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FORORD FRA DIREKTIONEN

Kære medarbejdere

Med hver vores opgaver yder vi alle et vigtigt bidrag til, at MAN
Truck & Bus kan opnå gode resultater. Kun hvis vi i fællesskab gør
vores bedste, kan vi nå vores mål og opnå international succes.
Det indebærer blandt andet, at vi til enhver tid viser os fra vores
bedste side.
Over hele verden vil vi være en troværdig, pålidelig og ærlig
partner for vores kunder, forretningspartnere, kolleger og offentligheden. Tilliden fra disse parter opnår vi kun, hvis vi tager ansvar
for vores handlinger. Derfor skal det overalt og til enhver tid være
en selvfølge, at vi overholder gældende lovgivning, respekterer
de grundlæggende etiske værdier og handler bæredygtigt. Det er
det samfundsmæssige ansvar, som vi alle må være bevidste om
– det gælder både Management Board, alle ledere og hver enkelt
medarbejder.
Denne Code of Conduct er en hjælp til at føre dette ud i livet, idet
den indeholder bindende retningslinjer og ved hjælp af eksempler
beskriver, hvordan vi håndterer konfliktsituationer i det daglige
arbejde. Den ramme, som vi hver dag bevæger os i, udgøres af
Code of Conduct sammen med vores kerneværdier kundeorientering, integritet, respekt, teamånd og beslutsomhed samt de øvrige
retningslinjer, der udspringer af kerneværdierne.
Derfor bedes du sætte dig ind i indholdet af vores Code of Conduct og altid efterleve den i det daglige arbejde. Tal gerne med
dine kolleger om eksemplerne, og hvis du har spørgsmål eller er i
tvivl om noget, er du meget velkommen til at henvende dig til en af
kontaktpersonerne nævnt i kapitel 4, der er klar til at hjælpe dig.

CODE OF CONDUCT

FORORD FRA DIREKTIONEN
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Lad os i fællesskab være et godt forbillede ved at gøre det rigtige
og også på den måde leve op til vores samfundsmæssige ansvar.

Alexander Vlaskamp
Administrerende direktør
MAN Truck & Bus SE

Michael Kobriger
Medlem af bestyrelsen for Produktion &
Logistik
MAN Truck & Bus SE

Inka Koljonen
Medlem af bestyrelsen for Finans
MAN Truck & Bus SE

Friedrich Baumann
Medlem af bestyrelsen for Salg & Kundeservice
MAN Truck & Bus SE

Arne Puls
Personaledirektør
MAN Truck & Bus SE

Dr. Frederik Zohm
Medlem af bestyrelsen for Forskning &
Udvikling
MAN Truck & Bus SE
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MAN TRUCK & BUS’ KERNEVÆRDIER

Vores mål er at være de
bedste – sammen!

KUNDEORIENTERING

Vi løser de problemer, kunderne har.

▪ Vi bidrager til, at kunderne opnår gode resultater.
▪ Vi gør det lettere for kunden at tjene penge.
▪ Vi skaber fremtidsløsninger inden for transport og energi.

CODE OF CONDUCT

MAN TRUCK & BUS’ KERNEVÆRDIER

INTEGRITET

Vi er forbilleder ved at handle korrekt.

▪ Vi holder det, vi lover.
▪ Vi tager ansvar for vores handlinger.
▪ Vi følger lovgivningen og compliance-standarderne.

RESPEKT

Vi tager et samfundsmæssigt ansvar med vores handlinger.

▪ Vi respekterer den enkelte og behandler naturen med omtanke.
▪ Vi behandler andre sådan, som vi ønsker at blive behandlet af dem.
▪ Vi lytter og sætter os ind i andres situation.

TEAMÅND

Vi samler alle vores kræfter for at blive de bedste.

▪ Vi udnytter forskellighed som en styrke.
▪ Vi holder sammen og er fælles om både sejre og nederlag.
▪ Vi udfordrer hinanden til at blive bedre.

BESLUTSOMHED
Vi udvikler os.

▪ Vi laver udfordringer om til løsninger.
▪ Vi tager det næste skridt med engagement og motivation.
▪ Vi lærer af vores fejl.

MAN TRUCK & BUS

07

08

MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR FOR COMPLIANCE

MAN Truck & Bus’ ansvar
for compliance

Vores virksomheds resultater afhænger i høj grad af, at vi alle –
både Management Board, ledere og hver enkelt medarbejder –
er kendetegnet ved ærlighed, hæderlighed og etisk korrekt
adfærd. Det betyder også, at vores kommunikation og rapportering både internt og eksternt er i overensstemmelse med sandheden og sker med grundighed og rettidighed.
Vores fælles mål er at tage ansvar for vores virksomhed og tage
vare på vores brands omdømme. Vi tager bæredygtighed alvorligt
og er derfor bevidste om de økonomiske, sociale og miljømæssige
konsekvenser af vores handlinger. Det indebærer også, at vi altid
og overalt overholder de regler, der gælder i virksomheden. Vores
direktører og ledere bærer i den forbindelse et særligt ansvar. De
skal fungere som forbilleder og forebygge overtrædelse af reglerne
i virksomheden, beskytte medarbejderne og repræsentere virksomheden med integritet både indadtil og udadtil.
Adfærdsprincipperne i denne Code of Conduct er en hjælp til os,
idet de fremhæver mulige risiko- og konfliktområder og disses
betydning for vores virksomhed og belyser dem ved hjælp af konkrete eksempler.
Indholdet af denne Code of Conduct er samlet under tre grundlæggende overskrifter:

MAN Truck & Bus’ ansvar som en del af samfundet
MAN Truck & Bus’ ansvar som forretningspartner
MAN Truck & Bus’ ansvar som arbejdsplads.

CODE OF CONDUCT

MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR FOR COMPLIANCE
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Code of Conduct repræsenterer bindende retningslinjer for arbejdet i hverdagen. Dertil kommer interne retningslinjer og regler
samt aftaler i ansættelseskontrakter. Naturligvis overholder vi også
bestemmelserne i den nationale og internationale lovgivning. Det
betyder blandt andet, at vi ikke deltager i aktiviteter, der er baseret på bedrageri, mandatsvig, afpresning, tyveri, underslæb eller
andre handlinger med bevidst forsæt om at skade vores kunders
eller tredjemands ejendom.
Manglende overholdelse af Code of Conduct kan medføre væsentlig skade; ikke kun for vores virksomhed, men også for vores
medarbejdere, vores forretningspartnere og andre interessenter.
Code of Conduct er derfor bindende for os alle, uanset om man
er ansat som medarbejder, leder eller direktør i virksomheden.
Tilsidesættelse af Code of Conduct tolereres ikke. Hvis Code of
Conduct ikke overholdes, må den pågældende medarbejder forvente konsekvenser, som – afhængigt af overtrædelsens omfang
– går fra arbejdsretlige sanktioner eller civilretlige erstatningskrav
til strafferetlige sanktioner.
For at undgå sådanne situationer har vi hver især et ansvar for at
sætte os ind i indholdet af Code of Conduct og lade den påvirke
vores adfærd og vores beslutninger. I tvivlstilfælde skal du søge
råd, og du kan uden bekymring henvende dig til din virksomheds
Chief Compliance Officer og Compliance Officer eller den centrale
Compliance Helpdesk (kontaktinformationer i kapitel 4).

MAN TRUCK & BUS
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CODE OF CONDUCT

MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

Virksomhedens samfundsmæssige
ansvar betyder, at vi som noget helt
naturligt overholder den gældende
lovgivning. Ved alle forretningsmæssige beslutninger er vi forpligtet til
at overholde de lovgivningsbestemmelser, vi i den givne situation er
omfattet af.
Den enkelte MAN Truck & Bus-medarbejder må være bevidst om sit
samfundsmæssige ansvar – både
over for andre mennesker og miljøet
– og medvirke til, at vores virksomhed yder et bidrag til en bæredygtig
udvikling.
MAN Truck & Bus’ samfundsmæssige ansvar udmønter sig i følgende
konkrete principper:

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

MENNESKERETTIGHEDER

FN’s menneskerettighedserklæring og Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention angiver de krav og forventninger, det internationale samfund har, når det handler
om at overholde og respektere menneskerettighederne.
CODE OF CONDUCT

MENNESKERETTIGHEDER
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Virksomheden respekterer, værner om og støtter over hele verden udbredelsen af alle gældende bestemmelser i menneskerettighederne som et grundlæggende og almengyldigt regelsæt. Vi tager afstand fra enhver form for
anvendelse af børne- og tvangsarbejde og enhver form for moderne slaveri
og menneskehandel. Det gælder ikke blot for samarbejdet internt i virksomheden, men som en selvfølge også for vores forretningspartnere og samarbejdet med dem.
D I T B I DR AG

 	Som MAN Truck & Bus-medarbejder kan du også gøre dit til at respektere
menneskerettighederne. Opfat menneskerettighederne som et grundlæggende regelsæt, og vær opmærksom på mulige krænkelser af menneskerettighederne der, hvor du er.
	Hvis du har en formodning om, at der sker krænkelser af menneskerettighederne i dine arbejdsmæssige omgivelser, skal du forsøge at forhindre eller
standse dem. Hvis dette ikke er muligt, skal du underrette din overordnede
eller en af de kontaktpersoner, der er nævnt i kapitel 4.

EKSEMPEL

Du er ansvarlig for indkøb af bestemte
varer. Du modtager oplysninger om,
at der hos leverandøren foregår børnearbejde i produktionen, eller at medarbejderne må arbejde under umenneskelige forhold (de er f.eks. udsat for
sundhedsfare).

Iværksæt de nødvendige tiltag, og
underret din overordnede og det
ansvarlige organ for bæredygtighed
i leverandørrelationerne. MAN Truck
& Bus skal undersøge forretningsrelationerne med denne forretningspartner nærmere og om nødvendigt
afbryde samarbejdet.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

LIGESTILLING OG
LIGEBEHANDLING

Ligestilling og ligebehandling er en grundsten for at sikre
en fordomsfri og åben atmosfære uden forskelsbehandling. MAN Truck & Bus tilskynder til en respektfuld og positiv atmosfære præget af mangfoldighed og tolerance. På
den måde er det muligt at opnå den størst mulige produktivitet, konkurrence- og innovationsevne, kreativitet og
effektivitet.
CODE OF CONDUCT

LIGESTILLING OG LIGEBEHANDLING
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Hos MAN Truck & Bus har alle lige muligheder.
	Vi diskriminerer ikke og tolererer ikke diskrimination på grund af nationalt
eller etnisk tilhørsforhold, køn, religion, holdninger, alder, handicap, seksuel
orientering, hudfarve, politisk overbevisning, social baggrund eller andre
forhold, der er indskrevet i lovgivningen. Vi praktiserer mangfoldighed,
bidrager aktivt til en inkluderende tilgang og skaber en atmosfære, som
giver den enkelte mulighed for at være sig selv til gavn for virksomheden.
	Udvælgelse, ansættelse og forfremmelse af vores medarbejdere sker grundlæggende på baggrund af deres kvalifikationer og evner.
D I T B I DR AG

 	Du skal overholde principperne om ligestilling og ligebehandling og også
prøve at påvirke dine omgivelser til at gøre det samme.
	Hvis du bliver opmærksom på overtrædelser af principperne om ligestilling
og ligebehandling (f.eks. diskrimination, chikane og mobning), skal du gøre
de pågældende personer opmærksom på, at de handler forkert. Hvis du ikke
kan påvirke hændelserne direkte, skal du underrette HR-afdelingen eller en
af de kontaktpersoner, der er nævnt i kapitel 4.

EKSEMPEL

Gennem en kollega, som du er ven
med, finder du ud af, at en ansøger til
en stilling i kollegaens afdeling ikke
fik jobbet på grund af sin hudfarve,
selvom han var den bedst egnede kandidat til den opslåede stilling.

Bidrag til at opklare sagen ved at
melde det til den ansvarlige HR-
afdeling, så de relevante tiltag kan
iværksættes.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

PRODUKTKVALITET
OG -SIKKERHED
Hver dag er et meget stort antal mennesker i berøring
med vores produkter og serviceydelser. MAN Truck & Bus
har ansvaret for i videst muligt omfang at forhindre de
risici, ulemper og farer, som brugen af vores produkter og
serviceydelser kan medføre for vores kunders og andres
sundhed, sikkerhed, miljø og ejendom.

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Derfor er det ikke kun et krav i lovgivningen, men også et mål for virksomheden at overholde lovgivningens og myndighedernes bestemmelser og
regler samt interne standarder vedrørende vores produkter. Vores produkter lever op til de gældende teknologiske standarder og er udviklet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Dette sikres systematisk
og løbende med processer og strukturer samt produktovervågning af køretøjerne i brug. Her går vi ikke på kompromis. Vi sikrer, at der ved eventuelt
forekommende afvigelser fra standarderne iværksættes rettidige og relevante tiltag.
D I T B I DR AG

 	Hvis du konstaterer eller er i tvivl om, hvorvidt vores produkter kan være
årsag til en risiko, eller der er regler, der ikke bliver overholdt, skal du gribe
ind over for det. Du skal melde sagen til din overordnede og de relevante
afdelinger og personer i virksomheden, f.eks. den ansvarlige for produktsikkerhed på dit område.

CODE OF CONDUCT

PRODUKTKVALITET OG -SIKKERHED
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EKSEMPEL

En kunde melder om tekniske problemer med et køretøj. Du er ikke sikker
på, om det skyldes kundens egen fejlbetjening eller en fremstillings- eller
konstruktionsfejl.

Få sagen afklaret. Det skal sikres, at
MAN Truck & Bus løser et problem,
som virksomheden har ansvaret
for. Selv kundens betjeningsfejl kan
kræve, at MAN Truck & Bus reagerer
(f.eks. ved at ændre i brugervejledninger og brugeroplæring).

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

MILJØBESKYTTELSE

MAN Truck & Bus er en international udbyder af lastbiler
og busser og tilhørende serviceydelser. Virksomheden er
bevidst om sit særlige ansvar for miljøet.
CODE OF CONDUCT

MILJØBESKYTTELSE
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Som erhvervsvirksomhed har vi ansvaret for, at vores produkter, lokationer
og serviceydelser tager hensyn til miljøet og er bæredygtige. Vi lægger vægt
på miljøvenlig, avanceret og effektiv teknologi og implementerer denne
i hele produkternes livscyklus. Allerede ved udvikling og produktion er vi
opmærksomme på skånsom omgang med naturens ressourcer, løbende
begrænsning af miljøpåvirkningen og overholdelse af miljølovgivningens
bestemmelser.
	Derudover revurderer vi løbende miljøpåvirkningen fra vores produkter og
produktionsmetoder og optimerer dem efter behov.
	Vi tager ansvar som en del af samfundet og som politisk medspiller. I begge
sammenhæng deltager vi i dialogen om fremtidens mobilitets- og energikoncepter og om, hvordan en bæredygtig udvikling kan udformes.
D I T B I DR AG

 	I forbindelse med dit arbejde skal du bestræbe dig på at skåne miljøet og
begrænse forbruget af ressourcer og energi. Du skal sikre, at dine aktiviteter påvirker miljøet mindst muligt, og at det, du foretager dig, er i overensstemmelse med miljølovgivningen.

EKSEMPEL

Du bemærker, at en større mængde
kemikalier lækker fra en tank og ned
i jorden.

Underret omgående en medarbejder med ansvar for området, og gør
opmærksom på problemet. Du må
ikke bare regne med, at en anden
tager sig af det.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

DONATIONER,
SPONSORSTØTTE OG
VELGØRENHED
MAN Truck & Bus foretager donationer (frivillige støttebidrag uden modydelse) og uddeler sponsorstøtte (støttebidrag på baggrund af en kontrakt med fastlagt modydelse)
med det formål at præge vores omdømme og opfattelsen
af os i offentligheden i en positiv retning. For at undgå
interessekonﬂikter og for at sikre en ensartet ageren i
virksomheden er donationer og sponsorstøtte kun tilladt
inden for den gældende lovgivnings rammer og i overensstemmelse med de gældende interne retningslinjer for
MAN Truck & Bus.

CODE OF CONDUCT

DONATIONER, SPONSORSTØTTE OG VELGØRENHED
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Vi yder pengedonationer og donationer i naturalier på følgende områder:
videnskab, uddannelse, sociale og kulturelle formål. Derudover er det tilladt
at yde sponsorstøtte inden for erhvervslivet og sportsverdenen.
	Donationer og støttebidrag tildeles kun efter en gennemsigtig
godkendelsesproces.
D I T B I DR AG

 	Hvis der er et formål, som du mener er værd at sponsorere, skal du på
forhånd henvende dig til den ansvarlige sponsorchef i MAN Truck & Bus.
	Uddeling af donationer sker gennemsigtigt, så formålet, s tøttemodtageren
og dennes kvittering for modtagelse af støtten er dokumenteret og kan
efterprøves. Overhold de interne processer, og undgå donationer, der kan
skade virksomhedens navn og rygte.

EKSEMPEL

En lokalpolitiker henvender sig til dig
som MAN Truck & Bus-medarbejder for
at bede om støtte fra virksomheden til
at føre valgkamp.

Du skal sige nej tak til forespørgslen. Donationer må kun gives, hvis
den fastlagte godkendelsesproces
er blevet overholdt. I dette tilfælde
er det ikke muligt at få støtten godkendt, da MAN Truck & Bus’ koncernpolitil for håndtering af støttebidrag og sponsorater ikke giver
mulighed for politisk motiverede
gaver såsom støtte til partier, partirelaterede institutioner og politikere.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

KOMMUNIKATION OG
MARKEDSFØRING
MAN Truck & Bus lægger vægt på en klar og åben kommunikation med medarbejdere, forretningspartnere, aktionærer og investorer, medierne og andre interessenter på
en redelig og ordentlig måde. Hver enkelt medarbejder er
ansvarlig for at følge de interne regelsæt ved kommunikationen for at sikre, at der er ensartethed og sammenhæng
i koncernens optræden. Her skal den enkelte medarbejder
respektere samtalepartnerens bidrag og optræde med
respekt for dennes arbejdsmæssige og personlige status.

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Ensartet og tydelig kommunikation er væsentlig for at opretholde kundernes, investorernes og andre interessenters tillid. Den relevante kommunikations- og marketingafdeling skal konsulteres, før der laves aftaler om
gennemførelse af kommunikations- og markedsføringstiltag.
D I T B I DR AG

	Undgå at udtale dig på virksomhedens vegne i offentligheden, og henvis
altid til kommunikationsafdelingen ved henvendelser. Hvis du udtaler dig
ved offentlige, faglige eller kulturelle arrangementer eller på internettet,
skal du gøre det klart, at det drejer sig om din personlige holdning. Brug
MAN Truck & Bus’ Social Media Guideline til at finde svar på, hvordan du
forholder dig korrekt på de sociale medier.

CODE OF CONDUCT

KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING
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EKSEMPEL

På internettet ser du en kommentar
med kritik af produktionsmetoderne i
Asien, og du ved, at det ikke har nogen
forbindelse med virkeligheden.

Selv om du virkeligt har lyst til at
gøre opmærksom på den forkerte
fremstilling med det samme, kontakter du kommunikationsafdelingen, fordi man herfra bedre kan give
et grundigt og passende svar på
kommentaren.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM EN DEL AF SAMFUNDET

LOBBYVIRKSOMHED
Politik og lovgivning har indﬂydelse på rammevilkårene
for at drive virksomhed. MAN Truck & Bus’ engagement
på det kommercielle marked betyder, at koncernen også
påvirker samfundet. MAN Truck & Bus kan via interessegrupper (lobbyvirksomhed) sætte koncernens interesser
på den politiske og
 lovgivningsmæssige dagsorden.

CODE OF CONDUCT

LOBBYVIRKSOMHED
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Lobbyvirksomhed styres centralt og drives ud fra principperne om å benhed,
gennemsigtighed og ansvarlighed. Det er en selvfølge, at vi forholder os
neutralt til politiske partier og interessegrupper. Uhæderlig påvirkning af
politikerne og lovgivningsprocesserne er ikke tilladt.
D I T B I DR AG

	Du må ikke forsøge at få indflydelse på politiske beslutninger på vegne
af virksomheden, medmindre du har fået mandat til det. Hvis du har fået
mandat til det, skal du overholde de interne retningslinjer, når du udfører
dine opgaver.

EKSEMPEL

En af dine bekendte er medlem af Folketinget. Du ved, at der i Folketinget
i øjeblikket drøftes et lovforslag, der
er vigtigt for MAN Truck & Bus, og du
overvejer at kontakte din bekendte for
at forklare MAN Truck & Bus’ interesser i forbindelse med dette lovforslag.

Kontakt ikke din bekendte vedrørende dette spørgsmål. Lobbyvirksomhed koordineres centralt
i MAN Truck & Bus og udføres på
en åben og gennemsigtig facon.
Det rigtige sted at henvende sig
ved den type lobbyvirksomhed er
kommunikationsafdelingen.

MAN TRUCK & BUS
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CODE OF CONDUCT

MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

Integritet, gennemsigtighed og rimelighed er afgørende for at opbygge
troværdighed og tillid i forretningsrelationerne. Derfor lægger MAN Truck
& Bus stor vægt på systematisk at
implementere lovgivningens rammer,
interne retningslinjer og virksomhedens kerneværdier samt at kommunikere dem tydeligt.
Det indebærer blandt andet, at vi
udelukkende sælger vores produkter
og serviceydelser via vores autoriserede salgskanaler.
MAN Truck & Bus’ ansvar som forretningspartner udmønter sig i følgende
konkrete principper:

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

INTERESSEKONFLIKTER

Der er tale om en mulig interessekonflikt, hvis en MAN
Truck & Bus-medarbejders private interesser strider imod
MAN Truck & Bus’ interesser, eller der er risiko for, at en
sådan situation opstår. En sådan interessekonflikt kan især
opstå som følge af en bibeskæftigelse. Hvis en medarbejder sætter sine personlige interesser over virksomhedens,
kan det være til skade for MAN Truck & Bus.
CODE OF CONDUCT

INTERESSEKONFLIKTER
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Vi respekterer medarbejdernes personlige interesser og privatliv. Samtidig
lægger vi vægt på at forhindre enhver form for konflikter mellem private og
arbejdsmæssige interesser. Vi træffer beslutninger alene baseret på objektive kriterier, og vi lader os ikke påvirke af personlige interesser og forhold.
D I T B I DR AG

 	Undgå, at der opstår blot antydningen af en interessekonflikt, og informér
din overordnede og om nødvendigt også HR-afdelingen om enhver tilsyneladende eller faktisk interessekonflikt. Sammen må I finde en løsning, der
ikke er til skade for virksomhedens interesser.

EKSEMPEL

Din chef beder dig om at gennemgå
tilbuddene fra nogle leverandører af
plastdele. Du kan konstatere, at
et af de billigste tilbud kommer fra en
af dine gode venners firma.

Fortæl din overordnede om situationen og den mulige interessekonflikt.
Aftal den videre fremgangsmåde
med din overordnede, og henvend
dig om nødvendigt til en af de Compliance-kontaktpersoner, der er
nævnt i kapitel 4.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

GAVER, FORPLEJNING
OG INVITATIONER

Goder i form af gaver, forplejning og invitationer er meget
udbredt mellem forretningsforbindelser. I det omfang
goderne ligger inden for rimelighedens grænser og ikke
er i strid med interne regler eller lovgivningen, udgør de
ikke et problem. Hvis sådanne goder imidlertid har et større
omfang og kan bruges til at påvirke tredjemand, kan det
være strafbart at give dem.
CODE OF CONDUCT

GAVER, FORPLEJNING OG INVITATIONER
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	I MAN Truck & Bus’ koncernpolitik om håndtering af gaver, forplejning og
invitationer til arrangementer er det fastlagt, hvilke goder der anses for at
være rimelige, og hvilke kontrolforanstaltninger man skal være opmærksom
på ved modtagelse og uddeling af goder.
D I T B I DR AG

 	Du skal gøre dig bekendt med koncernpolitikken om håndtering af gaver,
forplejning og invitationer til arrangementer og nøje overholde den.
	Du skal tænke igennem, hvordan du i den sammenhæng forholder dig, med
henblik på at finde frem til mulige interessekonflikter.

EKSEMPEL

En medarbejder hos en leverandør vil
gerne give dig en dyr fødselsdagsgave,
som du muligvis ikke må modtage i
henhold til de interne retningslinjer.

Selv om du ikke mener, at forretningsrelationen påvirkes ved at
modtage gaven, må du ikke se bort
fra den gældende koncernpolitik om
håndtering af gaver, forplejning og
invitationer til arrangementer. Hvis
du er i tvivl, skal du sige nej tak til
gaven. Hvis du er bekymret for, om
afvisningen af gaven kan blive taget
ilde op, skal du kontakte din overordnede, så I sammen kan finde
frem til en løsning. Ved spørgsmål
kan du henvende dig til en af de
Compliance-kontaktpersoner, der er
nævnt i kapitel 4.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

FORBUD MOD KORRUPTION
Korruption er et alvorligt problem i erhvervslivet. Korruption medfører beslutninger truffet på usagligt grundlag, er
en hindring for fremskridt og udvikling, forvrider konkurrencen og er til skade for samfundet. Korruption er forbudt og kan medføre bødestraf til MAN Truck & Bus samt
straffe-, civil- og arbejdsretlige sanktioner for de involverede medarbejdere.

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Kvaliteten af MAN Truck & Bus’ produkter og serviceydelser er afgørende for
virksomhedens succes. Vi accepterer ingen form for korruption. Vi giver kun
goder til forretningspartnere, kunder og andre eksterne inden for lovgivningens rammer og de fastlagte interne regler.
D I T B I DR AG

 	Du må aldrig bestikke nogen eller tage imod bestikkelse, hverken direkte
eller indirekte. Sørg for at holde dig orienteret om de interne regler, inden
du giver eller modtager gaver, invitationer og forplejningstilbud.
	Hvis du bliver opmærksom på korruption, skal du omgående melde det til
en af de Compliance-kontaktpersoner, der er nævnt i kapitel 4.

CODE OF CONDUCT

FORBUD MOD KORRUPTION

EKSEMPEL

Du har ansvaret for salg i en MAN
Truck & Bus-virksomhed og vil gerne
overgå årets omsætningsmål. Du udarbejder et tilbud i forbindelse med
udbuddet vedrørende en stor ordre
fra en mulig kunde. Den ansvarlige
beslutningstager hos kunden tilbyder
at påvirke ordretildelingen til fordel
for MAN Truck & Bus mod en rimelig
godtgørelse.

Kundens krav er udtryk for korruption. Underret omgående din
overordnede og den ansvarlige
Compliance-kontaktperson (se
kapitel 4).

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

KONTAKT MED POLITIKERE
OG EMBEDSMÆND
Ved kontakt med politikere og embedsmænd, regeringer,
myndigheder og andre offentlige institutioner gælder der
ofte særlige juridiske forhold, hvor selv enkelte overtrædelser kan have alvorlige konsekvenser og betyde, at
MAN Truck & Bus permanent bliver udelukket fra at kunne
få tildelt ordrer fra det offentlige.

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

 	Virksomhedens kontakt med politikere og embedsmænd retter sig konsekvent efter gældende lov og bestemmelser og de relevante interne regler for
at undgå interessekonflikter og korruption. MAN Truck & Bus betaler heller
ikke “smørelsesbetalinger”, som er betalinger til folk i betroede stillinger,
der skal f remskynde rutinemæssige embedshandlinger.
D I T B I DR AG

 	Du skal være bevidst om, at der ved kontakt med offentlige ordregivere
gælder særligt strenge regler, og sørge for at holde dig orienteret om disse.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til en af de Compliance-kontaktpersoner, der er nævnt i kapitel 4.

CODE OF CONDUCT

KONTAKT MED POLITIKERE OG EMBEDSMÆND

EKSEMPEL

Du ved, at en myndighed har planer om
at udbyde en stor ordre i licitation. Du
overvejer at kontakte den medarbejder hos myndigheden, der er ansvarlig
for licitationen, og som du kender fra et
tidligere projekt, og bede om at få licitationen udformet, så MAN Truck & Bus
vinder den.

Det er vigtigt, at du ikke fører
tanken ud i livet, da en sådan
påvirkning er ulovlig.

MAN TRUCK & BUS

35

36

MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

KONSULENTER OG
REPRÆSENTANTER
Når MAN Truck & Bus etablerer og / eller vedligeholder
deres salgsbaserede forretningsrelationer, inddrages
der inden for nogle salgsområder eksterne konsulenter,
som fungerer som salgssupport for MAN Truck & Bus på
forskellige måder. Da de ikke er en del af virksomheden,
er der ingen garanti for, at konsulenterne lever op til de
MAN Truck & Bus’ høje etiske standarder. Med henblik på
at minimere risikoen for, at vederlaget fra MAN Truck &
Bus anvendes som korruptionsmiddel, skal der udvises
omtanke, når der anvendes konsulenter. Hvis konsulenterne gør sig skyldige i lovovertrædelser, kan det også
skade MAN Truck & Bus’ omdømme og endda medføre,
at virksomheden hæfter over for tredjemand og idømmes
store bøder.
M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus anvender kun konsulenter inden for lovgivningens rammer
og reglerne koncernpolitikken om indsættelse af forretningspartnere, der
arbejder som mellemmænd og / eller repræsentanter.
	Dette sikrer, at vederlaget kun betales for faktiske konsultations- og
repræsentationsydelser, og at betalingerne står i et rimeligt forhold til
den leverede ydelse.

CODE OF CONDUCT

KONSULENTER OG REPRÆSENTANTER
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D I T B I DR AG

	Kontrollér omhyggeligt mulige konsulenters og repræsentanters integritet,
før du tildeler dem ordrer og foretager betalinger, og sørg for, at det sker i
overensstemmelse med koncernpolitikken om indsættelse af forretningspartnere, der arbejder som mellemmænd og / eller repræsentanter.
	Sørg for, at de kontrakter, som du er ansvarlig for, kan tåle juridisk og
forretningsmæssig gennemgang, også med hensyn til sammenlignelige
kontrakter med andre repræsentanter.

EKSEMPEL

MAN Truck & Bus deltager i en offentlig licitation. En repræsentant kontakter dig og informerer dig om, at han
kan sørge for, at kontrakten bliver tildelt MAN Truck & Bus til gengæld for et
ekstra formidlingshonorar.

Du kan blive retsforfulgt, hvis du
godkender det ekstra formidlingshonorar, og repræsentanten anvender dette honorar som bestikkelse
for at sikre, at MAN Truck & Bus
får kontrakten. For at undgå denne
risiko skal du kontrollere repræsentantens seriøsitet vha. reglerne
i koncernpolitikken om indsættelse
af forretningspartnere, der arbejder som mellemmænd og /eller
repræsentanter.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

FORBUD MOD
HVIDVASKNING AF PENGE
OG TERRORFINANSIERING
Der er lovgivning mod hvidvaskning af penge og terrorfinansiering i næsten alle verdens lande. Der er tale om
hvidvaskning af penge, når finansielle midler eller andre
aktiver, der direkte eller indirekte stammer fra kriminelle
aktiviteter, bringes i omløb i den almindelige økonomi,
så det bliver vanskeligt at spore, hvor de oprindeligt kom
fra. Terrorfinansiering sker, når penge eller andre midler
bruges til at finansiere terrorhandlinger eller støtte terrororganisationer. Ansvaret for hvidvaskning af penge er
ikke betinget af, at den involverede person er klar over,
at der bliver hvidvasket penge gennem den pågældende
transaktion eller overførsel. Også utilsigtet indblanding i
hvidvaskning af penge kan medføre alvorlige straffe for
alle involverede parter.

CODE OF CONDUCT
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus kontrollerer nøje identiteten på kunder, forretningspartnere og andre, som virksomheden handler med. Det er MAN Truck & Bus’
erklærede mål kun at have forretningsrelationer med seriøse forretningspartnere, der arbejder i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, og som bruger finansielle midler fra lovlige kilder.
	Indkommende betalinger skal straks henføres til de tilhørende ydelser og
bogføres. Vi sikrer gennemsigtige og åbne betalingsstrømme.
D I T B I DR AG

	Foretag dig ikke noget, der på nogen måde kan være en overtrædelse af
hvidvaskningslovgivningen herhjemme eller i udlandet. Vær opmærksom,
og undersøg mistænkelig adfærd hos kunder, forretningspartnere og andre
udenforstående. Hvis der foreligger oplysninger, der kan begrunde en sådan
mistanke, skal du omgående henvende dig til den ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning eller en af de Compliance-kontaktpersoner, der er
nævnt i kapitel 4.
	Overhold alle gældende bestemmelser om registrering og bogføring af
transaktioner og kontrakter inden for dit ansvarsområde.

EKSEMPEL

En af MAN Truck & Bus’ kunder har
betalt for meget. Han beder om, at det
overskydende beløb tilbagebetales ved
at overføre det til en konto i Schweiz
eller kontant i stedet for via en bankoverførsel tilbage til hans almindelige
firmakonto.

Denne type anmodning kræver en forklaring. Accepter ikke straks forslaget, men spørg i stedet kunden om,
hvorfor beløbet ikke kan betales tilbage på samme måde, som det oprindeligt blev indbetalt. Spørg om råd
hos en af de Compliance-kontakt
personer, der er nævnt i kapitel 4.

MAN TRUCK & BUS

40

MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

BOGFØRING OG FINANSIEL
RAPPORTERING
MAN Truck & Bus kan kun etablere og opretholde tilliden
fra det offentlige, aktionærer og aftaleparter, hvis virksomheden sikrer korrekt bogføring og finansiel rapportering. Enhver uregelmæssighed kan have alvorlige konsekvenser for MAN Truck & Bus og også for de ansvarlige
medarbejdere.
M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus overholder nøje de lovbestemte regler for korrekt bogføring
og finansiel rapportering. Gennemsigtighed og korrekthed er her af største
vigtighed. Derfor informerer MAN Truck & Bus regelmæssigt alle deltagere
på kapitalmarkederne om den aktuelle økonomiske situation og forretningsudviklingen. MAN Truck & Bus offentliggør rettidigt perioderegnskaber, der
opstilles i overensstemmelse med de nationale og internationale regler for
regnskabsaflæggelse.
D I T B I DR AG

	Sørg for at organisere processerne inden for dit ansvarsområde, så alle
finansielle oplysninger registreres korrekt og rettidigt. Hvis du har spørgsmål om, hvordan tallene registreres korrekt, skal du kontakte din overordnede eller den ansvarlige økonomiafdeling.

CODE OF CONDUCT
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EKSEMPEL

Du har akut brug for nyt udstyr. Budgettet i din afdeling for det aktuelle
regnskabsår er imidlertid allerede
opbrugt. Du overvejer at købe udstyret
alligevel og bogføre omkostningerne
i det kommende regnskabsår på det
nye budget.

Det er ikke tilladt at anvende denne
fremgangsmåde, da posteringerne
altid skal bogføres korrekt. Hvis
posteringerne bogføres forkert, kan
det have alvorlige konsekvenser
for virksomheden og den enkelte
medarbejder.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

TOLD OG SKAT
MAN Truck & Bus er underlagt en lang række forskellige
regler inden for udenrigshandel, skatter og afgifter samt
told som følge af de verdensomspændende aktiviteter og
den løbende opdyrkning af nye markeder. Ved at overholde lovgivningens bestemmelser om skatter, afgifter
og told skaber MAN Truck & Bus tillid hos kunderne og
skattemyndighederne og i offentligheden. Uregelmæssigheder kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser
for MAN Truck & Bus og gøre stor skade på virksomhedens omdømme, og den ansvarlige medarbejder må også
påregne negative konsekvenser.
M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus er bevidst om det samfundsmæssige ansvar for at efterleve toldog skattelovgivningen og overholder alle bestemmelser i både national og international lovgivning.
D I T B I DR AG

	Sørg for at organisere strukturerne og processerne inden for dit ansvarsområde, så alle skatte-, afgifts- og toldbeløb, som de enkelte virksomheder
skal indbetale, beregnes fuldstændigt, korrekt og til tiden, og så disse beløb
indgår i rapporteringen og indbetales til de ansvarlige skattemyndigheder.
	Hvis du har en formodning om, at der sker overtrædelser af bestemmelserne om skatter, afgifter og told i dine arbejdsmæssige omgivelser, skal du
bruge alle muligheder for at forhindre sådanne overtrædelser eller bringe
dem til ophør. Hvis det ikke er muligt, skal du henvende dig til den relevante
kontaktperson med ansvar for skatter, afgifter og told.

CODE OF CONDUCT

TOLD OG SKAT
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EKSEMPEL

Du har ansvaret for registrering af
bestemte forretningstransaktioner i
det handelsretlige regnskab såsom
indirekte omkostninger til anlæg (vedligeholdelsesudgifter) og produktionsomkostninger. Et projekt overskrider
på et tidligt tidspunkt visse controlling-
nøgletal. Derfor får du instruktioner
om at bogføre vedligeholdelsesudgifter,
selv om det tydeligvis drejer sig om
en investering og dermed produktionsomkostninger, der pr. definition skal
aktiveres.

Du skal frem for alt bogføre i overensstemmelse med lovgivningens
bestemmelser. Alle forretningstransaktioner skal registreres i bogholderiet ud fra de relevante handelsretlige og skattemæssige forskrifter,
da bogholderiet er udgangspunktet for skatteopgørelsen. Fejl i
bogholderiet kan dermed medføre
fejl i skatteopgørelsen og alvorlige
told- og skatteretlige konsekvenser
for virksomheden og de ansvarlige
medarbejdere.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

CODE OF CONDUCT
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FRI OG FAIR KONKURRENCE
Den gældende konkurrence- og monopollovgivning skal
muliggøre en fri og fair konkurrence. Overholdelse af
denne lovgivning sikrer, at der ikke opstår konkurrenceforvridende forhold – hvilket er i alle markedsdeltageres
interesse. Der er i særdeleshed forbud mod aftaler og
samordnet praksis mellem konkurrenter, der har som
formål at forhindre eller begrænse den frie konkurrence.
Misbrug af en dominerende stilling på markedet er heller
ikke tilladt. Et sådant misbrug kan for eksempel komme
til udtryk ved at forskelsbehandle kunder uden nogen
objektiv grund (diskrimination), nægte levering, kræve
urimelige købs- / salgspriser og -betingelser og anvende
kombinationssalg uden nogen objektiv grund til den
krævede ekstraydelse. Konkurrenceforvridende adfærd
kan både gøre betydelig skade på MAN Truck & Bus’
omdømme og medføre alvorlige bøder og straffe.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus’ forretninger drives kun på basis af fair og objektive kriterier og ud fra markedsøkonomiske principper og en fri og åben konkurrence. Vi vil gerne sammenlignes med vores konkurrenter, og vi overholder
altid g ældende regler og bestemmelser samt etiske principper.
	MAN Truck & Bus-medarbejderne indgår ikke konkurrenceforvridende aftaler med k onkurrenter, leverandører eller kunder. Hvis MAN Truck & Bus har
en dominerende s tilling på et marked, misbruger vi den ikke.
	Ved håndteringen af vores autoriserede salgspartnere overholder vi de
konkrete konkurrenceretlige rammevilkår for salgssystemer.
D I T B I DR AG

	Når du er i kontakt med konkurrenter, skal du sørge for, at der aldrig gives
eller modtages oplysninger, der kan bruges til konklusioner om meddelerens
aktuelle eller fremtidige forretningsadfærd.
	Ved samtaler og anden kontakt med konkurrenter skal du undgå emner,
der er vigtige for den indbyrdes konkurrence. Eksempler på sådanne forhold er priser, prissætning, forretningsplanlægning, udviklingsstadier og
leveringstider.

CODE OF CONDUCT
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EKSEMPEL

Du taler med en konkurrents medarbejder på en messe. Ret hurtigt fornemmer
du, at han prøver at lokke oplysninger ud
af dig om MAN Truck & Bus’ forretningsplanlægning. Til gengæld tilbyder han at
give dig de samme oplysninger om sin
virksomhed.

Gør det straks helt klart for konkurrentens medarbejder, at du ikke
ønsker at tale med ham om disse
spørgsmål. Den type samtale udgør
– ud over at være en ikke tilladt
videregivelse af forretningshemmeligheder – et brud på den gældende
konkurrence- og monopollovgivning og kan have drastiske konsekvenser for dig personligt, for MAN
Truck & Bus samt for konkurrenten og dennes medarbejder. Underret omgående den ansvarlige Compliance-kontaktperson, der fremgår
af kapitel 4, så I sammen kan drøfte
det videre forløb.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

INDKØB

MAN Truck & Bus er i sine forretningsaktiviteter kontraktligt bundet til en lang række leverandører og
serviceudbydere.
CODE OF CONDUCT

INDKØB
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus udvælger nøje leverandører og tjenesteudbydere baseret
på objektive kriterier.
	Når der købes produkter og tjenesteydelser, skal de ansvarlige indkøbsafdelinger involveres som foreskrevet i de relevante retningslinjer for indkøb.
D I T B I DR AG

	Du må ikke favorisere en leverandør eller serviceudbyder uden objektiv
grund, og du skal undgå interessekonflikter.
	Køb først produkter eller tjenesteydelser, når du har orienteret dig om
markedet og alternative leverandører. Følg de relevante indkøbsprincipper,
og involver den ansvarlige indkøbsafdeling tidligt i indkøbsprocessen.

EKSEMPEL

Du er blevet opmærksom på, at en
MAN Truck & Bus-medarbejder i modstrid med de gældende indkøbsprincipper påtænker at afgive en ordre til en
leverandør uden først at involvere den
ansvarlige indkøbsafdeling.

Kontakt den ansvarlige indkøbsafdeling eller en af de kontaktpersoner, der er nævnt i kapitel 4, så
det sikres, at det mest fordelagtige
tilbud for virksomheden vælges.

MAN TRUCK & BUS
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MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

EKSPORTKONTROL
Den grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser er underlagt eksportkontrol i form af forbud,
begrænsninger, godkendelsesprocedurer og øvrige overvågningsforanstaltninger. De eksportretlige bestemmelser
omfatter både varer, tjenesteydelser, teknologi og software. Ud over egentlig eksport omfatter kontrollen også
midlertidig udførsel, f.eks. medtagelse af genstande og
tekniske tegninger på forretningsrejser, samt tekniske
overførsler f.eks. pr. e-mail eller via cloud-tjenester.
Uanset leveringsprocessen er der fortsat et generelt
forbud mod at indgå forretninger med personer eller
virksomheder, der er opført på sanktionslister.

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus overholder alle bestemmelser vedrørende import og eksport af varer, tjenesteydelser og information.
D I T B I DR AG

	Når du skal træffe beslutning om at importere eller eksportere produkter
og tjenesteydelser, skal du nøje overveje, om transaktionen kan være
omfattet af eksportkontrol. I tvivlstilfælde skal du søge råd hos afdelingen
med ansvar for toldbehandling og udenrigshandel.
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EKSEMPEL

Du modtager en anmodning fra en
mulig kunde, der ønsker at afgive en
ordre til MAN Truck & Bus med henblik på at levere produkter til et land,
der muligvis er defineret som værende
omfattet af en embargo.

Find sammen med den ansvarlige
afdeling ud af, hvilke eksportrestriktioner der gælder for det land,
der skal leveres varer til (f.eks. en
FN-embargo), og indgå ikke aftaler,
der forpligter MAN Truck & Bus til at
eksportere til dette land, før spørgsmålet er blevet helt afklaret.

MAN TRUCK & BUS

52

MAN TR UCK & BUS’ ANSVAR SOM FORRETNINGSPARTNER

FORBUD MOD
INSIDERHANDEL
Lovgivningen (i Europa især markedsmisbrugsforordningen)
forbyder brug eller videregivelse af insideroplysninger ved
køb og salg af aktier, andre værdipapirer og fi
 nansielle
instrumenter. Det samme gælder for anbefalinger til eller
overtalelse af tredjemand til at bedrive insiderhandel
samt uretmæssig udlevering af insideroplysninger. Den
nationale lovgivning kan indeholde yderligere forbud.
Insideroplysninger er præcise oplysninger om ikke offentligt kendte forhold, der kan bruges til i væsentlig grad at
påvirke det pågældende værdipapirs børskurs, f.eks. MAN
Truck & Bus- eller Volkswagen-aktien, eller det pågældende finansielle instrument.

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus behandler børskursrelevante insideroplysninger i overensstemmelse med kapitalmarkedslovgivningen og accepterer ikke insiderhandel. Alle MAN Truck & Bus-medarbejdere har kun lov til at anvende viden om
insiderrelevante f orhold og processer internt og efter de interne bestemmelser, og denne viden må ikke videregives til udenforstående, herunder familiemedlemmer (f.eks. en ægtefælle).
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D I T B I DR AG

	Du må aldrig deltage i insiderhandel eller opfordre eller overtale udenforstående parter til det. Du må ikke videregive insideroplysninger, medmindre
det sker som led i den normale udførelse af dit arbejde, og du overholder
de gældende interne bestemmelser. Sørg for at holde dig orienteret om de
gældende interne bestemmelser.
	Hvis du har adgang til insideroplysninger, må du ikke bruge oplysningerne,
hvis du køber eller sælger værdipapirer eller finansielle instrumenter. Det
gælder ikke kun handel med MAN Truck & Bus-aktier og aktier fra børsnoterede selskaber i Volkswagen-koncernen samt tilhørende derivater, men
generelt alle værdipapirer og finansielle instrumenter (dvs. også f.eks. leverandørvirksomheders aktier).

EKSEMPEL

Du får gennem dit arbejde hos MAN
Truck & Bus at vide, at opkøbet af en
ny virksomhed snart vil blive offentliggjort af Volkswagen-koncernen. Du
ved, at en god ven i øjeblikket overvejer, om han skal sælge sine Volkswagen-aktier. Eftersom kursen på
Volkswagen-aktier højst sandsynligt
vil stige, når opkøbet af det nye forretningsområde er blevet o ffentliggjort,
overvejer du at give din ven et tip om,
at han skal vente med
at sælge sine aktier.

Du må under ingen omstændigheder give din ven et tip. Eftersom de
oplysninger, som du har kendskab
til, ikke er offentligt kendte, men
udgør insiderviden, har du under
ingen omstændigheder lov til at
videregive denne viden til andre.
Hvis du direkte eller indirekte videregiver denne viden, vil du kunne
retsforfølges.
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM ARBEJDSPLADS

MAN Truck & Bus har en stor interesse i at tage vare på den enkelte
medarbejders sundhed og sikkerhed.
Beskyttelse og sikkerhed er også
afgørende for medarbejdernes
og kundernes data samt for virksomhedens særlige knowhow og
driftsaktiverne.
Ansvaret for arbejdspladsen kommer
konkret til udtryk i følgende principper for MAN Truck & Bus:
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM ARBEJDSPLADS

ARBEJDSSIKKERHED
OG SUNDHED

MAN Truck & Bus tager sit ansvar for medarbejdernes
sikkerhed og sundhed meget alvorligt. MAN Truck & Bus
sørger for arbejds- og sundhedssikkerhed med udgangspunkt i de gældende nationale bestemmelser og virksomhedens politik for sundhed og arbejdssikkerhed.
CODE OF CONDUCT
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus bidrager til at opretholde og styrke medarbejdernes sundhed, arbejdsevne og arbejdsglæde ved løbende at forbedre arbejdsvilkårene
og ved at gennemføre forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.
D I T B I DR AG

	Det er vigtigt at overholde reglerne om arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse. Tænk altid på dine kollegers og forretningspartneres sundhed og
sikkerhed. Inden for dit ansvarsområde skal du iværksætte alle rimelige og
lovpligtige tiltag for at sikre, at det altid er sikkert at arbejde på din arbejdsplads. Tag selv initiativ til at gøre brug af de forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, så du yder et aktivt bidrag til at styrke sundheden.

EKSEMPEL

Du har konstateret, at en maskine i
din afdeling har en elektronisk defekt.

Sørg for, at det tydeligt fremgår, at
maskinen ikke må bruges, og underret den ansvarlige leder. Det er ikke
tilladt selv at reparere elektriske
apparater, da der kan opstå farlige
situationer.
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM ARBEJDSPLADS

DATABESKYTTELSE

Der findes en række regler i lovgivningen, der skal beskytte
privatlivets fred ved behandling af personoplysninger.
Ved indsamling, opbevaring, behandling og anden anvendelse af personoplysninger kræves der samtykke fra den
pågældende person, en indgået aftale eller hjemmel i
lovgivningen.
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus beskytter de registrerede personoplysninger om både
medarbejdere, tidligere medarbejdere, kunder, leverandører og andre.
	MAN Truck & Bus indsamler, registrerer, behandler, anvender og
gemmer kun personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningens
bestemmelser.
D I T B I DR AG

	Du skal sikre dig, at der foreligger samtykke fra den pågældende person,
en indgået aftale eller hjemmel i lovgivningen, hvis du indsamler, gemmer,
behandler eller på anden vis anvender personoplysninger.
	Alle dele af databehandlingen skal være sikret på en sådan måde, at der
er garanti for de pågældende informationers fortrolighed, integritet, tilgængelighed, sporbarhed og pålidelighed, og at uberettiget intern eller ekstern
anvendelse af dem forhindres.
	I tvivlstilfælde skal du kontakte din overordnede eller MAN Truck & Bus’
databeskyttelsesrepræsentant eller databeskyttelseskoordinator.

EKSEMPEL

Du har organiseret et seminar for MAN
Truck & Bus med eksterne deltagere
og modtager personoplysninger fra
deltagerne. En kollega beder dig om at
videregive adresserne.

Du må ikke videregive disse
oplysninger uden først at have
konsulteret en af ovennævnte
kontaktpersoner. Oplysninger må
principielt kun anvendes til det
oprindelige formål.
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM ARBEJDSPLADS

BESKYTTELSE AF
INFORMATIONER,
KNOWHOW OG
INTELLEKTUEL
EJENDOMSRET
MAN Truck & Bus har internationalt beskyttede patenter
og råder over handels- og forretningshemmeligheder i
stort omfang samt teknologisk knowhow. Denne viden
danner baggrund for virksomhedens succes. Uberettiget
videregivelse af denne type viden kan medføre store tab
for MAN Truck & Bus og straffe-, civil- og arbejdsretlige
sanktioner for den pågældende medarbejder.

M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus er bevidst om værdien af virksomhedens knowhow og er
meget omhyggelig med at beskytte den.
	MAN anerkender og respekterer andres intellektuelle ejendomsret, herunder
konkurrenters og forretningspartneres.
D I T B I DR AG

	Behandl alle oplysninger vedrørende MAN Truck & Bus og Volkswagen-
koncernen omhyggeligt, og giv dem ikke uberettiget videre. Dette er særligt
vigtigt ved informationer vedrørende teknisk knowhow, patenter, drifts- og
forretningshemmeligheder.
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EKSEMPEL

Du er involveret i udviklingen af en
banebrydende teknologi. Du skal
præsentere udviklingen på forskellige
MAN Truck & Bus-arbejdspladser og
vil gerne m
 edbringe din bærbare computer, som de relevante dokumenter
ligger gemt på. Du har planer om at se
dokumenterne igennem en ekstra
gang på flyet eller i toget på vej til
de forskellige arbejdspladser.

Du skal sikre dig, at ingen får kendskab til følsomme oplysninger, der
tilhører MAN Truck & Bus. Ellers
kan der opstå alvorlige tab for virksomheden som følge af mistede
konkurrencefordele. Tag ikke denne
type oplysninger frem på steder,
hvor udenforstående kan få adgang
eller kendskab til dem.
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM ARBEJDSPLADS

IT-SIKKERHED

Informationsteknologi (IT) og elektronisk databehandling
er en integreret og uundværlig del af hverdagen i MAN
Truck & Bus. Men teknologien indebærer også en lang
række risici, herunder især begrænsning af databehandlingen som følge af skadelig software (virus), mistede data
pga. programfejl samt datamisbrug (f.eks. på grund af
hackere).
CODE OF CONDUCT
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M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	MAN Truck & Bus er meget omhyggelig, hvad angår sikkerhed inden for IT
og elektronisk databehandling.
D I T B I DR AG

	Hold dig orienteret om det gældende IT-sikkerhedsregelsæt, og overhold de
pågældende regler. Vær opmærksom på, at ukrypteret dataudveksling (f.eks.
pr. e-mail eller USB-nøgle) ikke er en sikker kommunikationsmetode.

EKSEMPEL

Du er ikke på kontoret og modtager
under et møde en USB-nøgle til overførsel af et dokument.

Brug kun datamedier og systemer til
dataudveksling, som MAN Truck &
Bus har godkendt, og overhold reglerne for det pågældende dokument
på baggrund af klassificeringen af
oplysningerne. Bed i stedet om at
få dokumentet tilsendt pr. e-mail.
Åbn aldrig e-mails og vedhæftede
filer, der ser mistænkelige ud, eller
som kommer fra ukendte personer. På den måde bidrager du til at
forhindre, at der kommer skadelig software ind på virksomhedens
netværk.
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MAN TRUCK & BUS’ ANSVAR SOM ARBEJDSPLADS

HÅNDTERING AF
VIRKSOMHEDENS AKTIVER
MAN Truck & Bus’ materielle og immaterielle aktiver har til
formål at sætte vores medarbejdere i stand til at nå MAN
Truck & Bus’ forretningsmål, og de må kun anvendes i
forretningsøjemed.
M AN T R UC K & BUS ’ V EJ L ED EN D E P RIN CIP P ER

	Alle MAN Truck & Bus-medarbejdere skal have respekt for MAN Truck
& Bus’ materielle og immaterielle aktiver, og disse må kun anvendes i
arbejdsmæssigt øjemed.
D I T B I DR AG

	Overhold virksomhedens retningslinjer, og brug virksomhedens ejendom
med omtanke.
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EKSEMPEL

Din fodboldklub planlægger en weekendudflugt, og træneren spørger dig,
om du som MAN Truck & Bus-medarbejder kan skaffe en demobus fra MAN
Truck & Bus’ vognpark.

MAN Truck & Bus-medarbejderne
har som regel også mulighed for at
leje demobusser på markedsvilkår.
Det er ikke tilladt at få en demobus
stillet gratis til rådighed til privat
brug eller til brug for andre.
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HJÆLP

Du kan altid få hjælp til at forstå og
bruge Code of Conduct både hos
interne medarbejdere og hos eksterne samarbejdspartnere. Ud over
Code of Conduct gælder der i hele
virksomheden en række principper
og politikker, som du som medarbejder selv forpligter dig på. Alle MAN
Truck & Bus’ koncern- og delkoncernretningslinjer kan ses i MAN House
of Policies: https://hop.man.lan
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HJÆLP

Medarbejderrepræsentation
	MAN Truck & Bus anerkender alle medarbejderes grundlæggende ret til at
etablere f agforeninger og udpege medarbejderrepræsentanter.
	MAN Truck & Bus forpligter sig til at indgå i et åbent og tillidsbaseret samarbejde med medarbejderrepræsentanterne, føre en konstruktiv og gensidigt forpligtende dialog og tilstræbe en rimelig balance mellem parternes
interesser. Det er en del af MAN Truck & Bus’ virksomhedskultur at optræde
professionelt over for medarbejderrepræsentanterne, så der hverken opstår
positiv eller negativ forskelsbehandling.
	Fremtidssikringen af MAN Truck & Bus og de ansattes arbejdspladser sker
med en konstruktiv og samarbejdsorienteret tilgang til konfliktløsning, med
socialt ansvar og med den økonomiske og teknologiske konkurrenceevne
som udgangspunkt og mål. Rentabilitet og sikring af arbejdspladser er side
ordnede og fælles mål.

Hjælp / kontaktoplysninger
	Din overordnede er den første, du skal henvende dig til ved spørgsmål eller
tvivl vedrørende Code of Conduct. Derudover kan du trygt henvende dig til
din virksomheds Chief Compliance Officer og Compliance Officer samt den
centrale Compliance Helpdesk:
E-mail: compliance.helpdesk@traton.com
Telefon: +49 89 36098-555
	Du er også velkommen til at henvende dig andre steder i virksomheden
såsom hos HR-afdelingen, medarbejderrepræsentanterne og den relevante
specialafdeling, hvis du har spørgsmål.
	Klager kan indgives til din overordnede, din Compliance-kontaktperson,
den relevante HR-afdeling, eller til et andet relevant kontor i henhold til de
eksisterende virksomhedsreglementer.
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	Ved mistanke om overtrædelse af gældende retningslinjer kan du desuden
trygt rapportere dette direkte til dine kolleger i TRATON Investigation Office.
Sammen med den ansvarlige MAN Truck & Bus Undersøgelsesenhed sikres
det, at der gennemføres omfattende og passende undersøgelser. Tips om
potentielle overtrædelser kan gives døgnet rundt, fortroligt og – hvis ønsket
– anonymt. Se mere information om MAN Truck & Bus’ whistleblower-kanaler på følgende websted: www.man.eu/speakup
Du kan finde yderligere information på hjemmesiden for MAN Truck & Bus
Global Corporate:
www.man.eu/compliance
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HJÆLP

Selvtest som hjælp
	Hvis du i de enkelte tilfælde er usikker på, om din adfærd er i overensstemmelse med retningslinjerne for Code of Conduct, skal du stille dig selv
følgende spørgsmål:

1. Har jeg taget alle relevante forhold med i betragtning og lagt vægt
på det rigtige ved min beslutning? (faglig test)

2. Er jeg sikker på, at jeg med min beslutning ligger inden for reglerne
i lovgivningen og de interne retningslinjer? (lovgivningstest)

3. Kan jeg stå inde for min beslutning, hvis den kommer frem i lyset?
(ledertest)

4. Er jeg tilhænger af, at man i alle sammenlignelige tilfælde rundt om
i virksomheden træffer samme beslutning? (generel test)

5. Finder jeg stadig min beslutning rigtig, hvis virksomheden skal stå
til mål for den i offentligheden? (offentlighedstest)

6. Ville jeg acceptere min egen beslutning, hvis det var mig, den gik
ud over? (involveringstest)

7. Hvad ville min familie sige til min beslutning? (andres mening)
	Hvis du kan besvare spørgsmål 1–6 med et “ja” og også kommer frem til
et positivt svar i spørgsmål 7, er din adfærd højst sandsynligt i overens
stemmelse med vores principper. Hvis du har øvrige spørgsmål eller er i
tvivl, skal du henvende dig til en af de kontaktpersoner, der er nævnt her
i kapitlet.
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Nyeste version af Code of Conduct:
Du kan altid finde den nyeste version af Code of Conduct på
intranettet på http://inside.man.lan/en/ samt på internettet på
www.man.eu/codeofconduct
Denne Code of Conduct fra MAN Truck & Bus SE med version 1.0
afløser udgaven fra MAN SE med version 2.1.
For at øge rapportens læsbarhed refereres der nogle gange til individer udelukkende i maskulin form. I disse tilfælde skal det anvendte
personlige stedord forstås som en reference til alle personer uanset
køn.
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