Vennligst les denne Code of Conduct
grundig.
Den vil hjelpe deg i ditt daglige arbeid.
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FORORD VED STYRET

Kjære kollegaer,

vi har alle et viktig bidrag til MAN Truck & Bus’ suksess gjennom
de oppgavene vi utfører. Bare når vi sammen yter vårt beste, kan
vi nå målene våre og oppnå internasjonal suksess. Det innebærer
også at vi til enhver tid viser oss fra vår beste side.
Globalt ønsker vi å være en troverdig, pålitelig og etisk partner
for våre kunder, forretningspartnere, kolleger og i offentligheten.
Den eneste måten vi kan oppnå deres tillit på er ved å ta ansvar
for våre handlinger. Derfor må det alltid være en selvfølge at vi
forholder oss til gjeldende lovverk, respekterer etiske grunnverdier
og handler bærekraftig. Dette er vårt samfunnsansvar som vi alle
må leve opp til – styret like mye som all ledelse og hver enkelt
medarbeider.
Denne Code of Conduct hjelper oss i dette arbeidet ved å fastsette bindende retningslinjer og å vise oss ved hjelp av eksempler
hvordan vi kan håndtere konfliktsituasjoner i vårt daglige arbeid.
Code of Conduct danner rammen som vi hver dag beveger oss
i – sammen med våre kjerneverdier kundefokus, integritet, respekt,
lagånd og besluttsomhet og de øvrige retningslinjene som utledes
av disse verdiene.
På dette grunnlaget ber vi deg derfor om å gjøre deg kjent med
innholdet i Code of Conduct og følge denne i det daglige arbeidet ditt uten unntak. Diskuter gjerne de nevnte eksemplene med
kollegene dine og dersom du har spørsmål eller er i tvil om noe, ta
kontakt med en av kontaktpersonene i kapittel 4. De hjelper deg
gjerne.

CODE OF CONDUCT

FORORD VED STYRET
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La oss sammen ta de riktige valgene ved å handle riktig og leve
opp til vårt samfunnsansvar.

Alexander Vlaskamp
Konsernsjef
MAN Truck & Bus SE

Michael Kobriger
Konsernstyremedlem for produksjon of
logistikk
MAN Truck & Bus SE

Ilka Koljonen
Konsernstyremedlem for finans
MAN Truck & Bus SE

Friedrich Baumann
Konsernstyremedlem for salg og kundeløsninger
MAN Truck & Bus SE

Arne Puls
Personal- og arbeidsdirektør
MAN Truck & Bus SE

Dr. Frederik Zohm
Konsernstyremedlem for forskning og utvikling
MAN Truck & Bus SE

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS KJERNEVERDIER

Vårt mål?
Å sammen være best!

KUNDEFOKUS

Vi bryr oss om kundene våre og deres behov.

▪ Vi er bevisst på vårt bidrag til kundens suksess.
▪ Vi gjør det enkelt for kundene våre å være lønnsomme.
▪ Vi leverer innovative løsninger for fremtidens transport og energi.

CODE OF CONDUCT

MAN TRUCK & BUS KJERNEVERDIER

INTEGRITET

Vi gjør de riktige tingene på riktig måte.

▪ Vi gjør som vi lover.
▪ Vi tar ansvar for våre handlinger.
▪ Vi følger gjeldende lover og compliance-standarder.

RESPEKT

Vi tar samfunnsansvar gjennom våre handlinger.
▪ Vi respekterer individer og naturen.
▪ Vi behandler andre slik vi selv vil bli behandlet.
▪ Vi lytter og prøver å forstå andre.

LAGÅND

Vi jobber sammen for å bli nummer én.
▪ Vi ser forskjeller som muligheter.
▪ Vi står samlet, vi vinner og vi taper sammen.
▪ Vi utfordrer hverandre for å bli bedre.

BESLUTTSOMHET
Vi går lengre.

▪ Vi snur utfordringer til å bli løsninger.
▪ Vi er engasjerte og motiverte for å nå neste nivå.
▪ Vi lærer av våre feil.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR FOR COMPLIANCE

Vårt ansvar for compliance

En avgjørende faktor for at vårt selskap skal lykkes er at vi alle
– styret, all ledelse og hver enkelt medarbeider – opptrer ærlig,
etisk korrekt og med integritet. Det betyr også at intern og ekstern
kommunikasjon og rapportering er troverdig, grundig og når ut i
rett tid.
Vårt felles mål er å ta ansvar for selskapet vårt og beskytte merkevarens omdømme. Bærekraft skal være grunntonen i alt vi gjør
og gjennom det må vi være oppmerksomme på vårt ansvar for de
økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene av handlingene våre. Dette betyr også at vi til enhver tid overholder de
reglene som gjelder i selskapet. Styret og lederne våre har her
en spesielt viktig rolle: De skal være forbilder og forebygge overtredelse av reglene i selskapet, beskytte medarbeiderne sine og
representere selskapet innad og utad med integritet.
Denne Code of Conduct hjelper oss å identifisere mulige risikoog konfliktområder, deres betydning for selskapet vårt og belyser
dem ved hjelp av eksempler.
Innholdet i denne Code of Conduct kan sammenfattes under tre
grunnleggende overskrifter:

Vårt ansvar som samfunnsmedlem
Vårt ansvar som forretningspartner
Vårt ansvar på arbeidsplassen.

CODE OF CONDUCT

VÅRT ANSVAR FOR COMPLIANCE
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Code of Conduct er våre bindende retningslinjer for arbeidshverdagen. I tillegg kommer interne retningslinjer og bestemmelser i
arbeidskontrakter. Vi skal, til enhver tid, selvsagt også overholde
nasjonale og internasjonale lover og regler. Dette betyr også blant
annet at vi ikke deltar i aktiviteter basert på bedrageri, utpressing,
tyveri, underslag eller en annen handling med bevisst forsett om å
skade våre kunders eller tredjeparts eiendom.
Manglende overholdelse av Code of Conduct kan føre til
betydelige skader, ikke bare for selskapet vårt, men også for oss
som medarbeidere, for våre forretningspartnere og andre interessenter. Dette er grunnen til at Code of Conduct er bindende for
oss alle, uavhengig av om vi er medarbeidere, en del av ledelsen
eller styremedlem. Brudd på Code of Conduct tolereres ikke.
Dersom Code of Conduct ikke overholdes, må en forvente konsekvenser som – alt etter overtredelsens alvorlighetsgrad – kan
strekke seg fra arbeidsrettslige tiltak og sivilrettslige erstatningskrav til strafferettslige sanksjoner.
For at dette ikke skal skje, har alle et ansvar for å gjøre seg kjent
med innholdet i Code of Conduct, og å oppføre seg og handle i
henhold til retningslinjene beskrevet her. Er du i tvil, skal du be om
råd. Du kan trygt henvende deg til Chief Compliance Officer og
Compliance Officer i ditt selskap eller til den sentrale Compliance
Helpdesk (kontaktinformasjon i kapittel 4).

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM
SIDE
10 – 25

CODE OF CONDUCT

VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

Vårt samfunnsansvar betyr at vi
selvfølgelig følger og overholder
gjeldende lovgivning. I alle forretningsrelaterte avgjørelser er vi forpliktet til å følge de lover som gjelder
for den gitte situasjonen.
Alle MAN Truck & Bus-medarbeidere
må være sitt samfunnsansvar bevisst, både overfor andre mennesker
og miljøet, og sørge for at selskapet
bidrar til en bærekraftig utvikling.
MAN Truck & Bus’ samfunnsansvar
bygger på følgende prinsipper:

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

MENNESKERETTIGHETER

FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter og Den
europeiske menneskerettskonvensjonen fastsetter
hvilke krav og forventninger det internasjonale samfunnet har når det gjelder respekt for og overholdelse av
menneskerettighetene.
CODE OF CONDUCT

MENNESKERETTIGHETER
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Vi respekterer, verner om og fremmer den globale utbredelsen av alle gjeldende bestemmelser for menneskerettigheter, som grunnleggende retningslinjer gjeldende for alle. Vi avviser enhver bruk av barne-, tvangs- og
pliktarbeid, samt enhver form for moderne slaveri og menneskehandel. Det
gjelder ikke bare for samarbeidet innenfor vårt konsern, men selvfølgelig
også for våre forretningspartnere og samarbeidet med dem.
M ITT B I DR AG

 	Som medarbeider kan jeg også gjøre mitt for å overholde menneskerettighetene. Jeg respekterer disse som grunnleggende retningslinjer og er
på vakt for krenkelser av menneskerettighetene i mitt nærmiljø.
	Dersom jeg blir oppmerksom på krenkelser av menneskerettighetene på
min arbeidsplass, vil jeg forsøke å hindre eller stoppe disse krenkelsene.
Om nødvendig informerer jeg min overordnede eller kontaktpersonene som
er nevnt i kapittel 4, om dette.

EKSEMPEL

Du er ansvarlig for innkjøp av bestemte
varer. Du får vite at det i produksjonen
til leverandøren er ansatt barn eller
at medarbeidere må arbeide under
uverdige forhold (f.eks. utsettes for
helsefare).

Iverksett nødvendige tiltak og
informer din overordnede og
ansvarlig organ for bærekraft i
leverandørforbindelsene. MAN Truck
& Bus må undersøke forretningsforbindelsene til denne forretningspartneren nærmere og eventuelt
avbryte samarbeidet.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

LIKE MULIGHETER OG
LIK BEHANDLING

Like muligheter og lik behandling er viktige hjørnesteiner
for å sikre en fordomsfri og åpen atmosfære uten forskjellsbehandling. MAN Truck & Bus fremmer en respektfull
og positiv atmosfære preget av mangfold og toleranse.
Det er bare på den måten vi kan oppnå størst mulig produktivitet, konkurranse- og innovasjonsevne, kreativitet
og effektivitet.
CODE OF CONDUCT

LIKE MULIGHETER OG LIK BEHANDLING
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Vi tilbyr alle like muligheter.
	Vi diskriminerer ingen og aksepterer ingen diskriminering på bakgrunn av
etnisk eller nasjonal tilhørighet, kjønn, religion, livssyn, alder, handikap, seksuell legning, hudfarge, politisk syn, sosial bakgrunn eller andre forhold
nevnt i lovgivningen. Vi praktiserer mangfold, arbeider aktivt for inkludering
og skaper et miljø som gir den enkelte mulighet til å være seg selv til nytte
for selskapet.
	Valg, ansettelse og forfremmelse av våre medarbeidere skjer prinsipielt på
grunnlag av deres kvalifikasjoner og evner.
M ITT B I DR AG

 	Jeg overholder prinsippene om like muligheter og likebehandling, og
oppfordrer alle i mine omgivelser til å opptre på samme måte.
	Dersom jeg observerer krenkelser av prinsippene om like muligheter og
likebehandling (f.eks. diskriminering, trakassering og mobbing), gjør jeg
personene det gjelder oppmerksom på at de oppfører seg uakseptabelt.
Dersom jeg ikke kan påvirke hendelsen direkte, melder jeg fra om hendelsen til HR-avdelingen eller tar kontakt med kontaktpersonene som er
nevnt i kapittel 4.

EKSEMPEL

Av en kollega du er venn med, får du
vite at en søker til en stilling i avdelingen til vedkommende ble avvist på
grunn av hudfarge, selv om han var
den beste kandidaten til den ledige
stillingen.

Hjelp til med å belyse saken ved å
melde tilfellet til HR-avdelingen, slik
at det kan settes i gang relevante
tiltak.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

PRODUKTKVALITET OG
-SIKKERHET
Hver dag kommer mange mennesker i kontakt med våre
produkter og tjenester. MAN Truck & Bus har ansvaret
for i størst mulig grad å forhindre de risikoer, ulemper og
farer som bruk av våre produkter og tjenester kan medføre for våre kunders og tredjeparts helse, sikkerhet, miljø
og eiendom.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Det er derfor ikke bare en lovbestemt plikt, men også et krav at de lover og
forskrifter myndighetene har fastsatt, samt interne standarder som gjelder
for våre egne produkter, skal overholdes. Våre produkter lever opp til gjeldende teknologiske standarder og er utviklet i overensstemmelse med
lovverket. Dette sikres løpende og systematisk ved hjelp av prosesser og
strukturer samt ved produktobservasjonen av kjøretøyene i bruk. Her inngår
vi ingen kompromisser. Vi sørger for at det ved mulige avvik igangsettes
egnede tiltak i rett tid.
M ITT B I DR AG

 	Hvis jeg oppdager eller har mistanke om at det muligens kan være farer forbundet med våre produkter, eller at bestemmelser ikke overholdes, gjør jeg
noe med det. Jeg melder fra til min overordnede og de relevante avdelingene i selskapet, for eksempel den produktsikkerhetsansvarlige for mitt
område.

CODE OF CONDUCT

PRODUKTKVALITET OG -SIKKERHET
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EKSEMPEL

En kunde melder fra til deg om tekniske problemer med et kjøretøy. Du er
ikke sikker på om årsaken er en betjeningsfeil hos kunden eller en produksjons- eller konstruksjonsfeil.

Ta opp saken. Det må sikres at et
problem som MAN Truck & Bus har
ansvaret for, rettes opp. Også betjeningsfeil fra kundens side kan
gjøre det nødvendig med en reaksjon fra selskapet (f.eks. tilpasning av instruksjonsbøker eller
brukeropplæring).

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

MILJØVERN

MAN Truck & Bus er en global tilbyder av nyttekjøretøy og
tilhørende tjenester. I denne posisjonen er MAN Truck &
Bus oppmerksomme på sitt særskilte ansvar for miljøet.
CODE OF CONDUCT

MILJØVERN
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Som kommersielt selskap har vi ansvaret for hvor miljøvennlige og
bærekraftige våre produkter, produksjonssteder og tjenester er. Vi satser på
miljøvennlig, avansert og effektiv teknologi og implementerer dette i hele
livssyklusen til produktene våre. Allerede i utviklingen og produksjonen
sørger vi for skånsom omgang med naturressurser, kontinuerlig reduksjon
av miljøpåvirkningene og overholdelse av miljøvernlover og -regler.
	I tillegg vurderer vi stadig hvor miljøvennlige produktene og produksjonsmetodene er, og forbedrer disse om nødvendig.
	Vi tar ansvar som en del av samfunnet og politisk medspiller. I begge sammenhenger deltar vi i dialogen om fremtidige mobilitets- og energikonsepter
og utformingen av en økologisk bærekraftig utvikling.
M ITT B I DR AG

 	I forbindelse med mitt arbeid søker jeg å skåne miljøet og begrense forbruket av energi og ressurser. Jeg forsikrer meg om at mine aktiviteter har
så liten negativ miljøpåvirkning som mulig, og at de er i samsvar med miljøvernlovene og -reglene.

EKSEMPEL

Du oppdager at det lekker ut større
mengder kjemikalier fra en tank og at
det siver ut i grunnen.

Informer omgående en medarbeider
med ansvar for området og gjør vedkommende oppmerksom på problemet. Ikke stol på at noen andre
melder fra.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

DONASJONER,
SPONSING OG
VELDEDIGHET
MAN Truck & Bus gir gaver (det vil si donasjoner på frivillig basis uten motytelse) og sponsormidler (det vil si
donasjoner på basis av en kontraktsmessig avtalt motytelse) med det formål å prege vår anseelse og oppfattelsen av oss i offentligheten på en positiv måte. For å
unngå interessekonflikter og sikre enhetlig opptreden
innad i selskapet, er donasjoner og sponsortiltak bare
tillatt innenfor det respektive lovverket og i overensstemmelse med de aktuelle interne bestemmelsene for MAN
Truck & Bus.

CODE OF CONDUCT

DONASJONER, SPONSING OG VELDEDIGHET
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Vi gir pengegaver og materielle gaver til følgende områder: vitenskap,
utdanning og sosiale og kulturelle formål. Sponsortiltak er i tillegg tillatt for
områdene økonomi og idrett.
	Vi gir bare donasjoner og sponsormidler gjennom en transparent
godkjenningsprosess.
M ITT B I DR AG

 	Hvis jeg mener at det er verd å sponse et formål, henvender jeg meg på
forhånd til selskapets sponsoransvarlig.
	Donasjoner gis på en transparent måte. Det vil si at formålet, mottakeren
av sponsormidlene og bekreftelsen fra mottakeren er dokumenterte og
etterprøvbare. Jeg overholder de interne prosessene og tar ikke initiativ til
donasjoner som kan skade selskapets omdømme.

EKSEMPEL

En lokalpolitiker henvender seg til deg
som MAN Truck & Bus-medarbeider for
å be om pengebidrag fra selskapet til
valgkampen.

Det skal du avslå. Donasjoner skal
bare gis hvis den fastsatte godkjenningsprosessen er overholdt. I dette
konkrete tilfellet kan donasjonen
ikke godkjennes, siden MAN Truck &
Bus konsernretningslinje for donasjoner og sponsortiltak utelukker
politisk motiverte donasjoner, som
støtte til partier, partirelaterte institusjoner og politikere.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

KOMMUNIKASJON OG
MARKEDSFØRING
MAN Truck & Bus legger vekt på en klar og åpen kommunikasjon med medarbeidere, forretningspartnere,
aksjonærer og investorer, presse og andre interessenter
på en redelig og ordentlig måte. Alle våre medarbeidere
har ansvar for å følge de interne kommunikasjonsreglene
for å sikre at konsernet opptrer enhetlig og konsistent.
Samtidig skal alle våre medarbeidere respektere samtalepartnerens bidrag og opptre med respekt for dennes
yrkesmessige og personlige status.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	For å få tillit fra kunder, investorer og andre interessenter, legger vi vekt på
en enhetlig og klar kommunikasjon. Før det avtales og gjennomføres planlagte kommunikasjons- og markedsføringstiltak avstemmer vi disse med
den ansvarlige kommunikasjons- og markedsføringsavdelingen.
M ITT B I DR AG

	Jeg uttaler meg ikke på selskapets vegne i offentligheten, og ved forespørsler henviser jeg alltid til kommunikasjonsavdelingen. Dersom jeg
uttaler meg på offentlige, faglige eller kulturelle arrangementer eller på
nettet, gjør jeg det klart at det bare dreier seg om min personlige mening.
Når det gjelder riktig atferd i sosiale medier, forholder jeg meg til MAN Truck
& Bus Social Media Guideline.

CODE OF CONDUCT

KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING
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EKSEMPEL

Du ser en kommentar på nettet der
noen kritiserer produksjonsmetodene i
Asia, og vet at opplysningene er fullstendig grepet ut av luften.

Selv om du har veldig lyst til å korrigere den gale fremstillingen med
én gang, skal du ta kontakt med
kommunikasjonsavdelingen, da den
bedre kan gi et grundig og passende
svar på denne kommentaren.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM SAMFUNNSMEDLEM

LOBBYVIRKSOMHET
Politikk og lovgivning påvirker rammebetingelsene for
næringsvirksomhet. Også MAN Truck & Bus påvirker
samfunnet med sin deltakelse i næringslivet, og gjennom
lobbyvirksomhet kan det sette konsernets interesser på
den politiske og lovgivningsmessige dagsorden.

CODE OF CONDUCT

LOBBYVIRKSOMHET
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Lobbyvirksomhet styres fra sentralt hold og i samsvar med prinsippene om
åpenhet, transparens og ansvarlighet. Det er en selvfølge at vi forholder oss
nøytrale til politiske partier og interessegrupper. Uredelig påvirkning på politikk og lovgivning er ikke tillatt.
M ITT B I DR AG

	Jeg forsøker ikke å påvirke politiske avgjørelser på vegne av selskapet, hvis
jeg ikke har fått fullmakt til det. Hvis jeg har fått fullmakt til det, holder jeg
meg til de relevante interne retningslinjene når jeg utfører oppgavene.

EKSEMPEL

En bekjent av deg er stortingsrepresentant. Du vet at det for tiden er
et lovforslag til behandling som har
betydning for MAN Truck & Bus. Du
vurderer å ta kontakt med din bekjente
for å forklare for ham bedriftens interesser i sammenheng med lovforslaget.

Ikke kontakt din bekjente om dette
spørsmålet. Lobbyvirksomhet koordineres sentralt i MAN Truck &
Bus og gjennomføres på en åpen
og transparent måte. Riktig kontaktperson for slike lobbytiltak er
kommunikasjonsavdelingen.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER
SIDE
26 – 53

CODE OF CONDUCT

VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

Integritet, transparens og rettferdighet er avgjørende for å skape
troverdighet og tillit i næringslivet.
Derfor legger MAN Truck & Bus
særlig vekt på at lovbestemte rammebetingelser, interne retningslinjer
og selskapets verdier implementeres
konsekvent og kommuniseres på en
tydelig måte.
Dette innebærer at vi utelukkende distribuerer våre produkter
og tjenester via våre autoriserte
distribusjonskanaler.
MAN Truck & Bus’ ansvar som forretningspartner bygger på følgende
prinsipper:

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

INTERESSEKONFLIKTER

Det eksisterer en potensiell interessekonflikt når de private interessene til en MAN Truck & Bus-medarbeider kolliderer eller kan kollidere med interessene til MAN Truck &
Bus. En slik interessekonflikt kan særlig oppstå som følge
av bibeskjeftigelser. Dersom en medarbeider setter sine
personlige interesser over selskapets, kan det skade MAN
Truck & Bus.
CODE OF CONDUCT

INTERESSEKONFLIKTER
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Vi respekterer våre kollegers personlige interesser og privatliv. Men vi
legger vekt på å unngå konflikter mellom private og forretningsmessige
interesser og det som kan gi inntrykk av å være det. Vi treffer våre beslutninger utelukkende på grunnlag av saklige kriterier og lar oss ikke påvirke
av personlige interesser og forhold.
M ITT B I DR AG

 	Jeg unngår også det som kan virke som en interessekonflikt og informerer
min overordnede, og ved behov HR-avdelingen, om enhver tilsynelatende
eller faktisk eksisterende interessekonflikt. Sammen søker vi å finne en
løsning som ikke er til skade for selskapets interesser.

EKSEMPEL

Sjefen din ber deg gjennomgå tilbudene fra noen leverandører av plastdeler. Du oppdager at ett av de beste
tilbudene kommer fra bedriften til en
god venn.

Informer din overordnede om situasjonen og fortell om den mulige
interessekonflikten. Drøft den videre
fremgangsmåten med din overordnede og kontakt ved behov Compliance-kontaktpersonene som er
nevnt i kapittel 4.
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

GAVER, BEVERTNING OG
INVITASJONER

Oppmerksomhet i form av gaver, bevertning og invitasjoner er utbredt i forretningslivet. Så fremt denne
oppmerksomheten er innenfor rimelighetens grenser og
ikke bryter interne eller lovbestemte reguleringer, utgjør
de ikke et problem. Men hvis slike gaver og oppmerksomhet går ut over disse grensene og brukes til å påvirke
tredjepart, kan det være straffbart.
CODE OF CONDUCT
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	I konsernretningslinjene for håndtering av gaver, bevertning og invitasjoner
til arrangementer er det fastlagt hva slags oppmerksomhet og gaver som er
passende, og hvilke kontrollforanstaltninger som må følges når det gjelder å
ta imot og innvilge den slags.
M ITT B I DR AG

 	Jeg setter meg inn i konsernretningslinjene for håndtering av gaver, bevertning og invitasjoner til arrangementer og overholder disse strengt.
	Jeg tenker gjennom hvordan jeg forholder meg i denne sammenheng med
hensyn å finne mulige interessekonflikter.

EKSEMPEL

Medarbeideren til en underleverandør
gir deg en kostbar fødselsdagsgave
som du muligens ikke kan ta imot i
henhold til de interne retningslinjene.

Selv om du ikke tror at de forretningsmessige forbindelsene blir
påvirket av om du tar imot gaven,
har du ikke lov til å sette deg ut over
de gjeldende konsernretningslinjene for håndtering av gaver, bevertning og invitasjoner til arrangementer. Om du er i tvil, skal du ikke
ta imot gaven. Dersom du er bekymret for at avvisning av gaven kan
bli tatt ille opp, kontakter du din
overordnede slik at dere sammen
kan komme fram til en løsning. Ved
spørsmål skal du ta kontakt med
Compliance-kontaktpersonene som
er nevnt i kapittel 4.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

KORRUPSJONSFORBUD
Korrupsjon er et alvorlig problem i næringslivet. Det fører
til at avgjørelser tas på feil grunnlag, forhindrer fremskritt
og nyskaping, virker konkurransevridende og skader samfunnet. Korrupsjon er forbudt. Det kan medføre bøter for
MAN Truck & Bus samt straffe-, sivil- og arbeidsrettslige
sanksjoner for de involverte medarbeiderne.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Kvaliteten på selskapets produkter og tjenester er nøkkelen til vår suksess.
Vi tolererer ingen form for korrupsjon. Vi gir bare gaver eller donasjoner til
forretningspartnere, kunder eller andre eksterne tredjeparter innenfor de
rettslig tillatte rammebetingelsene og de interne retningslinjene.
M ITT B I DR AG

 	Jeg bestikker aldri andre og tar aldri imot bestikkelser, verken direkte eller
indirekte. Jeg setter meg inn i de interne bestemmelsene før jeg gir eller tar
imot gaver, bevertning eller invitasjoner.
	Hvis jeg blir oppmerksom på korrupsjon, melder jeg straks fra til en av
Compliance-kontaktpersonene som er nevnt i kapittel 4.
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EKSEMPEL

Du er salgsansvarlig i en MAN Truck &
Bus-bedrift og vil gjerne overgå årets
omsetningsmål. Du utarbeider et tilbud
på et stort oppdrag fra en potensiell
kunde. Den ansvarlige beslutningstaker
hos kunden tilbyr deg å påvirke avgjørelsen til fordel for MAN Truck & Bus
mot en rimelig godtgjørelse.

Kravet fra kunden er et uttrykk for
korrupsjon. Informer omgående din
overordnede og din ansvarlige Compliance-kontaktperson (se kapittel 4).

MAN TRUCK & BUS

34

VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

KONTAKT MED
OFFENTLIGE
TJENESTEMENN OG
POLITIKERE
I omgang med offentlige tjenestemenn eller politikere,
regjeringer, myndigheter og andre offentlige instanser
gjelder ofte spesielle rettslige betingelser, og selv et
enkelt brudd på disse kan ha alvorlige følger og utelukke
MAN Truck & Bus fra tildelingen av offentlige oppdrag for
alltid.
S ELSK A PE TS PR I N S IP P

 	Vår kontakt med offentlige tjenestemenn og politikere retter seg strengt
etter gjeldende lov og rett samt de relevante interne bestemmelsene for å
unngå interessekonflikter og korrupsjon. Vi gir heller ingen “facilitation payments”, altså betaling til offentlig ansatte for å fremskynde rutinemessige
beslutningsprosesser.
M ITT B I DR AG

 	Jeg er klar over at det i kontakt med offentlige oppdragsgivere gjelder
særlig strenge regler, og jeg setter meg inn i dem. Ved spørsmål tar jeg kontakt med Compliance-kontaktpersonene som er nevnt i kapittel 4.
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EKSEMPEL

Du vet at en offentlig etat planlegger å
legge ut et stort oppdrag på anbud. Du
overveier å be personen som er ansvarlig for anbudsinnbydelsen i etaten,
og som du kjenner fra et tidligere prosjekt, om å utforme anbudet slik at MAN
Truck & Bus vinner det.

Dette må du absolutt ikke gjøre. En
slik påvirkning vil være ulovlig.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

KONSULENTER OG
AGENTER
På enkelte forretningsområder bruker MAN Truck & Bus
eksterne konsulenter som på ulike måter bistår MAN
Truck & Bus ved etablering og/eller avvikling av salgsbaserte forretningsforhold. Siden de ikke er en del av
bedriften, kan det ikke garanteres at disse konsulentene
følger de samme høye etiske prinsippene som MAN Truck
& Bus. For å minimere risikoen for at godtgjørelsen som
MAN Truck & Bus betaler, brukes til korrupsjon, skal man
være forsiktig med bruk av eksterne konsulenter. Hvis
konsulentene gjør seg skyldig i lovbrudd, kan det også
skade MAN Truck & Bus’ omdømme og til og med føre til
at selskapet må påta seg ansvar overfor tredjepart, samt
betale svært store bøter.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi bruker bare konsulenter innenfor rammen av gjeldende lovgivning og
bestemmelsene i konsernets retningslinjer om engasjement av forretningspartnere som mellommenn og/eller representanter.
	Hermed sikrer vi at godtgjørelsene bare betales for faktisk utført konsulentog formidlingsvirksomhet, og at godtgjørelsene står i rimelig forhold til den
utførte ytelsen.
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M ITT B I DR AG

	Jeg kontrollerer integriteten til potensielle konsulenter og agenter nøye før
jeg tildeler ordrer og utbetalinger, og sikrer at det skjer i overensstemmelse
med konsernets retningslinjer om engasjement av forretningspartnere som
mellommenn og/eller representanter.
	Jeg forsikrer meg om at kontraktene som jeg har ansvar for, tåler en juridisk
og økonomisk kontroll også med henblikk på sammenlignbare kontrakter
med andre agenter.

EKSEMPEL

MAN Truck & Bus deltar i en offentlig
anbudskonkurranse. En agent tar kontakt med deg og forteller deg at han
mot et ekstra agenthonorar kan sikre
at MAN Truck & Bus vinner anbudet.

Det kan være straffbart hvis du innvilger det ekstra agenthonoraret og
agenten bruker dette honoraret som
bestikkelse for at MAN Truck & Bus
skal få oppdraget. For å utelukke
denne risikoen må du kontrollere
om agenten er seriøs ut fra bestemmelsene i konsernets retningslinjer om engasjement av forretningspartnere som mellommenn og/eller
representanter.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

FORBUD MOT
HVITVASKING OG
TERRORFINANSIERING
I nesten alle verdens stater finnes det lover mot hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvasking foreligger når
penger eller andre formuesgjenstander som direkte eller
indirekte stammer fra kriminelle handlinger, bringes inn i
det legale økonomiske kretsløpet og det blir vanskelig å
spore hvor de opprinnelig kommer fra. Terrorfinansiering
foreligger når penger eller andre midler stilles til rådighet
for terrorhandlinger eller til støtte for terroristiske organisasjoner. For å bli stilt til ansvar for hvitvasking, er det
ikke nødvendig at den involverte er klar over at det skjer
hvitvasking gjennom den pågående transaksjonen eller
den aktuelle pengeoverføringen. Også uaktsom medvirkning til hvitvasking kan medføre alvorlige straffer for
alle de involverte.
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi kontrollerer omhyggelig identiteten til kunder, forretningspartnere og
andre tredjeparter som vi vil gjøre forretninger med. Det er vårt uttalte mål å
inngå forretningsforbindelser kun med seriøse partnere som driver virksomhet i samsvar med lover og forskrifter og med driftsmidler fra lovlige kilder.
	Inngående betalinger tilordnes omgående de tilhørende ytelsene og bokføres. Vi sørger for transparente og åpne kontantstrømmer.
M ITT B I DR AG

	Jeg foretar meg ikke noe som på noen måte kan være en overtredelse av
nasjonale eller internasjonale hvitvaskingsbestemmelser. Jeg er oppmerksom og undersøker mistenkelig opptreden fra kunder, forretningspartnere
og andre. Dersom det foreligger opplysninger som kan begrunne en slik
mistanke, henvender jeg meg omgående til den ansvarlige for hvitvaskingssaker eller en av Compliance-kontaktene som er nevnt i kapittel 4.
	Jeg overholder alle bestemmelser om notering og bokføring som gjelder ved
transaksjoner og kontrakter på mitt ansvarsområde.

EKSEMPEL

En av MAN Truck & Bus’ kunder har
betalt et for høyt beløp. Han ber om
at tilbakebetalingen ikke skal skje
per bankoverføring til hans opprinnelige bedriftskonto, men at det skal
overføres til en konto i Sveits eller
utbetales kontant.

En slik forespørsel trenger en forklaring. Ikke gå med på et slikt
forslag uten videre, spør kunden
hvorfor tilbakebetalingen ikke
kan skje på samme måte som den
opprinnelige betalingen. Innhent råd
hos Compliance-kontakten som er
nevnt i kapittel 4.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

REGNSKAPSFØRING
OG REGNSKAPSRAPPORTERING
Bare med forskriftsmessig regnskapsføring og korrekt
regnskapsrapportering kan MAN Truck & Bus skape og
opprettholde tillit i offentligheten og hos sine aksjonærer
og kontraktspartnere. Dersom det oppstår uregelmessigheter, kan det få alvorlige konsekvenser for selskapet
og for de ansvarlige personene.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi overholder lover og bestemmelser for forskriftsmessig regnskapsføring
og regnskapsrapportering. Transparens og korrekthet er første bud for oss.
Med dette for øyet informerer vi regelmessig alle kapitalmarkedsaktører om
den aktuelle finansielle situasjonen og forretningsutviklingen. Vi offentliggjør våre periodiske regnskap som er utarbeidet i samsvar med nasjonale og
internasjonale regnskapsbestemmelser til rett tid.
M ITT B I DR AG

	På mitt ansvarsområde organiserer jeg prosessene slik at alle økonomiske opplysninger kan registreres i regnskapet korrekt og til rett tid. Ved
spørsmål henvender jeg meg til min overordnede eller økonomiavdelingen
for korrekt registrering av opplysningene.
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EKSEMPEL

Du har stort behov for nytt arbeidsutstyr. Avdelingens budsjett for det inneværende regnskapsåret er imidlertid
allerede brukt opp. Du vurderer å kjøpe
inn utstyret likevel og regnskapsføre
kostnadene på neste regnskapsår, når
budsjettet ditt er fullt igjen.

Ikke gjør det. Konteringer skal alltid
skje riktig. Uriktige konteringer kan
få alvorlige følger for selskapet og
den enkelte medarbeider.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

SKATTER OG TOLL
MAN Truck & Bus er underlagt en hel rekke forskjellige
lover og regler innenfor utenrikshandel, skatter og toll
som følge av våre verdensomspennende aktiviteter og
stadig åpning av nye markeder. Ved å følge gjeldende
skatte- og tollrettslige bestemmelser oppnår vi tillit hos
kundene og skattemyndighetene og i offentligheten.
Uregelmessigheter kan medføre betydelig økonomisk
skade og alvorlig omdømmeskade for MAN Truck & Bus,
og medarbeideren som har ansvaret, må også regne med
negative konsekvenser.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi er oss vårt samfunnsansvar bevisst når det gjelder oppfyllelsen av
skatte- og tollplikter, og overholder alle nasjonale og internasjonale
lovbestemmelser.
M ITT B I DR AG

	Jeg organiserer interne strukturer og prosesser på mitt ansvarsområde slik
at all skatt og toll som de respektive selskapene skal betale, beregnes fullstendig, korrekt og i rett tid, registreres i rapporter og betales til de ansvarlige skatte- og avgiftsmyndighetene.
	Dersom jeg får vite om overtredelser av skatte- og tollbestemmelser på mitt
ansvarsområde, bruker jeg alle muligheter til å forhindre eller stoppe disse
overtredelsene. Hvis det ikke er mulig, henvender jeg meg til de aktuelle
kontaktpersonene for skatte- og tollsaker.
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EKSEMPEL

Du har ansvaret for registrering av
bestemte transaksjoner, slik som
generelle kostnader (vedlikeholdskostnader) og produksjonskostnader i det
lovpålagte finansregnskapet. Et prosjekt overskrider bestemte kontrollparametere på et tidlig tidspunkt. Du
mottar derfor en anvisning om kontering av vedlikeholdskostnader, selv om
det uten tvil dreier seg om en investering og dermed er produksjonskostnader som skal aktiveres.

Sørg for at du alltid regnskapsfører
i samsvar med de lovbestemte retningslinjene. Alle transaksjoner skal
registreres i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, siden
regnskapet danner grunnlaget for
skattemeldingen. Feil i regnskapet kan føre til feilaktige skattemeldinger og alvorlige skatteog tollrettslige konsekvenser
for selskapet og de ansvarlige
medarbeiderne.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER
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RETTFERDIG OG FRI
KONKURRANSE
Rettferdig og fri konkurranse er beskyttet av gjeldende
kartell- og konkurranselover. Ved å overholde disse
lovene sikres at det ikke forekommer konkurransevridninger på markedet – til fordel for alle markedsdeltakere.
Det er særlig forbudt å avtale og samordne praksis mellom konkurrenter med det formål å forhindre eller innskrenke den frie konkurransen. Det er heller ikke tillatt å
misbruke en markedsdominerende posisjon. Slik misbruk
kan for eksempel foreligge ved ulik behandling av kunder
uten saklig grunn (diskriminering), ved leveringsnekt, ved
å tvinge igjennom urimelige innkjøps- eller salgspriser og
betingelser, eller ved koblingshandel uten saklig grunn
til tilleggsytelsen som kreves. Atferd i strid med konkurransereglene kan ikke bare skade MAN Truck & Bus’
gode navn og rykte i betydelig grad, men også medføre
betydelige bøter og straffer.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi driver virksomhet utelukkende basert på rettferdige og objektive kriterier
og ut fra markedsøkonomiske prinsipper samt en fri og åpen konkurranse.
Vi sammenlignes gjerne med våre konkurrenter og overholder alltid gjeldende lov og rett og de etiske prinsipper.
	Vi inngår ingen avtaler med konkurrenter, leverandører eller kunder som
er i strid med konkurransereglene. I den grad MAN Truck & Bus har en
markedsdominerende posisjon, misbruker vi den ikke.
	I kontakt med våre autoriserte forhandlere overholder vi de spesifikke,
konkurranserettslige rammebetingelsene for distribusjonssystemer.
M ITT B I DR AG

	I all kontakt med konkurrenter passer jeg på at det ikke mottas eller
gis noen informasjon som gjør det mulig å trekke konklusjoner om det
nåværende eller fremtidige, forretningsmessige forholdet til informatøren.
	I samtaler eller annen kontakt med konkurrenter unngår jeg temaer som
er av betydning for den innbyrdes konkurransen. Dette gjelder blant annet
priser, prisfastsetting, forretningsplaner, utviklingsstatus og leveringsfrister.
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EKSEMPEL

På en messe snakker du med en
medarbeider fra konkurrenten. Etter
kort tid merker du at samtalepartneren
prøver å lokke ut av deg opplysninger
om de videre forretningsplanene til
MAN Truck & Bus. Som mottrekk tilbyr
samtalepartneren din å gi tilsvarende
opplysninger fra sin bedrift.

Gjør det straks og uten mulighet for
misforståelser klart for samtalepartneren din at du ikke vil snakke med
ham om disse emnene. En slik samtale ville være – i tillegg til ulovlig
avsløring av forretningshemmeligheter – brudd på gjeldende
konkurranselovgivning og kan ha
drastiske følger for både deg personlig og MAN Truck & Bus samt for
samtalepartneren din og hans selskap. Informer straks den ansvarlige
Compliance-kontaktpersonen som
er nevnt i kapittel 4, og diskuter den
videre prosessen.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

INNKJØP

MAN Truck & Bus er gjennom sin virksomhet kontraktsmessig bundet til en rekke leverandører og tjenesteytere.
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi velger nøye ut leverandører og tjenesteytere basert på objektive kriterier.
	Ved innkjøp av produkter og tjenester involverer vi de ansvarlige innkjøpsavdelingene i samsvar med de relevante retningslinjene for innkjøp.
M ITT B I DR AG

	Jeg foretrekker ikke en leverandør eller tjenesteyter uten saklig grunn og
unngår enhver interessekonflikt.
	Jeg kjøper ikke inn produkter eller tjenester uten først å ha skaffet meg
informasjon om markedet og alternative tilbydere. Samtidig følger jeg de
relevante retningslinjene for innkjøp og kobler tidlig inn innkjøpsavdelingen i
innkjøpsprosessen.

EKSEMPEL

Du blir oppmerksom på at en MAN
Truck & Bus-medarbeider vil bruke en
spesiell leverandør i strid med de gjeldende retningslinjene for innkjøp, uten
å involvere innkjøpsavdelingen.

Ta kontakt med innkjøpsavdelingen eller kontaktpersonene nevnt i
kapittel 4, for å sikre at det tilbudet
som er mest lønnsomt for bedriften,
slipper til.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

EKSPORTKONTROLL
I forbindelse med eksportkontroll er grenseoverskridende
handel underlagt forbud, begrensninger, godkjenningsforbehold og andre overvåkingstiltak. I tillegg til varer gjelder
eksportkontrolloven også for teknologier og programvare.
Utover den egentlige eksporten omfattes her også midlertidig utførsel, for eksempel å ta med gjenstander og
tekniske tegninger på forretningsreiser, på samme måte
som tekniske overføringer, for eksempel via e-post eller
nettsky.
Videre er forretninger med personer eller selskaper som
står på sanksjonslister, prinsipielt forbudt, uavhengig av
leveringsprosess.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi overholder alle bestemmelser for import og eksport av varer, tjenester og
informasjon.
M ITT B I DR AG

	Ved avgjørelser om import eller eksport av produkter og tjenester overveier
jeg nøye om denne transaksjonen kan være underlagt eksportkontroll. I tvilstilfeller innhenter jeg råd fra avdelingen som har ansvaret for toll og internasjonal handelsrett.

CODE OF CONDUCT

EKSPORTKONTROLL

51

EKSEMPEL

Du får en forespørsel fra en potensiell kunde som vil gi MAN Truck & Bus
oppdraget med å levere produkter til
et land som muligens er underlagt en
handelsblokade.

Avklar med den ansvarlige avdelingen hvilke eksportbegrensninger
som gjelder for det aktuelle landet
(f.eks. embargo fra FN), og ikke
inngå noen avtale som forplikter
MAN Truck & Bus til eksport til dette
landet før spørsmålet er fullstendig
avklart.

MAN TRUCK & BUS
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VÅRT ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

FORBUD MOT
INNSIDEHANDEL
Lovgivningen (i EU: markedsmisbruksforordningen, MAR)
forbyr utnyttelse og overlevering av innsideinformasjon ved kjøp og salg av aksjer, andre verdipapirer og
finansielle instrumenter. Det samme gjelder anbefaling
til tredjepart eller oppfordring til tredjepart om å utføre
innsidehandel, eller urettmessig avsløring av innsideinformasjon. Nasjonale lover kan fastsette ytterligere forbud. Innsideinformasjon er nøyaktig informasjon om ikke
offentlig kjente omstendigheter som ville være egnet til å
påvirke børskursen for de aktuelle verdipapirene, f.eks.
MAN Truck & Bus- eller Volkswagen-aksjer, eller finansielle instrumenter hvis de ble kjent.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi behandler børsrelevant innsideinformasjon i overensstemmelse med
lovene som gjelder for kapitalmarkedet, og tolererer ingen innsidehandel.
Kunnskap om innsiderelevante planer og prosesser kan vi bare bruke internt
under gjeldende bedriftsinterne bestemmelser og ikke gi videre til utenforstående, heller ikke familiemedlemmer (f.eks. ektefelle).
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M ITT B I DR AG

	Jeg kommer verken til å delta i innsidehandel eller anbefale eller oppfordre
tredjepart til dette. Jeg kommer videre ikke til å avsløre innsideinformasjon,
med mindre det skjer i forbindelse med den vanlige utøvelsen av arbeidet
mitt og jeg følger de gjeldende bedriftsinterne bestemmelsene. Jeg setter
meg inn i de relevante bedriftsinterne bestemmelsene.
	Når jeg har tilgang til innsideinformasjon, verken kjøper eller selger jeg
verdipapirer eller finansielle instrumenter ved å utnytte denne innsideinformasjonen. Dette gjelder ikke bare handel med aksjer fra MAN Truck &
Bus, andre børsnoterte selskaper i Volkswagen-konsernet eller tilsvarende
derivater, men prinsipielt med alle verdipapirer og finansielle instrumenter
(f.eks. fra leverandører).

EKSEMPEL

Gjennom ditt arbeid hos MAN Truck &
Bus får du vite at det snart skal offentliggjøres at Volkswagen-konsernet
har kjøpt opp et nytt selskap. Du vet
at en god venn for øyeblikket vurderer
å selge Volkswagen-aksjene sine.
Siden Volkswagen-aksjene sannsynlig
kommer til å stige i kurs etter kunngjøringen om oppkjøpet av det nye forretningsområdet, vurderer du å tipse
vennen din om at han bør vente litt
med å selge aksjene sine.

Du må ikke i noe tilfelle gi vennen
din et slikt tips. Siden det her
dreier seg om informasjon som
ikke er offentlig kjent, er dette innsidekunnskap som du ikke under
noen omstendighet kan dele med
andre personer. Det er straffbart å
bringe slik informasjon videre, enten
det gjøres direkte eller indirekte.
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VÅRT ANSVAR PÅ ARBEIDSPLASSEN

MAN Truck & Bus er opptatt av å ta
vare på helsen til hver enkelt ansatt
og å sørge for deres sikkerhet.
Vern og sikkerhet gjelder også for
de ansattes og kundenes data, på
samme måte som bedriftsspesifikk fagkunnskap og selskapets
eiendeler.
MAN Truck & Bus’ ansvar for arbeidsplassen bygger på følgende
prinsipper:
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VÅRT ANSVAR PÅ ARBEIDSPLASSEN

HELSE, MILJØ OG
SIKKERHET

MAN Truck & Bus tar ansvaret for sine medarbeideres
helse og sikkerhet svært alvorlig. Vi ivaretar vern av helse,
miljø og sikkerhet innenfor rammene av de til enhver
tid gjeldende nasjonale bestemmelsene og selskapets
HMS-politikk.
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Gjennom stadig forbedring av arbeidsvilkårene og andre forebyggende og
helsefremmende tiltak opprettholder og fremmer vi våre ansattes helse,
prestasjonsevne og arbeidsglede.
M ITT B I DR AG

	Jeg holder meg til HMS-bestemmelsene. Jeg setter aldri mine kollegers
eller forretningspartneres helse og sikkerhet i fare. Innenfor mitt ansvarsområde iverksetter jeg alle passende og lovbestemte tiltak for å sikre at
det alltid er trygt å arbeide på arbeidsplassen min. Ved selv å ta i bruk forebyggende og helsefremmende tiltak bidrar jeg aktivt til å opprettholde og
styrke helsen min.

EKSEMPEL

Du oppdager at en maskin på avdelingen din åpenbart har en feil på
elektronikken.

Ta maskinen ut av drift, merk den
tydelig med at den er i ustand og
meld fra til den ansvarlige overordnede. Det er ikke tillatt og det
kan være farlig å reparere elektrisk
utstyr på egen hånd.
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VÅRT ANSVAR PÅ ARBEIDSPLASSEN

PERSONVERN

For å ivareta personvernet finnes det spesielle lover for
håndtering av personopplysninger. For innhenting, lagring,
behandling og annen bruk av personopplysninger kreves
det i prinsippet samtykke fra den aktuelle personen,
en kontraktsmessig regulering eller et annet juridisk
grunnlag.
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi beskytter personopplysningene til alle våre medarbeidere, tidligere
medarbeidere, kunder, leverandører og andre berørte.
	Vi samler, innhenter, behandler, bruker og lagrer personopplysninger bare i
overensstemmelse med lovverket.
M ITT B I DR AG

	Jeg sørger for at innhenting, lagring, behandling og annen bruk av personopplysninger bare kan skje med samtykke fra den berørte, ved en kontraktsmessig regulering eller annet juridisk grunnlag.
	All behandling må sikres slik at den sensitive informasjonens konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, sporbarhet og pålitelighet ivaretas, og at uautorisert intern eller ekstern bruk av den forhindres.
	Hvis jeg er i tvil, henvender jeg meg til min overordnede, den personvernansvarlige eller personvernkoordinatoren.

EKSEMPEL

Du har organisert et seminar for MAN
Truck & Bus med eksterne deltakere,
og i den forbindelsen har du mottatt
deltakernes personopplysninger. En
kollega fra salgsavdelingen ber deg om
å få adressene.

Ikke gi fra deg disse opplysningene uten å drøfte det med din overordnede, den personvernansvarlige
eller personvernkoordinatoren. Personopplysninger skal prinsipielt
bare brukes til det formålet de er
samlet inn for.
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VÅRT ANSVAR PÅ ARBEIDSPLASSEN

SIKKERHET OG VERN
AV INFORMASJON,
KUNNSKAP OG
IMMATERIELL EIENDOM
MAN Truck & Bus eier internasjonalt beskyttede patenter
og har i tillegg omfattende bedrifts- og forretningshemmeligheter og teknisk fagkunnskap. Denne kunnskapen er
grunnlaget for vår forretningsmessige suksess. Uautorisert videreformidling av slik kunnskap kan medføre store
tap for MAN Truck & Bus og få arbeids-, sivil- og strafferettslige konsekvenser for den aktuelle medarbeideren.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi er klar over verdien av selskapets fagkunnskap og beskytter den svært
omhyggelig.
	Vi anerkjenner og respekterer den immaterielle eiendommen til konkurrenter, forretningspartnere og andre tredjeparter.
M ITT B I DR AG

	Jeg håndterer all informasjon fra MAN Truck & Bus og Volkswagen-konsernet med forsiktighet og gir den ikke videre til uvedkommende. Jeg er spesielt påpasselig med informasjon som gjelder teknisk fagkunnskap, patenter,
bedrifts- og forretningshemmeligheter.
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EKSEMPEL

Du er involvert i utviklingen av en innovativ teknologi. Du skal presentere
utviklingen på forskjellige MAN Truck
& Bus-produksjonssteder, og til presentasjonen vil du bruke den bærbare
PC-en din, der du har lagret de relevante dokumentene. Du har tenkt til
å gå igjennom disse dokumentene en
gang til på flyet eller toget på vei til de
ulike produksjonsstedene.

Du må sikre at ingen får kjennskap
til sensitiv informasjon som tilhører
MAN Truck & Bus. Ellers kan det
føre til alvorlige konkurranseulemper. Ikke ta frem slik informasjon
på steder der tredjepart kan få tak
i denne informasjonen eller kan få
kjennskap til den.
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VÅRT ANSVAR PÅ ARBEIDSPLASSEN

IT-SIKKERHET

Man kan ikke lenger forestille seg arbeidshverdagen i
MAN Truck & Bus uten informasjonsteknologi (IT), tidligere kalt elektronisk databehandling (EDB). Men teknologien er også forbundet med mange risikoer. Blant disse
er særlig den negative påvirkningen av databehandlingen
som forårsakes av skadelige programmer (virus), tap
av data grunnet programfeil eller datamisbruk (f.eks. på
grunn av hackere).
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S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Vi er svært påpasselige med IT-sikkerheten og holder oss til det gjeldende
regelverket.
M ITT B I DR AG

	Jeg setter meg inn i det gjeldende regelverket for IT-sikkerhet og følger
retningslinjene der. Jeg er klar over at ukryptert datautveksling (f.eks. på
e-post eller USB-minnepinne) ikke er et sikkert kommunikasjonsmiddel.

EKSEMPEL

Du er borte fra kontoret og på et møte
får du en USB-minnepinne for å overføre et dokument.

Du skal kun bruke databærere eller
systemer til datautveksling som
du har fått av MAN Truck & Bus, og
opptre i samsvar med retningslinjene for informasjonsklassifikasjon. Sørg f.eks. for å få dokumentet tilsendt på e-post. Du skal aldri
åpne e-poster og vedlegg som virker
mistenkelige eller som du får fra
ukjente. På den måten forhindrer du
at skadelig programvare kommer
inn i selskapets nettverk.
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VÅRT ANSVAR PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDTERING AV
SELSKAPETS EIENDOM
MAN Truck & Bus materielle og immaterielle eiendom har til formål å sette våre medarbeidere i stand til
å nå selskapets forretningsmål og skal bare brukes i
forretningsøyemed.

S ELSK A PE TS PR I N S IP P

	Alle MAN Truck & Bus-ansatte respekterer MAN Truck & Bus’ materielle og
immaterielle eiendom og bruker den kun i arbeidsmessig øyemed.
M ITT B I DR AG

	Jeg overholder bedriftens regler og håndterer bedriftens eiendeler med
omtanke.
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HÅNDTERING AV SELSKAPETS EIENDOM
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EKSEMPEL

Fotballklubben din planlegger en helgetur med laget. Treneren spør om du
som MAN Truck & Bus-medarbeider
kan organisere en demobuss fra bilparken til MAN Truck & Bus.

Demobusser kan som regel også
leies av MAN Truck & Bus-medarbeidere til markedsbetingelser.
Du har ikke lov til å bruke selskapets kjøretøy gratis, verken privat
eller ved å stille dem til rådighet for
tredjepart.
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STØTTE

Du kan alltid få hjelp til å forstå og
bruke Code of Conduct både hos
interne medarbeidere og eksterne
samarbeidspartnere. I tillegg gjelder
en rekke prinsipper og retningslinjer for hele selskabet som du som
medarbeider selv forplikter deg til.
Du finner alle MAN Truck & Bus’ konsernretningslinjer i MAN House of
Policies: https://tratongroup.sharepoint.com/sites/hop/
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STØTTE

Ansatterepresentanter
	Vi anerkjenner alle ansattes grunnleggende rett til å danne fagforeninger og
ansatterepresentanter.
	Vi forplikter oss til å samarbeide åpent og tillitsfullt med de ansattes representanter, føre en konstruktiv og gjensidig forpliktende dialog og tilstrebe en
rettferdig interessebalanse. Profesjonell omgang med de ansattes representanter, som verken tillater særbehandling eller diskriminering, er en viktig
del av MAN Truck & Bus’ bedriftskultur.
	Sikring av fremtiden til MAN Truck & Bus og de ansattes arbeidsplasser
skjer med en konstruktiv og samarbeidsorientert tilnærming til konfliktløsning, med sosialt ansvar og med den økonomiske og teknologiske
konkurranseevne som utgangspunkt og mål. Lønnsomhet og sikring av
arbeidsplassene er likeverdige og felles mål.

Hjelp/kontakt
	Din overordnede er den første du skal henvende deg til ved spørsmål eller
usikkerhet når det gjelder Code of Conduct. I tillegg kan du trygt henvende
deg til Chief Compliance Officer og Compliance Officer for det respektive
selskapet samt til den sentrale Compliance Helpdesk:
E-post: compliance.helpdesk@traton.com
Telefon: +49 89 36098-555
	Du er også velkommen til å henvende deg til andre avdelinger i selskapet,
som HR-avdelingen, ansatterepresentantene og den relevante fagavdelingen hvis du har spørsmål. Klager kan rettes til den ansvarlige instans i henhold til de eksisterende selskapsavtaler.
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	I tillegg, dersom vi mistenker et lovbrudd kan vi med tillit rapportere dette
direkte til våre kollegaer hos TRATON Investigation Office. Sammen med
ansvarlig MAN Investigating Unit, vil det bli sørget for at omfattende og tilfredsstillende etterforskning blir utført. Mer informasjon om MAN Truck &
Bus sine varslingskanaler for å rapportere tips til potensielle lovbrudd konfidensielt, globalt, 24/7, og, ved ønske, anonymt er tilgjengelige på MAN
Truck & Bus nettsiden: www.man.eu/speakup
Mer informasjon finnes også på nettsiden til MAN Truck & Bus Global
Corporate:
www.man.eu/compliance
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STØTTE

Selvtest til beslutningshjelp
	Dersom jeg i enkelttilfeller skulle være usikker på om atferden min er i
overensstemmelse med grunnprinsippene i vår Code of Conduct, bør jeg
stille meg følgende spørsmål:

1. Har jeg tatt hensyn til alle relevante interesser i avgjørelsen min og
vurdert disse riktig? (Faglig test)

2. Har jeg følelsen av at jeg med avgjørelsen min beveger meg innenfor de lovbestemte og interne retningslinjene? (Lovlighetstest)

3. Står jeg ved avgjørelsen min når den blir kjent? (Ledertest)
4. Går jeg inn for at alle sammenlignbare tilfeller skal avgjøres på
samme måte i hele selskapet? (Generaliseringstest)

5. Mener jeg fortsatt at avgjørelsene mine er riktige, hvis selskapet
må forsvare dem offentlig? (Offentlighetstest)

6. Ville jeg godta mine egne avgjørelser hvis jeg var berørt?
(Berørthetstest)

7. Hva ville familien min si til avgjørelsen? (Andres mening)
	Hvis jeg har svart ja på spørsmålene 1–6 og også spørsmål 7 kan besvares
positivt, stemmer atferden min høyst sannsynlig overens med prinsippene
våre. Hvis det fortsatt er spørsmål eller tvil, henvender jeg meg til de kontaktpersonene som er nevnt i dette kapittelet.

CODE OF CONDUCT

S E LV T E S T T I L B E S L U T N I N G S H J E L P

MAN TRUCK & BUS

71

72

Nyeste versjon av Code of Conduct:
Den til enhver tid nyeste versjonen av Code of Conduct finner du på
konsernintranettet under https://inside.man.lan/en/ og på internett
under www.man.eu/codeofconduct.
Denne Code of Conduct fra MAN Truck & Bus SE med version 1.0
avløser utgaven fra MAN SE med version 2.1.
For enkelhetsskyld blir individer i denne teksten i noen tilfeller kun
omtalt i hannkjønnsform. I disse tilfellene, skal alle pronomen bli
forstått til at de gjelder likt for personer av alle kjønn.
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