHTIEF uitoefenen.*
Werknemers mogen nooit voordelen – in welke vorm dan ook, met name persoonlijke
geschenken** of voordelen die voortkomen uit zakelijke betrekkingen met HOCHTIEF*** –
aannemen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze invloed kunnen
hebben op zakelijke beslissingen of transacties. Uitnodigingen dienen binnen de grenzen
van normale zakelijke gastvrijheid te vallen.

*Onder deelneming verstaan
we met name elke vorm van
economische betrokkenheid bij
concurrenten, leveranciers of
klanten. Daarnaast wordt hieronder verstaan alle gevallen van
niet onbelangrijke medewerking,
zoals de overn ame van mandaten, adviesovereenkomsten of
vergelijkbare opdrachten.
**Kleinere geschenken met een
waarde tot 50 euro worden buiten beschouwing gelaten; hierop
zijn echter in bepaalde gevallen
wel de belastingregels van het
betreffende land van toepassing.
Geschenken in de vorm van
geld mogen nooit worden aangenomen.
***Er mogen bijvoorbeeld nooit
privé-contracten worden toegekend aan personen of bedrijven
die zakelijk verbonden zijn met
HOCHTIEF, indien dit kan leiden
tot een onrechtmatig voordeel
voor de werknemer en/of tot nadelige gevolgen voor HOCHTIEF.
In alle gevallen dient een dergelijke opdracht van tevoren besproken te worden met de verantwoordelijke Compliance
Officer.
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Omkoping en corruptie

*De voorschriften in de „Richtlijn voor realisatie van en deel
name aan een klantenevene
ment“ dienen nageleefd te
worden (beschikbaar op Indoor).
**Zelfs een enkele overtreding
van het corruptieverbod kan er
onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de toekomst
van HOCHTIEF in gevaar wordt
gebracht (uitsluiting van aanbe
stedingen, daling aandelenkoers,
verlies van vertrouwen, etc.).
***De voorschriften van de
„Consultancyrichtlijn“ dienen te
worden nageleefd (beschikbaar
op Indoor).
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Geen enkele werknemer mag zakelijke partners, hun medewerkers of overige derden
onrechtmatige voordelen verschaffen of trachten te verschaffen in samenhang met eender
welke zakelijke activiteit.* Dit is met name het geval wanneer de soort en omvang van een
dergelijk voordeel een ongeoorloofd effect zouden kunnen hebben op de handelingen
en beslissingen van de ontvanger.**
Vooral bij overheidsvertegenwoordigers en overheidsmedewerkers is voorzichtigheid
geboden. Hier geldt dat in geval van twijfel altijd advies moet worden gevraagd aan de
verantwoordelijke Compliance Officer.
Er mag geen gebruik worden gemaakt van derden (bijvoorbeeld adviseurs, makelaars,
sponsors, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen) om deze regel te omzeilen.***
Overtredingen worden principieel bestraft met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Naleving van antitrustwetgeving
HOCHTIEF streeft naar eerlijke en open concurrentie op de wereldmarkten. Onze
ondernemingen en onze werknemers mogen zich niet inlaten met onwettige en/of
strafrechtelijk relevante praktijken, zoals onrechtmatige manipulatie van offerte-afspraken
om de concurrentie uit te sluiten, te beperken of in een kwaad daglicht te stellen.
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Giften en sponsoring
Business units en ondernemingen van HOCHTIEF doen geen directe of indirecte donaties
aan politieke organisaties, partijen of individuele politici. Iedere uitzondering op deze regel
moet van tevoren besproken worden met de Chief Compliance Officer van HOCHTIEF
Aktiengesellschaft.

*In de bindende richtlijn van de
groep voor giften en sponsoractiviteiten vindt u meer informatie
over de regels voor sponsoring
en giften (beschikbaar op Indoor).
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Sponsoring en giften ten gunste van andere, niet-politieke ontvangers mogen niet worden
gebruikt om de regels in deze Code of Conduct te omzeilen.*

Insider-regelgeving
Alle werknemers zijn verplicht zich te houden aan de insider-regelgeving van de Duitse
wetgeving voor de effectenhandel, zoals het verbod op insiderhandel, of aan insiderregelgeving uit andere van toepassing zijnde nationale wetgeving. Met name het gebruik
of de onbevoegde doorgave van niet-publieke koersrelevante informatie is verboden.
Het is daarnaast verboden niet-publieke informatie over andere ondernemingen of personen bekend te maken. Dit geldt vooral wanneer de betreffende informatie ertoe kan
leiden dat investeringsbeslissingen van derden aanzienlijk worden beïnvloed.

Omgang met interne kennis
Alle werknemers dienen te zorgen voor een snelle en soepele informatie-uitwisseling
binnen de onderneming. Kennis die relevant is voor onze werkzaamheden mag niet
onrechtmatig achtergehouden, vervalst of selectief doorgegeven worden. Informatie
dient correct en volledig aan andere onderdelen van de onderneming te worden doorgegeven, tenzij in uitzonderingsgevallen andere belangen (zoals geheimhouding) prioriteit
hebben.
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Vertrouwelijkheid
Geheimen met betrekking tot de onderneming en haar activiteiten moeten vertrouwelijk
worden behandeld. Dat geldt ook voor andere informatie waarvan de vertrouwelijkheid
voor HOCHTIEF, de zakelijke partners en de klanten van belang is. Dergelijke informatie
mag niet zonder toestemming worden doorgeven aan onbevoegden. Ook na beëindiging
van een arbeidsovereenkomst blijft deze verplichting van toepassing.

Gegevensbescherming
Iedere werknemer is verplicht de bij HOCHTIEF geldende principes voor de bescherming
van gegevens van werknemers, klanten en investeerders na te leven. Binnen het kader
van toegewezen taken dient men zorgvuldig om te gaan met de bescherming van persoonlijke informatie. Als er op dit gebied tekortkomingen worden vastgesteld, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de leidinggevende of de verantwoordelijke functionaris
voor gegevensbescherming.
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Documentatie van zakelijke transacties
Alle zakelijke transacties moeten volledig en correct worden vastgelegd, in overeenstemming met de wettelijke en de bij HOCHTIEF geldende voorschriften.

Omgang met bedrijfseigendommen en
-vermogen
Alle werknemers zijn verplicht doelmatig, zuinig en in alle opzichten verantwoordelijk om
te gaan met het eigendom en vermogen van de onderneming. Geen enkele werknemer
mag de eigendommen, goederen of diensten van de onderneming onrechtmatig gebruiken
voor privédoeleinden.
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Respect voor de menselijke waardigheid
HOCHTIEF respecteert de waardigheid van mensen en ondersteunt de naleving en
bescherming van de mensenrechten. Iedere werknemer dient ervoor te zorgen dat
deze algemeen erkende grondrechten worden nageleefd.

Afwijzen van kinderarbeid
Kinderarbeid en elke andere vorm van uitbuiting van kinderen en jonge mensen worden
door HOCHTIEF niet getolereerd. De minimumleeftijd voor tewerkstelling mag niet lager
zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht eindigt en mag nooit lager zijn dan 15 jaar.
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Afwijzen van dwangarbeid
HOCHTIEF wijst alle vormen van dwangarbeid af. Geen enkele werknemer mag direct
of indirect door geweld en/of intimidatie gedwongen worden om te werken. Werknemers
mogen alleen in dienst worden genomen indien ze zich hiervoor vrijwillig ter beschikking
hebben gesteld.

Gelijke behandeling en
discriminatieverbod
De verscheidenheid van werknemers biedt veel mogelijkheden. Daarom heeft HOCHTIEF
uit overtuiging werknemers in dienst met verschillen in achtergrond en ervaring. Wij doen
een beroep op alle werknemers om een sfeer te creëren waarin we respectvol met elkaar
omgaan, en om op te treden tegen discriminatie op basis van ras, etnische herkomst,
geslacht, geloofsovertuiging of levensbeschouwing, lichamelijke beperkingen, leeftijd of
seksuele geaardheid.

15

Gezondheid en veiligheid

*Gedetailleerde informatie is vastgelegd in de “Richtlijn voor veiligheid en gezondheid op het werk en
milieubescherming van HOCHTIEF
Aktiengesellschaft” (beschikbaar
op Indoor).

Alle werknemers in de verschillende ondernemingen van de groep dienen te zorgen voor
een veilige en gezonde werkomgeving. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is de
strikte naleving van onze veiligheidsvoorschriften en -praktijken. Alle werknemers zijn
verplicht overtredingen van deze principes direct te melden aan de verantwoordelijke
functionaris van de onderneming.* Eventuele misstanden dienen onmiddellijk gecorrigeerd te worden.

Milieubescherming

**Gedetailleerde informatie is
vastgelegd in de “Richtlijn voor
veiligheid en gezondheid op het
werk en milieubescherming van
HOCHTIEF Aktiengesellschaft”
(beschikbaar op Indoor).

16

HOCHTIEF is zich bewust van de ecologische effecten van zijn activiteiten en neemt de
verplichting op zich om bodem, water, lucht, biologische diversiteit en cultureel erfgoed
te beschermen. Alle werknemers in de verschillende ondernemingen van de groep dienen
de schadelijke milieueffecten die kunnen ontstaan door de uitoefening van hun werkzaamheden tegen te gaan, door maatregelen die deze effecten voorkomen of verminderen
in de geest van een duurzame economie. Ook dienen alle werknemers zorgvuldig om
te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Alle overheids- en wettelijke voorschriften moeten
hierbij strikt worden nageleefd. Ontstane schade aan het milieu dienen onmiddellijk te
worden gemeld aan de verantwoordelijke functionaris van de onderneming.**

Recht op vereniging en op
collectieve onderhandeling
Werknemers hebben het recht om naar eigen keuze verenigingen of organisaties op te
richten die de bevordering en bescherming van de belangen van werknemers tot doel
hebben, zich hierbij aan te sluiten of deze te verlaten en hiervoor actief te zijn. Dit mag
geen nadelig effect hebben op de uitoefening van de normale werkzaamheden. Wanneer
lokale regelgeving het recht op vereniging en op collectieve onderhandeling beperkt,
moeten werknemers als alternatief in ieder geval toestemming en de mogelijkheid krijgen
voor een vrije en onafhankelijke bijeenkomst met als doel het voeren van onderhandelingen.
De werkgever en de gekozen werknemersvertegenwoordigingen werken op basis van
vertrouwen samen voor het welzijn van de werknemers en de onderneming.
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Verantwoordelijkheden
De ethische principes en gedragsregels in deze Code of Conduct vormen een kernelement
van onze bedrijfscultuur. De implementatie ervan valt onder de verantwoordelijkheid van
de afdeling Corporate Governance/Compliance.
De concernbrede naleving van deze principes is essentieel – alle werknemers zijn hiervoor
verantwoordelijk. De leidinggevenden hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij
moeten de betekenis en de inhoud van deze Code of Conduct overbrengen aan hun
medewerkers, zij dienen op dit gebied als rolmodel en zij moeten hun medewerkers
ondersteunen bij de implementatie ervan. Dit mag echter geen beperking zijn van de
speelruimte van de medewerkers om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag binnen
de toegestane kaders.
Bij de implementatie van de Code of Conduct worden de werknemers ook ondersteund
door de HOCHTIEF-Compliance-organisatie, die diverse scholingsmaatregelen organiseert
die passen bij de inhoud van deze gedragscode, en die bij vragen hulp kan bieden met
preventief advies.
Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden ervoor te zorgen dat hun medewerkers de Code of Conduct in acht nemen. Zij controleren daarom de naleving en
houden hier toezicht op.
Daarnaast voert de afdeling Corporate Auditing regelmatig procesonafankelijke controles
uit.
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Richtlijnen en overige interne
voorschriften
De Code of Conduct vormt de basis voor alle richtlijnen en andere interne regelingen
binnen het HOCHTIEF-concern, die de Code concretiseren en om die reden beschouwd
moeten worden als vervollediging ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden om zichzelf en hun medewerkers te informeren over alle relevante richtlijnen
en andere interne regelingen.
Om rekening te houden met speciale situaties kunnen regionale richtlijnen voorzien in
aanvullende regelingen, die echter niet in tegenspraak mogen zijn met deze Code of
Conduct.
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