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Godājamās darbinieces un darbinieki,

„HOCHTIEF“ reputācijai mūsu acīs ir vislielākā vērtība, un to nepieciešams sargāt un uzturēt. Tā ir mūsu tradīcija – uzņēmējdarbību savienot ar ētikas principiem. Šāda nostāja ir
viens no pamatnosacījumiem veiksmīgam darbam ilgu gadu garumā. Mēs visi ar savu
izturēšanos un saskaņā ar šiem principiem cenšamies panākt veiksmīgu „HOCHTIEF“
uzņēmējdarbību un lielisku reputāciju.
„HOCHTIEF“ ir starptautisks būvniecības koncerns, un tādējādi tas ir spiests ievērot
tiesiskos normatīvus, kas katrā valstī ir atšķirīgi. Tāpat mums ir saistoši ievērot starptautiskas vienošanās tādos jautājumos kā cilvēktiesību aizsardzība, korupcijas novēršana
un apkarošana. Uz tā pamata esam izstrādājuši darba principus, kas pārskatāmi apkopoti
„HOCHTIEF“ vadlīnijās Code of Conduct.
Katra nozares vadītāja un katra darbinieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar obligātajiem
principiem, kas ietverti „HOCHTIEF“ vadlīnijās Code of Conduct. Šīs vadlīnijas kalpos
kā ceļvedis un darba instrukcija. Tas mums sniegs nepieciešamo informāciju, kā pareizi
ikdienā veidot darījumu attiecības. Iegaumē: neviens noslēgts darījums nav tā vērts, ja
tas iedragā uzticību „HOCHTIEF“ uzņēmumā un apdraud mūsu reputāciju.
No visiem „HOCHTIEF“ darbiniekiem mēs sagaidām, lai viņi ievērotu saistošos likumus,
izpildītu noteikumus un rīkotos saskaņā ar mūsu principiem.
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Uzņēmuma „HOCHTIEF“ strīdu izskatīšanas organizācija visiem darbiniekiem piedāvā
atbalstu un konsultācijas. Izmantojiet palīdzību, ko Jums piedāvā strīdu izskatīšanas organizācija. Pārkāpumus pret mūsu „HOCHTIEF“ vadlīnijām Code of Conduct mēs nevaram akceptēt un nedarīsim to.
„Mēs esam pārliecināti, ka ētiskās un ekonomiskās vērtības ir savstarpēji saistītas un
darījumu pasaulē cilvēku rīcībai jābūt korektai un saskaņotai ar augstāk minētajām normām.“ Tā tas ir ierakstīts mūsu „HOCHTIEF“ vadlīnijās Code of Conduct, kuras vēlamies īstenot dzīvē. Mēs paļaujamies uz to, ka katrs darbinieks attaisnos viņam izrādīto
uzticību, kā arī vēlamies, lai katrs no jums izpildītu mūsu uzņēmumā izstrādātos noteikumus un prasības.
Jūsu

Marcelino Fernández Verdes
Akciju sabiedrības
„HOCHTIEF“ valdes priekšsēdētājs
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Principi
Ētikas un morāles principu ievērošana biznesā stiprina mūsu uzticēšanos. Tas ir pašsaprotami, ka visi dažādos koncerna uzņēmumos strādājošie darbinieki ievēro savas valsts
likumus un normatīvos aktus, kā arī apzinīgi izpilda savus pienākumus. Savā profesionālajā darbībā viņiem, no jebkura aspekta raugoties, jārīkojas atklāti un korekti. To mēs
sagaidām arī no saviem partneriem. Gadījumā, ja kādā valstī, kurā darbojas „HOCHTIEF“
uzņēmums, valdošās tradīcijas, spēkā esošā likumdošana vai citi priekšraksti atšķiras
no vadlīnijās Code of Conduct ietvertajiem, tad jāpielieto attiecīgos noteikumus ar
stingrākām prasībām.

Mēs esam pārliecināti, ka ētiskās un ekonomiskās vērtības ir savstarpēji saistītas un darījumu pasaulē cilvēku rīcībai jābūt korektai un saskaņotai ar augstāk minētajām normām.
Mūsu principi:
• Stingri jāievēro vietējo un starptautisko likumdošanu un spēkā esošos noteikumus.
• Attiecībās ar darījumu partneriem, piegādātājiem, klientiem, darbiniekiem un kolēģiem
mēs vienmēr rīkojamies korekti.
• Strīdu izskatīšanas organizācija uzņēmuma darbiniekiem sniedz konsultācijas un atbalstu.
•S
 trīdu izskatīšanas organizācija darbiniekus nepārtraukti izglīto, lai pilnveidotu viņu
iemaņas risināt ar ētiku saistītus jautājumus.
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• Darbinieku pienākums ir ziņot par šo ētiskas direktīvu vai principu pārkāpšanas gadījumiem, vēršoties pie tiešā priekšnieka. Ja tomēr darbinieks nevēlas par šo jautājumu
runāt ar savu tiešo priekšnieku, viņš var zvanīt uz „HOCHTIEF“ iekšējo vai ārējo operatīvo palīdzības dienestu.
Iekšējais operatīvais palīdzības dienests
Tālrunis: +49 201 824-2222
Ārējais operatīvais palīdzības dienests
Tālrunis: 0800 8862525 (zvani no Vācijas bezmaksas)
Tālrunis: +49 30 88625254 (zvani no ārzemēm)
Alternatīvi viņš pa e-pastu var vērsties pie strīdu izskatīšanas organizācijas. Tas iespējams arī anonīmi, izmantojot „HOCHTIEF“ mājas lapā atrodamo iekšējo ziņojumu veidlapu.
E-pasta adrese
compliance@hochtief.de
• Ja tomēr darbiniekiem atsevišķā gadījumā ir pamatotas aizdomas par nozieguma faktu, tad darbinieka pienākums ir nekavējoties informēt koncerna kontroles institūciju, ja
vien viņš šo informāciju jau nav nodevis, izmantojot operatīvo palīdzības dienestu vai
vēršoties pie sava tiešā priekšnieka, vai arī attiecīgajā strīdu izskatīšanas organizācijā.
• Neviens darbinieks uzņēmumā nedrīkst ciest zaudējumus no tā, ka viņš ievēro spēkā
esošo likumdošanu, normatīvos aktus un šo darba principu priekšrakstus.
Strīdu izskatīšanas organizācija reģistrē ziņojumus un tos rūpīgi izskata. Ziņojumu izskatīšanā vienmēr tiek ievērota stingra konfidencialitāte. Izņēmums var būt tikai normatīvjos
aktos paredzēta atšķirīga procedūra.
„HOCHTIEF“ koncerns aktualizē un atbalsta korupcijas novēršanas principus, kurus
Pasaules Ekonomikas forumā pasludināja Starptautiskā Tirdzniecības kamera (ICC),
Transparency International, „Partnering Against Corruption Initiative“(PACI) un Federālā
Materiālu ekonomikas, iepirkumu un loģistikas apvienība (e.V. BME).
„HOCHTIEF“ pienākums saskaņā ar UN Global Compact ir ievērot desmit ilgtspējīgas
ekonomikas principus un Starptautiskās darba organizācijas (ILO) izstrādātās darba
pamatnormas, un tas tiek īstenots visa koncerna ietvaros.
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Interešu konflikti un korupcija
„HOCHTIEF“ no saviem darbiniekiem sagaida lojālu attieksmi pret uzņēmumu.
Jebkuram darbiniekam jāizvairās no tādām situācijām, kurās viņa personīgās vai finanšu
intereses var nonākt konfliktā ar koncerna „HOCHTIEF“ interesēm. It īpaši stingri aizliegts
strādāt pie konkurējošiem uzņēmumiem, piegādātājiem vai klientiem vai stāties ar viņiem
privātās darījumu attiecībās, ja tā rezultātā varētu rasties interešu konflikts. Par interešu
konfliktu runa vienmēr ir tad, ja iesaistīšanās citu uzņēmumu darījumos jebkādā veidā
ietekmē darba procesu „HOCHTIEF“ uzņēmumā.*
Neviens darbinieks nedrīkst pieņemt tāda veida priekšrocības, it īpaši personīgas dabas
dāvanas** vai labumus, kas varētu izrietēt no darījumu attiecībām ar „HOCHTIEF“***,
kas uz saprātīgu apsvērumu pamata darījumu attiecībās varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu vai līgumu noslēgšanas gaitu. Attiecībā uz ielūgumiem jāievēro biznesa saskarsmē
vispārpieņemtās pieklājības normas.

*Ar iesaistīšanos galvenokārt
saprot aktīvu ekonomisko
darbību pie konkurentiem, piegādātājiem vai klientiem. Turklāt šeit saprot jebkāda veida
nozīmīgas līdzdalības aktivitātes, piemēram, mandātu, konsultāciju līgumu vai tamlīdzīgu
darbuzdevumu pārņemšana.
**Nelielas dāvanas par vērtību
līdz 50 Eur netiek ņemtas vērā,
tomēr šeit eventuāli jāievēro
nacionālos priekšrakstus saskaņā ar nodokļu likumdošanu.
Naudu principā aizliegts pieņemt.
***Piemēram, privāts pasūtījums,
ko izdara personas un uzņēmumi, kas vienlaicīgi uztur darījumu attiecības ar „HOCHTIEF“,
var uzskatāmi parādīt, cik lielā
mērā tas noved pie a izliegtas
priekšrocības darbiniekam un/
vai zaudējuma uzņēmumam.
Katrā ziņā par šādu pasūtījumu
vispirms jāapspriežas ar
atbildīgo personu no strīdu
izskatīšanas organizācijas.

7

Kukuļošana un korupcija

*Jāievēro priekšrakstus, ko nosaka „Direktīva par pasākumu
organizēšanu uzņēmuma klientiem“ (skatīt Indoor).
**Starp citu, arī atsevišķi korupcijas aizlieguma pārkāpumi var
apdraudēt „HOCHTIEF“ finanšu
situāciju (pasūtījumu kavēšana,
akciju kursa svārstības, uzticības zaudēšana u.c.) .
***Jāievēro priekšrakstus
saskaņā ar „Pamācību konsultantiem“ (skatīt Indoor).

Saistībā ar jebkāda veida darbuzdevumu izpildi neviens darbinieks darījumu partneriem,
viņu darbiniekiem vai citām personām nedrīkst piešķirt aizliegtas priekšrocības vai mēģināt to darīt.* Galvenokārt tas attiecināms uz situāciju, ja šīs priekšrocības forma un
apmērs norāda uz tās saņēmēja nepieļaujamu ietekmēšanu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu un rīcības izvēli.**
Tieši saskarsmē ar amatpersonām un valsts ierēdņiem šajā ziņā jābūt īpaši atturīgiem.
Apšaubāmā situācijā noteikti jākonsultējas ar atbildīgo pārstāvi no strīdu izskatīšanas
organizācijas.
Nav atļauts izmantot trešās personas (piemēram, konsultanti, mākleri, sponsori, pārstāvji un citi starpnieki), ar mērķi apiet šo noteikumu.***
Pārkāpumi regulāri tiek sodīti ar darba uzteikšanu un līguma laušanu.
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Korporācijas nolikuma ievērošana
„HOCHTIEF“ uzdevums ir pasaules tirgos brīvas konkurences apstākļos sevi parādīt kā
korektam un atklātam dalībniekam. Mūsu uzņēmumi un mūsu darbinieki nedrīkst pielietot pretlikumīgas un / vai krimināli sodāmas prakses, piemēram, vienošanās par piedāvājumiem, kas ir pretrunā ar likumu, kas izslēdz, ierobežo vai izkropļo godīgu konkurenci.
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Ziedojumi un sponsorēšana
„HOCHTIEF“ strukturālās apakšvienības un uzņēmumi tiešā vai netiešā veidā nepiešķir
ziedojumus politiskām organizācijām, partijām vai atsevišķiem politiķiem. Par jebkuru šī
noteikuma izņēmumu iepriekš jāapspriežas ar akciju sabiedrības „HOCHTIEF“ strīdu izskatīšanas organizācijas vadītāju.

*Detalizēta informācija par ziedojumiem un sponsorēšanu ir
izklāstīta saistošajos noteikumos par ziedojumiem un
sponsorēšanas aktivitātēm
(skatīt Indoor).
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Ziedojumi un sponsorēšana citiem mērķiem, kas nav saistīti ar politiku, nedrīkst nonākt
pretrunā ar vadlīniju Code of Conduct priekšrakstiem.*

Profesionālie noteikumi
Visiem darbiniekiem ir pienākums ievērot vērtspapīru pārdošanas likuma profesionālos
noteikumus, piemēram, par tirdzniecības aizliegumu vai citus attiecīgajā valstī spēkā
esošos profesionālos likumus. Stingri aizliegts izmantot vai pretlikumīgi izplatīt publiski
nepieejamu informāciju par vērtspapīru vērtībām.
Turklāt ir aizliegts publiski nepieejamu informāciju darīt zināmu citos uzņēmumos un citām
personām. Galvenokārt tas attiecas uz iespējamību, ka konkrētā informācija būtiski varētu
ietekmēt trešās personas investīciju lēmumu pieņemšanā.

Informēšanas kārtība
Visiem darbiniekiem ir pienākums uzņēmuma ietvaros nodrošināt ātru un netraucētu
informācijas apmaiņu. Informāciju, kas ir nozīmīga darba uzdevumu izpildei, nav atļauts
pretlikumīgi slēpt, falsificēt vai nodot nepilnīgā veidā. Informāciju atbilstošā veidā jānodod citās nozarēs strādājošiem. Izņēmuma gadījums var būt tikai prioritāras intereses
(piemēram, slepena informācija).
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Konfidencialitāte
Attiecībā uz uzņēmuma un darījumu slepeno informāciju jāievēro stingru konfidencialitāti.
Tas attiecas arī uz tādu informāciju, kuras neizpaušana ir svarīga „HOCHTIEF“, tā sadarbības partneru un klientu interesēs. Bez atļaujas šādu informāciju nedrīkst nodot nepiederošām personām. Šis pienākums turpina būt spēkā arī pēc darba attiecību izbeigšanas.

Datu aizsardzība
Katra darbinieka pienākums ir attiecībās ar nodarbinātajiem, klientiem un investoriem
ievērot uzņēmumā „HOCHTIEF“ spēkā esošos datu aizsardzības principus. Lai nodrošinātu personu datu aizsardzību, darbā ar šo informāciju jārīkojas īpaši piesardzīgi. Par
konstatētajiem trūkumiem nekavējoties jāziņo priekšniekam vai atbildīgajam darbiniekam
datu aizsardzības jautājumos.
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Biznesa darījumu dokumentācija
Visas biznesa operācijas nepieciešams dokumentēt, uzrādot pilnīgu un pareizu informāciju saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un „HOCHTIEF“ izstrādātajiem priekšrakstiem.

Attieksme pret uzņēmuma īpašumu un
materiālām vērtībām
Visiem darbiniekiem ir pienākums pret uzņēmuma īpašumu un materiālām vērtībām
izturēties lietderīgi, taupīgi un no jebkura aspekta atbildīgi. Neviens darbinieks nedrīkst
neatļautā veidā privātiem mērķiem izmantot uzņēmuma materiālās vērtības vai pakalpojumus.
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Cilvēka cieņas respektēšana
„HOCHTIEF“ respektē cilvēka cieņu un iestājas par cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību. Katra darbinieka pienākums ir rūpēties par šo vispārpieņemto pamatvērtību ievērošanu.

Neatbalstām bērnu nodarbināšanu
„HOCHTIEF“ netiek akceptēts bērnu darbs, kā arī jebkāda veida bērnu un jauniešu izmantošana. Minimālais nodarbinātības vecums sākas ar obligātās izglītības pabeigšanu un
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 15 gadiem.
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Nepieļaujam piespiedu darbu
„HOCHTIEF“ noraida jebkādas piespiedu darba formas. Nevienu darbinieku tiešā vai
netiešā veidā, ar varu un/vai iebaidīšanu nedrīkst nodarbināt piespiedu kārtā. Darbiniekus atļauts nodarbināt tikai brīvprātīgi, ja viņi labprātīgi piekrīt strādāt.

Vienlīdzīgas iespējas un diskriminācijas
aizliegums
Darbinieku dažādība – tas ir liels potenciāls. Tāpēc „HOCHTIEF“ saskaņā ar savu pārliecību pieņem darbā cilvēkus ar atšķirīgu izcelsmi un pieredzi. Visi darbinieki tiek mudināti respektēt vienam otru savstarpējās attiecībās un nelokāmi iestāties pret diskrimināciju, kam par iemeslu var būt rase vai etniskā izcelsme, dzimums, reliģiskā piederība vai
pasaules uzskats, invaliditāte, vecums vai seksuālā identitāte.
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Drošība un veselība

*Vairāk informācijas akciju sabiedrības „HOCHTIEF“ izdotajā
„Darba, veselības un vides aizsardzības direktīvā“ (skatīt Indoor).

Visiem darbiniekiem dažādos koncerna uzņēmumos jārūpējas par drošu un veselībai
nekaitīgu darba vidi. Obligāts priekšnoteikums ir zināt mūsu drošības priekšrakstus un
tos stingri ievērot praksē. Darbinieku pienākums ir nekavējoties informēt uzņēmuma atbildīgās institūcijas par konstatētajiem šo principu pārkāpumiem.* Nevilcinoties jānovērš
iespējamās nekārtības.

Vides aizsardzība
„HOCHTIEF“ apzinās savas uzņēmējdarbības ietekmi uz ekoloģiju un apņemas veikt
nepieciešamos pasākumus augsnes, ūdens, gaisa un bioloģiskās daudzveidības, kā arī
kultūras vērtību aizsardzībai. Visiem darbiniekiem, veicot savus darbuzdevumus dažādos
koncerna uzņēmumos, ir pienākums atbildīgi rīkoties ar dabas resursiem un ar profilaktiskiem un ierobežojošiem pasākumiem no ilgtspējīgas ekonomikas viedokļa novērst
eventuālu bīstamu ietekmi uz apkārtējo vidi. Stingri jāievēro visus attiecīgos priekšrakstus, ko nosaka spēkā esošā likumdošana un kompetentās valsts iestādes. Par videi nodarītu kaitējumu nekavējoties jāziņo uzņēmuma atbildīgajām institūcijām.**
** Vairāk informācijas akciju sabiedrības „HOCHTIEF“ izdotajā
„Darba, veselības un vides aizsardzības direktīvā“ (skatīt Indoor).
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Apvienošanās organizācijās un
kolektīvas apspriedes
Mēs respektējam darbinieku tiesības pēc savas vēlēšanās dibināt apvienības vai organizācijas, ar mērķi veicināt un aizsargāt uzņēmumā strādājošo intereses, kā arī tajās iestāties vai no tām izstāties un darboties to labā. Tomēr nav pieļaujams, ka tādējādi tiek negatīvi ietekmēts darbs uzņēmumā. Gadījumā, ja nacionālā likumdošana ierobežo tiesības
apvienoties un rīkot kolektīvas apspriedes, tam kā alternatīvu nepieciešams nodrošināt
un atļaut veidot neatkarīgas strādājošo apvienības, ar mērķi rīkot kolektīvas apspriedes.
Darba devēji un izvēlētās darbinieku pārstāvniecības izrāda savstarpēju uzticēšanos un
sadarbojas savu darbinieku un uzņēmuma interesēs.
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Atbildība un saistības
Ētiskie principi un uzvedības modelis, kas izklāstīts šajās vadlīnijās Code of Conduct - tā ir
mūsu uzņēmuma kultūras pamatvērtība. Tās ieviešana dzīvē ietilpst nodaļas Corporate
Governance/Compliance atbildības sfērā.
Šo principu ievērošana visa koncerna ietvaros ir obligāta – katrs darbinieks uzņemas
par to atbildību. Īpaša atbildība gulstas uz vadošo darbinieku pleciem. Viņu pienākums
ir informēt savus darbiniekus par šo vadlīniju Code of Conduct nozīmi un saturu, ar savu
uzvedību rādīt pozitīvu piemēru un vienmēr būt gataviem palīdzēt tās ieviest dzīvē. Tomēr tas nedrīkst ierobežot darbinieku rīcības brīvību viņiem atvēlētajā personīgās atbildības sfērā.
Lai vadlīnijas Code of Conduct veiksmīgi īstenotu dzīvē, darbiniekiem palīdzību piedāvā
arī „HOCHTIEF“ strīdu izskatīšanas organizācija, rīkojot dažāda veida izglītojošus pasākumus par šīs rīcības direktīvas tēmu un konsultējot interesējošos jautājumos.
Priekšnieki ir atbildīgi par to, lai viņiem pakļautie darbinieki ievērotu vadlīnijas Code of
Conduct. Tāpēc viņu pienākums ir kontrolēt un pārbaudīt šo noteikumu ievērošanu.
Koncerna revīzijas institūcija paralēli īsteno savas neatkarīgās pārbaudes.
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Direktīvas un citi uzņēmuma
priekšraksti
Vadlīnijas Code of Conduct kalpo par pamatu visām direktīvām un citiem uzņēmuma
iekšējiem noteikumiem koncerna „HOCHTIEF“ ietvaros, kam ir precizējoša un papildinoša
nozīme. Uzņēmuma priekšnieku pienākums ir iepazīties ar visām aktuālajām direktīvām
un citiem uzņēmuma iekšējiem noteikumiem, kā arī atbilstoši informēt savus darbiniekus.
Lai ņemtu vērā specifiskas īpatnības, reģionālajās direktīvās iespējams paredzēt papildus noteikumus, tomēr tie nedrīkst nonākt pretrunā ar šīm vadlīnijām Code of Conduct.
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Izlaides ziņas
Izdevējs:
Akciju sabiedrība „HOCHTIEF”
Opernplatz 2
45128 Esene
Tālr.: +49 201 824-0
Fakss: +49 201 824-2777
info@hochtief.de
www.hochtief.com
Korporatīvā vadība/
Koncerna strīdu izskatīšanas organizācija
Opernplatz 2
45128 Esene
Iekšējais operatīvais palīdzības dienests:
Tālr.: +49 201 824-2222
Ārējais operatīvais palīdzības dienests:
Tālr.: 0800.8862525.(zvani no Vācijas bezmaksas)
Tālr.:. +49.30.88625254.(zvani no ārzemēm)
compliance@hochtief.de
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