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Wprowadzenie

Drodzy Pracownicy,
Jesteśmy korporacją działającą na arenie międzynarodowej, która stawia czoła wyzwaniom globalnej
konkurencji oraz dba o odpowiedzialność biznesową i społeczną. Odpowiedzialność ta obejmuje prawne i
etyczne aspekty zgodności z przepisami prawa, na których chcemy oprzeć swój sukces jako spółka. W
FUCHS PETROLUB zarządzamy naszym biznesem w sposób uczciwy i przejrzysty oraz zapewniamy, że
nasze działania we wszystkich krajach, w których pracujemy są zgodne z przepisami ustawowymi.
Dla poszczególnych pracowników, którzy mają do czynienia z ciągłymi zmianami, różnorodnością zadań,
globalizacją i rosnącą złożonością rynku, coraz ważniejsze jest to, by widzieć, że wszystko, co robią jest
częścią większego ogólnego kontekstu. Wytyczne spółki mają zatem szczególne znaczenie dla działań
naszego przedsiębiorstwa i współpracy.
Niniejszy zmieniony kodeks postępowania (trzecia zmieniona wersja pierwszego kodeksu postępowania
wydanego w 2004 r.) opiera się na opracowanych przez nas wspólnie wartościach i obowiązuje bez wyjątku
wszystkich pracowników Grupy FUCHS w Niemczech i za granicą. Pozostałe wytyczne naszej grupy
wywodzą się z niego i uszczegóławiają niniejszy kodeks postępowania. W związku z tym kodeks
postępowania zawiera podstawowe zasady obowiązujące całą Grupę FUCHS. Zaangażowanie w
przestrzeganie tych zasad buduje więź pomiędzy wszystkimi naszymi pracownikami, niezależnie od granic
państwowych i kultur.
Niniejszy kodeks postępowania stanowi fundament naszego przekonania, że możemy odnieść sukces jako
korporacja tylko wtedy, gdy nasze działania opierają się na poniższych podstawowych wartościach:
Zaufanie
Zaufanie jest podstawą naszej samoświadomości.
Tworzenie wartości
Oferujemy naszym klientom najnowocześniejszą technologię i najwyższej klasy usługi.
Identyfikujemy i tworzymy wartość dodaną.
Zapewniamy przestrzeń dla innowacji i odkrywania nowych ścieżek.
Naszym działaniom przyświeca duch przedsiębiorczości.
Przydzielamy naszym pracownikom obowiązki i słuchamy ich.
Szacunek
Uznajemy naszą odpowiedzialność wobec różnych interesariuszy,
społeczeństwa i środowiska.
Okazujemy wdzięczność i uznanie.
Postępujemy uczciwie w stosunku do naszych partnerów i pracowników.
Promujemy otwartą kulturę dyskusji.
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Niezawodność
Dotrzymujemy obietnic. Dbamy o pozycję
lidera w zakresie techniki. Chcemy
kontynuować naszą historię sukcesu.
Działamy z determinacją i przejrzyście.
Uczciwość
Wierzymy w etyczne postępowanie i stosujemy się do naszego kodeksu postępowania.
Zaufanie naszych partnerów biznesowych, klientów, akcjonariuszy, władz, a w szczególności opinii
publicznej jest cennym dobrem, które wymaga zgodnego z prawem i odpowiedzialnego postępowania
w oparciu o zasadę uczciwości. Zaufanie jest ważne dla reputacji i sukcesu naszej korporacji.
Wiemy, że nie jesteśmy oceniani po tym, co mówimy, ale po tym, jak działamy.
Grudzień 2016
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1. Odpowiedzialność społeczna

1.1 Odpowiedzialność za reputację Grupy
Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych jest częścią naszej tożsamości. FUCHS
PETROLUB przestrzega odnośnych przepisów na poziomie lokalnym, krajowym, jak i
międzynarodowym.
FUCHS PETROLUB jest świadome swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i zobowiązuje się,
że wszystkie jego działania biznesowe i zobowiązania społeczne, bez wyjątku, będą oparte na takiej
odpowiedzialności. Oznacza to przede wszystkim poszanowanie prawa, jak również ogólnie przyjętych
zwyczajów i tradycji krajów, w których prowadzimy działalność.
FUCHS PETROLUB sporządziło ponadto wewnętrzne wytyczne i zasady, które zawierają szczegółowy
opis kryteriów referencyjnych definiujących sposób, w jaki spółka ma współpracować z partnerami
biznesowymi i władzami. FUCHS PETROLUB dokłada wszelkich starań, by zapewnić, że wspomniane
przepisy i zasady są przestrzegane przez usługodawców, dystrybutorów, konsultantów, agentów i
dostawców.
W celu uniknięcia naruszenia obowiązków ustawowych oraz wewnętrznych zasad korporacyjnych
FUCHS PETROLUB powołało organizację zajmującą się zgodnością w przepisami w całej Grupie, która
jest jednostką pierwszego kontaktu dla wszystkich pracowników i kadry kierowniczej. Organizacją
zgodności zarządza dyrektor ds. zgodności z przepisami (Chief Compliance Officer, CCO), który
raportuje bezpośrednio do zarządu. Ponadto każda spółka Grupy zatrudnia lokalnego specjalistę ds.
zgodności z przepisami, który jest odpowiedzialny za kwestie zgodności i który jest osobą pierwszego
kontaktu dla CCO.
1.2 Odpowiedzialność za podstawowe prawa socjalne
FUCHS PETROLUB przestrzega uznawanych na arenie międzynarodowej praw człowieka i popiera działanie
zgodnie z nimi.
a.

Równe szanse i brak dyskryminacji

FUCHS PETROLUB popiera założenia Manifestu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Dotyczy to prawa do zrzeszania się, prawa do negocjacji zbiorowych, zniesienia pracy przymusowej
i pracy dzieci oraz zakazu dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy zawodowej. W ramach
obowiązujących przepisów ustawowych FUCHS PETROLUB zobowiązuje się do przestrzegania
zasady równości szans w zakresie rekrutacji i awansu pracowników. Ponadto szanujemy prawo
pracowników do równego traktowania niezależnie od pochodzenia i narodowości, religii i ideologii,
płci i orientacji seksualnej, działalności politycznej i w związkach zawodowych, wieku, stanu zdrowia,
niepełnosprawności lub innych cech osobistych. Dyskryminacja w Grupie FUCHS nie będzie
tolerowana.
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b.

Wzajemny szacunek

Każdy pracownik FUCHS musi być traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Kierownictwo zachęca
pracowników poprzez otwartą i aktywną komunikację, przejrzystość i pracę zespołową. Każdy
pracownik FUCHS ma być taktowny i otwarty w stosunku do współpracowników, doceniać ich,
unikać wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz budować więzi oparte na uczciwości. Nie będzie
tolerowana przemoc w miejscu pracy, groźby, zastraszanie, ataki fizyczne ani żadne formy
molestowania seksualnego.
1.3 Odpowiedzialność kadry kierowniczej i zarządzającej
Jeśli chodzi o zgodność z przepisami ustawowymi i wytycznymi korporacyjnymi, nasze kierownictwo
musi dawać przykład postępowania. Odpowiedzialne zarządzanie i współpraca wymagają decyzji, które
są przejrzyste i wiarygodne. Tylko wtedy będą akceptowane.
W szczególności w gestii naszej kadry zarządzającej leży zapobieganie, w ramach ich obszaru
odpowiedzialności, wszelkim naruszeniom przepisów ustawowych, wewnętrznych wytycznych oraz
niniejszego kodeksu postępowania, których można uniknąć lub które zdecydowanie można utrudnić
dzięki odpowiedniemu nadzorowi.
Kierownictwo musi wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie organizacji i nadzoru w szczególności poprzez
jasne wyjaśnianie pracownikom koncepcji zgodności z przepisami ustawowymi, niniejszym kodeksem
postępowania i wewnętrznymi wytycznymi oraz podkreślanie, że nieprzestrzeganie nie będzie
tolerowane; a także poprzez zapewnienie zgodności z przepisami ustawowymi i wewnętrznymi
wytycznymi.
1.4 Zrównoważony rozwój
FUCHS PETROLUB rozumie zrównoważony rozwój jako stałą optymalizację i ocenę wszystkich działań
w stosunku do trzech wskaźników zrównoważonego rozwoju, które łączą aspekty gospodarcze,
ekologiczne i społeczne, a także są dla nas podstawowymi elementami dobrego ładu korporacyjnego.
Zebraliśmy nasze zasady zrównoważonego zarządzania w kompleksowych wytycznych dotyczących
zrównoważonego rozwoju.
Niedobór zasobów i odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń to szczególne aspekty działalności
korporacji. Szczególnie za pomocą specjalnych technologii FUCHS PETROLUB dokłada wszelkich
starań, by jego produkty i procesy produkcyjne w całym łańcuchu tworzenia wartości były
ukierunkowane na spełnienie tych wymogów. Każdy pracownik FUCHS będzie postępować zgodnie z
tymi zasadami w swoim miejscu pracy.
1.5 Działalność w ramach partii politycznych
FUCHS PETROLUB z zasady nie angażuje się w działalność partii politycznych. Odnosi się to także do
wsparcia finansowego / sponsorowania partii, organizacji politycznych i ich przedstawicieli, a także
działań lub wydarzeń realizowanych w imieniu FUCHS PETROLUB.
Nie znaczy to jednak, że nasi pracownicy nie mogą brać udziału w procesach politycznych w życiu
prywatnym i jako obywatele swojego kraju.
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2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz ochrona środowiska

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska FUCHS PETROLUB
musi działać zgodne z różnymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, które różnią się w zależności od
lokalizacji danej siedziby.
Każdy pracownik FUCHS powinien znać i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi,
wykonawczymi i wewnętrznymi wytycznymi korporacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wszystkich pracowników wzywa się, by byli stale czujni i świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z ich
pracą i środowiskiem pracy w interesie własnym, jak również w interesie ich współpracowników.
Bezpieczeństwa w miejscu pracy to najwyższy priorytet FUCHS PETROLUB. Zapewniamy bezpieczne
warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Przestrzegamy zasad BHP i regularnie
monitorujemy standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy i zapobiegać
zagrożeniom dla zdrowia. Nasi pracownicy są informowani o odnośnych zasadach i otrzymują instrukcje
dotyczące ich przestrzegania.
Postępowanie zgodnie z prawem i przepisami, które dotyczą ochrony środowiska jest zadaniem i
obowiązkiem, który każdy z nas traktuje bardzo poważnie. Dlatego też zwracamy szczególną uwagę
na odpowiedzialne korzystanie z energii, wody oraz materiałów podstawowych i surowców itp.
Zrównoważony rozwój, który gwarantuje ochronę środowiska, oszczędne korzystanie z zasobów
naturalnych oraz poszanowanie warunków życia przyszłych pokoleń to priorytet FUCHS PETROLUB.
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3. Współpraca z partnerami biznesowym i
osobami trzecimi

3.1 Uczciwa konkurencja
Przepisy dotyczące konkurencji i przepisy antymonopolowe zapewniają uczciwą i prawdziwą konkurencję.
W swoich transakcjach handlowych FUCHS PETROLUB stale postępuje zgodnie z tymi przepisami. Każdy z
naszych pracowników jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Ponadto należy
przestrzegać postanowień określonych w zaleceniach antymonopolowych.
Oznacza to na przykład, że żaden pracownik FUCHS nie może zawrzeć z konkurencją układu, który
prowadzi do ustalania lub koordynacji cen, warunków, możliwości, przydziału klientów lub rynków oraz
programów produkcyjnych. Obejmuje to również nieformalne rozmowy lub wspólnie ustalone sposoby
postępowania, które mają na celu lub prowadzą do któregoś z wyżej wymienionych ograniczeń konkurencji.
Nawet umowy z dostawcami i dystrybutorami mogą w pewnych okolicznościach mieć krytyczne znaczenie.
W przypadkach, w których pracownicy nie są pewni, czy dana kwestia podlega wytycznym
antymonopolowym, zaleca się jak najwcześniejszy kontakt ze specjalistą ds. zgodności z przepisami lub
właściwym działem prawny.
3.2 Przeciwdziałanie korupcji
Nie dążymy do prowadzenia działalności gospodarczej za wszelką cenę. W środowisku konkurencyjnym
FUCHS PETROLUB woli polegać na jakości i wartości produktów i usług i wybiera partnerów biznesowych
wyłącznie na podstawie kryteriów konkurencyjnych (takich jak jakość i cena usługi). Poprzez jasne
wytyczne, procesy biznesowe i kontrole wewnętrzne wspieramy krajowe i międzynarodowe działania, które
zapewniają, że korupcja nie niszczy konkurencji. W tym kontekście ważne jest dla nas, aby unikać nawet
pozorów oferowania zachęt naszym partnerom biznesowym. W tym celu wydaliśmy między innymi wytyczne
dotyczące korupcji.
a. Korzyści dla urzędników

Surowo zabronione jest oferowanie płatności, zachęt lub innych korzyści materialnych, a także
zaproszeń urzędnikom, politykom oraz innym pracownikom i przedstawicielom instytucji publicznych,
jeżeli takie działania mogą narazić na szwank niezależność lub uczciwość takich osób.
Na przykład niezależność i uczciwość takich przedstawicieli publicznych jest podważana, jeśli obiecuje
się im lub oferuje płatności lub inne korzyści w celu wpłynięcia na decyzję lub działanie na rzecz FUCHS
PETROLUB.
b. Oferowanie i wręczanie korzyści
Niedozwolone jest wręczanie korzyści dowolnego rodzaju partnerom biznesowym i pracownikom innych
firm w celu uzyskania zamówienia lub nienależnych korzyści dla FUCHS PETROLUB. Rozdawanie
prezentów reklamowych o niewielkiej wartości lub zapraszanie osób, w granicach rozsądku, na posiłki
lub imprezy jest dopuszczalne, o ile obowiązujące przepisy ustawowe i wewnętrzne wytyczne
korporacyjne są przestrzegane, a możliwość wpływania na decyzje biznesowe od samego początku jest
wykluczona. Ewentualne korzyści, które wykraczają poza ten poziom nominalny należy wcześniej
uzgodnić z przełożonym lub właściwym specjalistą ds. zgodności z przepisami.
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c.

Domaganie się i przyjmowanie korzyści

Żaden pracownik FUCHS nie może wykorzystywać swojego stanowiska ani funkcji w pracy, aby
żądać, przyjmować, nabywać ani skłaniać innych, by obiecywali korzyści osobiste dla niego i/lub
osoby trzeciej, których nie uzyskałby nie będąc na tym stanowisku. Sporadyczne przyjmowanie
zwyczajowych prezentów o małej wartości lub, w granicach rozsądku, zaproszeń na posiłki lub
imprezy jest dopuszczalne, o ile obowiązujące przepisy ustawowe i wewnętrzne wytyczne
korporacyjne są przestrzegane, a możliwość wpływania na decyzje biznesowe od samego początku
jest wykluczona. Żadne prezenty ani inne korzyści, które przekraczają taki limit co do zasady nie
mogą być przyjmowane. Udział w imprezach (kulturalnych, sportowych itp.), które mają wyłącznie
lub głównie cel społeczny jest dozwolony jedynie po uprzednim zatwierdzeniu przez przełożonego.
3.3 Oczekiwania w stosunku do partnerów biznesowych
FUCHS PETROLUB oczekuje przestrzegania zasad określonych w kodeksie postępowania również od
swoich partnerów biznesowych. Dlatego też, aby współpracować z nami, nasi partnerzy biznesowi
muszą (podobnie jak my) przestrzegać następujących zasad:
Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów.
Powstrzymanie się od korupcji.
Przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do swoich pracowników.
Powstrzymanie się od pracy przymusowej i pracy dzieci.
Przyjmowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.
Gwarantowanie tych wartości w swoim łańcuchu dostaw.
3.4 Dystrybutorzy, konsultanci i agenci
W celu sprzedaży swoich produktów i usług FUCHS PETROLUB korzysta także ze wsparcia
niezależnych dystrybutorów, konsultantów i agentów, którzy również w istotny sposób przyczyniają się
do sprzedaży produktów. Jeśli jednak dystrybutorzy, konsultanci lub agenci prowadzą nielegalne
działania w ramach sprzedaży, narażają nie tylko własną reputację, ale również reputację spółki. W
pewnych okolicznościach nielegalne praktyki osób trzecich mogą być również przypisane FUCHS
PETROLUB i w rezultacie oznaczać (współ-)odpowiedzialność spółki. Dlatego też FUCHS PETROLUB
zrobi wszystko to, co będzie konieczne, aby zapewnić, że jego partnerzy dystrybucyjni przestrzegają
przepisów ustawowych. Oznacza to w szczególności staranny dobór odpowiedniego partnera
dystrybucyjnego i szczegółowe kontrole w celu zapewnienia niezawodności.
3.5 Handel zagraniczny i kontrola eksportu
Ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe ogranicza lub zakazuje przywozu, wywozu lub handlu
niektórymi towarami, technologiami i usługami, obrotu pewnymi towarami, jak również transakcji
kapitałowych i płatności. Ograniczenia i zakazy mogą, między innymi, dotyczyć jakości lub
przeznaczenia towarów, kraju pochodzenia lub użycia lub samego partnera biznesowego.
Wszyscy pracownicy FUCHS, którzy zajmują się przywozem i wywozem towarów, technologii i usług są
zobowiązani do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych,
które dotyczą handlu zagranicznego i kontroli eksportu, podatków i przepisów celnych, prania brudnych
pieniędzy i przepisów w zakresie walki z terroryzmem.
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4. Unikanie konfliktu interesów

4.1 Konflikty interesów
Każdy pracownik FUCHS jest zobowiązany do podejmowania decyzji biznesowych w najlepszym
interesie spółki, oddzielenia interesów prywatnych od interesów korporacyjnych i lojalności wobec
FUCHS PETROLUB w każdym momencie. Należy unikać wszelkiego rodzaj konfliktu interesów, a w
razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie powiadomić o nich przełożonego.
Konflikt interesów występuje, na przykład, w następujących sytuacjach:
Prywatne interesy pracownika FUCHS są sprzeczne z interesami FUCHS PETROLUB.
Pracownik FUCHS działający w imieniu FUCHS PETROLUB zawiera umowy z bliskimi krewnymi.
Pracownik FUCHS pracuje także dla dostawców, klientów lub konkurenta spółki.
4.2 Zakaz konkurencji
Żaden pracownik FUCHS nie może prowadzić ani pracować w charakterze pracownika,
konsultanta lub w innym charakterze w firmie, która w części lub w całości jest bezpośrednim lub
pośrednim konkurentem FUCHS PETROLUB. Nie może też podejmować innych działań
konkurencyjnych.
4.3 Udział w innych spółkach
Pracownicy FUCHS nie angażują się bezpośrednio ani pośrednio (np. poprzez członków rodziny) w
spółki mające stosunki handlowe z FUCHS PETROLUB.
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5. Jak odpowiedzialnie
postępować z majątkiem
spółki

Każdy pracownik FUCHS jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z majątkiem spółki. Majątek
spółki obejmuje również osprzęt komunikacyjny, a także wartości niematerialne, takie jak know-how i prawa
własności przemysłowej. Wszelkie nadużycia i marnotrawstwo zasobów spółki oznacza szkody w zakresie
jej zdolności operacyjnej i kondycji finansowej. Jedynie efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów na
wszystkich poziomach może zapewnić długoterminowy sukces firmy.
Majątek spółki FUCHS PETROLUB należy chronić przed utratą, zniszczeniem i kradzieżą. Ochrona ta
obejmuje również ostrożne obchodzenie się z narzędziami roboczymi, które FUCHS PETROLUB
udostępnia swoim pracownikom, aby umożliwić im wykonywanie ich zadań i realizację celów spółki (np.
urządzenia komunikacyjne, materiały biurowe, IT, maszyny, pojazdy).
Oczekujemy od wszystkich pracowników FUCHS obchodzenia się tymi aktywami w sposób odpowiedzialny,
unikania niepotrzebnych kosztów, szkód i innych wad oraz powstrzymania się od nadużywania majątku
spółki.

12

6. Jak odpowiedzialnie postępować z informacjami

6.1 Sprawozdawczość
Ze szczególną dbałością będziemy podchodzić do kwestii odpowiedniej prezentacji FUCHS
PETROLUB przed podmiotami zewnętrznymi, czy to w formie pisemnej, ustnej, czy elektronicznej, za
pomocą prezentacji, dokumentów biznesowych, certyfikatów audytu, materiałów reklamowych i
przemówień. Oznacza to, że każde zgłoszenie następuje niezwłocznie, jest zgodne z prawdą,
kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Obejmuje to w szczególności wszelkie
dokumenty pisemne, które są wymagane w celach sprawozdawczości finansowej i zgodności z
obowiązkami informacyjnymi.
Negatywne wypowiedzi lub oszczercze komentarze na temat spółki, partnerów biznesowych,
konkurentów i współpracowników są niezgodne z naszymi zasadami komunikacji i są zabronione.
Media są szczególnie ważne dla prezentacji spółki przed podmiotami zewnętrznymi. Istnieją specjalne
działy w obrębie FUCHS PETROLUB, które są odpowiedzialne za kontakty z mediami. Wszelkie
zapytania ze strony mediów lub innych osób spoza spółki należy przekazywać do tych jednostek lub
Zarządu.
6.2 Poufność
Tajemnice handlowe i operacyjne są cennym dobrem; zapewniają nam przewagę konkurencyjną.
Dlatego też oczekujemy od każdego pracownika FUCHS, że będzie traktować jako poufne wszelkie
informacje dotyczące spraw wewnętrznych, które zostały mu powierzone lub które poznał w inny
sposób podczas pracy w spółce, i że nie będzie przekazywać ich bez stosownego upoważnienia.
Informacje poufne obejmują w szczególności informacje strategiczne, finansowe i techniczne. Mogą
obejmować szczegółowe informacje dotyczące organizacji spółki, cen, rynków, klientów, dostawców,
strategii marketingowych, planów biznesowych i finansowych, danych liczbowych opracowanych przez
wewnętrzną jednostkę sprawozdawczą, opracowań, technologii itp.
Przyjmujemy takie samo podejście, jeśli chodzi o tajemnicę handlową naszych konkurentów i
partnerów biznesowych.
6.3 Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
FUCHS PETROLUB przestrzega praw swoich pracowników i praw osób trzecich w zakresie ich danych
osobowych. Spółka prowadzi niezbędne działania gwarantujące, że dane osobowe są gromadzone,
przetwarzane lub wykorzystywane do celów konkretnych, jasnych i zgodnych z prawem i zawsze w
ścisłej zgodności z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącego prywatności.
Korzystając z danych, FUCHS PETROLUB zapewnia, że takie korzystanie jest przejrzyste dla
zainteresowanych stron, a ich prawo do informacji, poprawiania danych oraz, w stosownych
przypadkach, do sprzeciwu lub usunięcia danych będzie uwzględniane.
FUCHS PETROLUB zobowiązuje się zapewniać, że stosowane są właściwe normy bezpiecznego
przetwarzania informacji, aby zagwarantować poufność, integralność i możliwość sprawdzenia
wszelkich informacji, które wymagają ochrony i zabezpieczenia przed wykorzystaniem przez osoby
nieupoważnione.
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6.4

Zasady dotyczące informacji wewnętrznych
Pracownicy FUCHS, którzy otrzymują informacje wewnętrzne dotyczące FUCHS PETROLUB lub
partnerów biznesowych, których instrumenty finansowe (np. akcje) są notowane na giełdzie papierów
wartościowych podlegają ustawowym przepisom dotyczącym informacji wewnętrznych.
Informacje wewnętrzne to dokładne informacje o okolicznościach dotyczących instrumentów
finansowych, które nie są powszechnie znane, a w razie upublicznienia mogą wpłynąć na giełdę lub
wartość rynkową poszczególnych instrumentów finansowych.
Zabrania się
nabywać lub zbywać instrumenty finansowe na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, na
podstawie informacji wewnętrznych.
zmienić lub anulować zamówienie dotyczące instrumentów finansowych na podstawie informacji wewnętrznych.
bezprawnie przekazywać informacje wewnętrzne osobom trzecim. Obejmuje to przekazywanie w
ramach Grupy FUCHS i przekazywanie osobom trzecim (np. klientom, dostawcom, analitykom,
dziennikarzom, znajomym itp.).
polecać lub nakłaniać osoby trzecie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na
podstawie informacji wewnętrznych; i
nabywać lub zbywać instrumenty finansowe w oparciu o zalecenie lub namowę, jeśli ktoś wie lub
powinien wiedzieć, że takie zalecenie opiera się na informacjach wewnętrznych.
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7. Jak podchodzić do kodeksu postępowania

Kodeks postępowania jest wiążący dla wszystkich spółek grupy i dla każdego pracownika FUCHS.
Każdy pracownik FUCHS ma prawo domagać się, aby stosowano wobec niego zasady określone w
kodeksie postępowania. Zarząd podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić, że wszyscy
pracownicy znają i stosują się do kodeksu postępowania.
Każdy pracownik FUCHS jest wzywany do niezwłocznego powiadomienia przełożonego i/lub
właściwego specjalisty ds. zgodności z przepisami w przypadku otrzymania informacji dotyczących
potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia obowiązującego prawa, niniejszego kodeksu
postępowania lub wewnętrznych wytycznych. Oprócz tego FUCHS PETROLUB oferuje swoim
pracownikom możliwość korzystania z portalu internetowego dla informatorów, przez który można
przekazać szczegółowe informacje o wszelkich zauważonych naruszeniach lub podejrzanych
przypadkach oraz skontaktować się z dyrektorem ds. zgodności z przepisami (CCO). Na życzenie
informator może pozostać anonimowy w trakcie całego procesu.
Otrzymane wskazówki i informacje będą traktowane i przetwarzane w trybie poufnym i z należytą
starannością. Jeśli spółce zostaną przekazane dobrze uzasadnione podejrzenia, że doszło do
naruszenia, odpowiedni specjalista ds. zgodności z wymogami skontaktuje się z odnośnymi działami i
podejmie niezbędne działania, aby wyjaśnić sprawę.
Zgłaszanie naruszeń przepisów lub niewłaściwego zachowania nie wpłynie negatywnie na
informatora, chyba że wiedział lub łatwo mógł dowiedzieć się, że informacja była nieprawdziwa.
Kierownictwo FUCHS PETROLUB aktywnie zachęca do wdrażania niniejszego kodeksu postępowania
w obszarze ich odpowiedzialności. Zarówno kadra zarządzająca, jak i specjaliści ds. zgodności z
przepisami to osoby pierwszego kontaktu w razie pytań i potrzeby pomocy pracownikom w zakresie
działania zgodnie z prawem i zgodne z naszymi wartościami. Wzywamy naszych pracowników do
przeczytania kodeksu postępowania ze zrozumieniem oraz zastosowania się do niego.
Kodeks postępowania nie może przewidywać wszystkich szczegółów każdego standardu, procedury i
zasady naszej grupy. Jeśli FUCHS PETROLUB wydało bardziej szczegółowe wytyczne, instrukcje i
zasady dotyczące konkretnych kwestii, są one wiążące.
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