Code of Conduct.
Uppförandekodex för EAO gruppen.

Värderingar och principer

Konkurrens och kartellrätt

Vårt personliga uppträdande återspeglar vårt företags centrala
värderingar. Det präglas av ömsesidig respekt, förtroende och
uppskattning. Vi tar ansvar och kommunicerar proaktivt, klart
och transparent.

Vi respekterar reglerna för en rättvis konkurrens och kartellrätt. Alla överenskommelser med kunder och leverantörer
dokumenteras därför fullständigt av oss och träffas helt utan
tvetydigheter – rättvist och konkurrenskraftigt.
07 Wettbewerb und Kartellrecht
Variante

01 Werte und Prinzipien
Variante

Etik och god affärssed

Intressekonflikter

Ärlighet, tillförlitlighet och obestridlig integritet ligger till
grunden för vårt handlande. Våra affärer, avtal och alla
handlingar baserar sig på grundsatsen strikt legalitet.

För alla medarbetare gäller absolut högsta integritet, ärlighet
och rättvisa. Alla konflikter mellan personliga intressen och
företagsintressen bör därför undvikas.
08 Interessenkonflikte

02 Ethik und gutes Geschäftsgebaren

1

Miljöskydd och arbetssäkerhet

Vi är måna om att skapa en solid företagskultur och en sund
och säker arbetsmiljö, där varken diskriminering, trakasserier
eller andra repressalier accepteras. Våra processer, driftställen
och driftmedel måste alltid motsvara de rättsliga bestämmelserna, då hälso-, arbets- och miljöskydd är mycket viktiga för
oss.

Produktintegritet

Våra produkter motsvarar allra högsta anspråk på hög
kvalitet, är innovativa, intuitiva och tillförlitliga. Därutöver
erbjuder vi alltid våra kunder bästa service respekterande
kraven på specifikationer, kvalitetsnormer och de därmed
medförande processerna.
09 Umweltschutz und Arbeitssicherheit

03 Produktintegrität
Variante

Lika möjligheter för medarbetarna

Vi accepterar absolut ingen diskriminering, trakasserier eller
hot inom vårt företag. Vi umgås med varandra med vänlighet,
öppenhet, rättvisa och respekt. Oavsett bakgrund, religion, kön,
ålder, handikapp eller sexuell orientering, alla medarbetare har
samma värde. Betalningen är prestations- och marknadsanpassad.

Exportkontroll

Vi iakttar strikt gällande regler och lagliga föreskrifter för
de produkter som vi exporterar och för vår service.
04 Exportkontrollen

10 Chancengleichheit der Mitarbeiter

Exakt bokföring och registrering

Hantering av företagets egendom

All registrering och alla böcker motsvarar utan undantag
principerna för en korrekt bokföring och våra riktlinjer. De
upprättas och förs helt enligt alla lagliga föreskrifter och
regler. Alla kostnader måste vara exakta, fullständiga, alltid
kunna kontrolleras och de måste dokumenteras.

Medarbetarna har tillgång till EAO gruppens men även
kunders och leverantörers förmögenhetsvärden. Med dessa
förmögenhetsvärden måste man handskas varligt och
uteslutande använda dem för företagsändamål. Dessutom
måste alltid de speciella IT-riktlinjerna iakttas.

05 Exakte Buchführung und Aufzeichnungen

11 Umgang mit Geschäftseigentum

Överträdelse av uppförandekodex

Alla medarbetare måste känna till och följa principerna för
denna uppförandekodex. Överträdelse av uppförandekodex,
bestämmelser, föreskrifter eller regler kan få allvarliga
konsekvenser. Den kan leda till en tillrättavisning, en varning
eller till och med till en uppsägning.

Sekretess och affärshemligheter

Sekretessbelagd information och affärshemligheter får
varken under eller efter ett arbetsförhållande offentliggöras.
06 Vertraulichkeit und Geschäftsgeheimnisse

12 Verstösse gegen den Verhaltenskodex

