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Bästa medarbetare,

HOCHTIEFs rykte är av högsta prioritet för oss och vi måste se till att skydda och bevara
det. Vi har en lång tradition i företaget att bedriva verksamheten i enlighet med etiska
principer och detta utgör en hörnsten i vår framgång. Genom att vi förhåller oss i enlighet
med dessa principer ser vi alla till att HOCHTIEF har ett gott rykte och är ekonomiskt
framgångsrikt.
Som global byggkoncern berörs HOCHTIEF av lagstiftning som varierar från land till land.
Dessutom förbinder vi oss att följa internationella konventioner om till exempel skyddet
av mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption, och om att främja en hållbar utveckling. Utifrån detta har vi tagit fram förhållningsregler och överskådligt sammanfattat dem
i HOCHTIEFs uppförandekod.
Vi alla, både chefer och medarbetare, är ansvariga för att agera i enlighet med de principer som framgår av uppförandekoden. Uppförandekoden är en vägledning och riktlinje
och beskriver hur vi ska agera i den dagliga verksamheten. Den viktigaste principen är
att ingen affärsuppgörelse rättfärdigar att förtroendet för HOCHTIEF rubbas och att vårt
goda rykte riskeras.
Vi utgår från att medarbetarna på alla HOCHTIEF-bolag fortsätter att iaktta lagar, följa
regler och agera enligt våra principer. Compliance-organisationen stöttar dem i detta.
Nyttja denna hjälp. Vi kan inte och kommer inte att tolerera brott mot vår HOCHTIEFuppförandekod.
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I vår uppförandekod heter det: „Vi är övertygade om att etiska och ekonomiska värden är
beroende av varandra och att man i affärslivet måste agera inom ramen för givna normer
och anstränga sig för att behandla varandra korrekt.“ Vårt mål är att omsätta denna mening
i praktiken. Vi förväntar oss att varje medarbetare lever upp till det förtroende som personen har fått och vi vill att ni alla agerar på ett rättvist, etiskt och rättsligt korrekt sätt i
enlighet med de regler vi själva har satt upp.

Marcelino Fernández Verdes
Verkställande direktör
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Principer
Affärsmoral och integritet tryggar vår trovärdighet. Det är självklart att alla medarbetare i
de olika koncernbolagen följer de lagar och bestämmelser som finns i de stater de är
verksamma i och att de fullgör sina skyldigheter på ett tillförlitligt sätt. Medarbetarna måste i
alla aspekter av sina affärsaktiviteter vara uppriktiga och rättvisa. Detsamma förväntar
vi oss av våra partner. Om sedvänjor, lagbestämmelser eller andra regler i ett land där
HOCHTIEF verkar skiljer sig från bestämmelserna i uppförandekoden så ska alltid de
strängare bestämmelserna tillämpas.
Vi är övertygade om att etiska och ekonomiska värden är beroende av varandra och att
man i affärslivet måste agera inom ramen för föregivna normer och anstränga sig för att
behandla varandra korrekt.
Våra principer:
• Lokala och internationella lagar och bestämmelser följs strikt.
• Vi behandlar alltid affärspartner, leverantörer, kunder, medarbetare och kollegor rättvist.
• Compliance-organisation bistår härvid medarbetarna i preventivt och rådgivande syfte.
• Medarbetarna utbildas fortlöpande genom Compliance-organisationen så att de ska
förstå hur de ska hantera etiska frågeställningar.
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• Medarbetarna är skyldiga att rapportera brott mot etiska riktlinjer eller principer. Som regel
är den närmaste chefen primär kontaktperson för detta. Om medarbetaren inte vill vända
sig till sin närmaste chef går det att ringa till HOCHTIEFs interna eller externa tipslinjer.
Intern telefonjour
Telefon: +49 201 824-2222
Extern telefonjour
Telefon: 0800 8862525 (samtal från Tyskland är kostnadsfria)
Telefon: +49 30 88625254 (samtal från utlandet)
Alternativt kan medarbetaren kontakta Compliance-organisationen via e-post. Det är
också möjligt att göra detta anonymt via kontaktformuläret på HOCHTIEFs intranät Indoor.
E-postadress
compliance@hochtief.de
•O
 m medarbetare i ett enskilt fall måste anta att det har begåtts ett brott är den aktuella
medarbetaren skyldig att utan dröjsmål informera koncernsrevisionen, såvida inte informationen redan har lämnats via tipslinjen eller har rapporterats till den närmaste chefen
eller den ansvariga Compliance-representanten.
• Det får inte leda till några olägenheter i företaget för den medarbetare som följt lagstiftning, lagar och riktlinjer i denna uppförandekod.
Compliance-organisationen tar emot tips och undersöker dem noggrant. Samtliga upplysningar behandlas strikt konfidentiellt, om inte ett annat tillvägagångssätt krävs av
rättsliga skäl.
HOCHTIEF-koncernen främjar och understöder införandet av principerna om förebyggande av korruption som publicerats av den internationella handelskammaren (ICC),
Transparency International, World Economic Forums „Partnering Against Corruption
Initiative“ (PACI) och den tyska föreningen för materialhantering, inköp och logistik (BME).
HOCHTIEF har förbundit sig till UN Global Compacts tio principer om hållbar ekonomisk
verksamhet och den Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och
hjälper till att införa dem i koncernen.
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Intressekonflikter och besticklighet
HOCHTIEF förväntar av sina medarbetare att de är lojala mot företaget.
Alla medarbetare måste undvika situationer där det kan uppstå en konflikt mellan deras
personliga eller finansiella intressen och HOCHTIEF-koncernens intressen. Det är i synnerhet förbjudet att ha ett ägarintresse i konkurrenters, leverantörers eller kunders företag
eller att ha privata affärsrelationer med dem om detta kan leda till en intressekonflikt. En
sådan konflikt uppstår när karaktären och omfattningen av ägarintresset på något sätt
kan ha ett inflytande på hur medarbetarna utför sitt arbete för HOCHTIEF.*
Medarbetare ska avstå från att ta emot förmåner – oavsett form, i synnerhet personliga
gåvor** eller förmåner som uppstår till följd av affärsrelationer för HOCHTIEF*** – om de
med all rimlighet kan anses kunna påverka affärsbeslut eller transaktioner. Bjudningar
måste hålla sig innanför gränserna för vad som är normal gästfrihet i affärslivet.

*Med ägarintresse förstås primärt varje typ av ekonomiskt
engagemang hos konkurrenter, leverantörer eller kunder.
Dessutom ingår alla fall former
av betydelsefulla sysslor, som
till exempel övertagning av
uppdrag, konsultavtal eller
jämförbara uppdrag.
**Små gåvor till ett värde på upp
till 50 euro är undantagna, men
i det här sammanhanget ska
dock eventuella nationella skattebestämmelser beaktas. Det
är generellt förbjudet att ta emot
pengar.
***Till exempel ska personer och
företag som samtidigt har en
affärsrelation med HOCHTIEF
inte ges privata uppdrag, om
detta kan leda till en otillbörlig
fördel för medarbetaren och/
eller till att HOCHTIEF lider
skada. Den ansvariga Compliance-representanten måste
alltid konsulteras på förhand i
ett sådant fall.
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Muta och korruption

*Även enskilda brott mot korruptionsförbudet kan leda till
att HOCHTIEFs framtid riskeras (diskvalificering från att tilldelas kontrakt, aktiekursförlust, förtroendeförlust, etc.).

Ingen medarbetare får eller får försöka utverka förmåner för affärspartner, deras medarbetare eller övrig tredje part i samband med någon som helst affärsaktivitet. Det ska i
synnerhet utgås från att en sådan situation råder när karaktären och omfattningen av
förmånen kan ha ett oacceptabelt inflytande på mottagarens agerande och beslut.*
Särskild återhållsamhet krävs när det handlar om personer i förtroendeställning och
anställda inom den offentliga sektorn. Vid tveksamheter ska den ansvariga Compliancerepresentanten konsulteras.
Tredje part (till exempel rådgivare, mäklare, sponsorer, representanter eller andra förmedlare) får inte användas för att kringgå denna regel.
HOCHTIEF ser mycket allvarligt på eventuella överträdelser, vilket kan leda till uppsägning
av anställningen.

8

Iakttagande av konkurrensrättsliga
regler
HOCHTIEF är förpliktat till att verka för en rättvis och öppen konkurrens på världsmarknaden. Våra bolag och medarbetare får inte förfara på rättsvidriga och/eller straffrättsligt
relevanta sätt, som till exempel riggade anbud som utesluter, begränsar eller snedvrider
konkurrensen.

9

Donationer och sponsring
HOCHTIEFs affärsenheter och bolagen betalar inga direkta eller indirekta donationer till
politiska organisationer, partier eller enskilda politiker. Varje undantag från den här regeln
ska på förhand klargöras med Chief Compliance Officer på HOCHTIEF Aktiengesellschaft.
Sponsring och donationer till andra, icke-politiska mottagare får inte användas för att
kringgå reglerna i den här uppförandekoden.
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Insiderregler
Alla medarbetare förbinder sig att följa insiderreglerna i svenska lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, till exempel förbudet mot insiderhandel, eller insiderregler i annan tillämplig nationell lagstiftning. Särskilt användning eller
obefogad vidareöverlåtelse av kursrelevant information som inte har publicerats är förbjuden.
Därutöver är det förbjudet att lämna ut information som inte är allmänt känd gällande
andra företag och personer. Det här gäller i synnerhet då informationen kan leda till att
tredje parts investeringsbeslut påverkas på ett avgörande sätt.

Hantering av intern kunskap
Samtliga medarbetare är förpliktade att säkerställa att informationsutbytet inom företaget
sker snabbt och smidigt. Kunskap som är relevant för verksamheten får inte orättmätigt
undanhållas, förfalskas eller selektivt kommuniceras vidare. Förutom i undantagsfall när
andra intressen ska prioriteras (till exempel sekretess), ska informationen vidarebefordras
till andra avdelningar korrekt och fullständigt.
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Tystnadsplikt
Företags- och affärshemligheter ska behandlas konfidentiellt. Detta gäller också för annan
information som HOCHTIEF, dess avtalspartner och kunder har ett intresse av att hemlighålla. Dylik information får inte överlåtas vidare till obehöriga personer utan tillåtelse.

Datasäkerhet
Alla medarbetare ska följa HOCHTIEFs principer om skydd av data om anställda, kunder
och investerare. För skydd av personuppgifter ska nödvändig aktsamhet tillämpas inom
ramen för de uppgifter som har tilldelats. Konstaterade brister ska rapporteras till chefen
eller det ansvariga dataskyddsombudet.
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Dokumentation av affärshändelser
Alla affärshändelser måste dokumenteras fullständigt och korrekt i överensstämmelse
med lagbestämmelser och HOCHTIEFs interna regler.

Hantering av företagsegendom
och –förmögenhet
Alla medarbetare är skyldiga att hantera företagets egendom och förmögenhet ändamålsenligt, sparsamt och i alla avseenden på ett ansvarsfullt sätt. Ingen medarbetare får
använda företagets ekonomiska tillgångar eller tjänster privat på ett otillbörligt sätt.
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Respekt för människovärde
HOCHTIEF respekterar människovärdet och engagerar sig för att de mänskliga rättigheterna följs och skyddas. Alla medarbetare är förpliktade att se till att dessa allmängiltiga
grundläggande rättigheter följs.

Förkastande av barnarbete
HOCHTIEF tolererar inte barnarbete och inga former av utnyttjande av barn och ungdomar.
Minimiåldern för arbete får inte vara under den ålder då skolplikten upphör, dvs. aldrig
under 16 år.
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Förkastande av tvångsarbete
HOCHTIEF förkastar alla former av tvångsarbete. Ingen medarbetare får direkt eller indirekt
tvingas att arbeta genom användning av våld och/eller hot. Endast de som frivilligt ställer
sig till förfogande för arbete får anställas.

Lika möjligheter och förbud mot
diskriminering
Mångfalden bland medarbetare erbjuder en hög potential. Av den övertygelsen anställer
HOCHTIEF medarbetare av olika härkomst och erfarenhet. Alla medarbetare uppmanas
till att skapa en atmosfär där man umgås respektfullt med varandra och beslutsamt tar
avstånd från diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
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Säkerhet och hälsa
Alla medarbetare i de olika koncernbolagen ska se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam.
Att våra säkerhetsbestämmelser och -rutiner följs är en nödvändig förutsättning. Medarbetarna är förpliktade att omgående rapportera till ansvariga i företaget om dessa principer åsidosätts. Eventuella missförhållanden ska åtgärdas utan dröjsmål.

Miljöskydd
HOCHTIEF är medvetet om den ekologiska påverkan som dess verksamhet har, och förbinder sig att skydda marken, vattnet, luften och den biologiska mångfalden samt kulturarvet. I sitt arbete ska alla medarbetare i de olika koncernbolagen förebygga skadlig miljöpåverkan genom hållbara åtgärder för att förhindra och minska sådan påverkan, och
handskas aktsamt med de naturliga resurserna. Alla lag- och myndighetsbestämmelser
gällande detta ska följas strikt. Om miljöskador förorsakas så ska dessa omgående rapporteras till behörigt ställe på företaget.
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Föreningsrätt och rätt till kollektiva
förhandlingar
Medarbetarnas rätt att bilda, ansluta sig till eller utträda ur samt att verka i föreningar eller
organisationer enligt eget val i syfte att främja och skydda de anställdas intressen respekteras.För det fall att nationella normer begränsar föreningsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar måste de anställda åtminstone få möjlighet och tillåtelse att ha en
fri och oberoende sammanslutning av anställda vars syfte är att delta i förhandlingar.
Arbetsgivare och de valda personalrepresentanterna arbetar förtroendefullt tillsammans
för medarbetarnas och företagets bästa.
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Ansvar
De etiska principerna och förhållningsreglerna i den här uppförandekoden bildar kärnan
i vår företagskultur. Uppgiften att implementera uppförandekoden faller in under kompetensen för avdelningen Corporate Governance/Compliance.
Att dessa principer följs i hela koncernen är nödvändigt – varje medarbetare är ansvarig
för det. Särskilt ansvar har cheferna. De är skyldiga att kommunicera betydelsen av och
innehållet i denna uppförandekod till sina medarbetare, föregå med gott exempel och
hjälpa medarbetarna vid införandet av uppförandekoden. Detta ska inte inskränka medarbetarnas spelrum att agera på eget ansvar inom tillåtna ramar.
Vid införandet av uppförandekoden stöttas medarbetarna också av HOCHTIEFs Compliance-organisation som ordnar utbildningar av olika slag om innehållet i den här uppförandekoden och står till förfogande i preventivt och rådgivande syfte.
Cheferna är ansvariga för att medarbetarna följer uppförandekoden och övervakar och
kontrollerar därför att den efterlevs.
Därtill utför koncernrevisionen kontroller som är oberoende av processen.
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Riktlinjer och övriga interna
bestämmelser
Uppförandekoden utgör basen för alla riktlinjer och övriga interna bestämmelser i HOCHTIEFkoncernen. Dessa konkretiserar uppförandekoden och ska därför också beaktas. Cheferna
är ansvariga för att hålla sig och sina medarbetare informerade om alla riktlinjer och övriga
interna bestämmelser.
För att ta hänsyn till speciella omständigheter kan regionala riktlinjer kompletteras med
regler. Dessa får dock inte stå i strid med denna uppförandekod.

19

Företagsinformation
Publicerad av:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
Tel.: + 49 201 824-0
Fax: 0201 824-2777
info@hochtief.de
www.hochtief.de
Corporate Governance/
Koncern-compliance
Opernplatz 2
45128 Essen
Intern telefonjour:
Tel.: +49 201 824-2222
Extern telefonjour:
Tel.: 0800 8862525 (samtal från Tyskland är kostnadsfria)
Tel.: +49 30 88625254 (samtal från utlandet)
compliance@hochtief.de
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