Mission Statement
of the FUCHS Group
Algemene doelstelling van het
concern FUCHS PETROLUB

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.
FUCHS PETROLUB is a global Group based in Germany which

produces and distributes lubricants and related specialties around
the world. The Group, which was founded in 1931, with its
headquarters in Mannheim, ranks number one among the world’s
independent lubricant providers.
We have successful operations worldwide. To help our employees
around the globe grow even more closely together, FUCHS has
developed a mission statement as the basis for a uniform corporate
culture. The FUCHS mission statement consists of the three
pillars of LUBRICANTS . TECHNOLOGY . PEOPLE . and is based on
five elementary values. It serves as the foundation and guideline
for our day-to-day actions. The model strengthens the Group‘s
corporate identity, allowing employees understand what the
company stands for.

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.
FUCHS PETROLUB is een in Duitsland gevestigd, actief concern dat

over de hele wereld smeermiddelen en aanverwante specialiteiten
produceert en verkoopt. De onderneming die in 1931 werd opgericht en haar zetel in Mannheim heeft, staat op de wereldranglijst
van onafhankelijke smeermiddelenleveranciers op plaats 1.
We zijn wereldwijd succesvol en actief. FUCHS heeft een model
ontwikkeld als basis voor een uniforme ondernemingscultuur,
zodat de medewerkers over de hele wereld nog meer op één lijn
staan. Het FUCHS -model bestaat uit de drie hoekstenen
LUBRICANTS . TECHNOLOGY . PEOPLE . en is gebaseerd op vijf

elementaire waarden. Het dient als basis en wegwijzer voor
de dagelijkse activiteiten. Het model verstevigt de ondernemings
identiteit van het concern. De medewerkers weten waar hun
onderneming voor staat.

LUBRICANTS.
FUCHS focuses on lubricants and offers solutions for all issues

and fields of application in the world of lubricants.

TECHNOLOGY.
FUCHS claims technological leadership in strategically import-

ant fields of application and is acknowledged as the number
one technology partner by its customers. Not only does FUCHS
focus on its own lubricants, it also takes a holistic approach,
paying close attention to the processes in place at its customers.

PEOPLE.
FUCHS ’ dedicated corporate culture, coupled with its loyal

and motivated workforce, is the strategic key to its success.
Our employees form the basis for this success.

LUBRICANTS.
FUCHS richt zich op smeermiddelen en biedt oplossingen

voor alle vragen en toepassingsgebieden in de wereld van
smeermiddelen.

TECHNOLOGY.
FUCHS claimt het leiderschap in strategisch belangrijke toe-

passingsgebieden in de technologie en staat bekend bij zijn
klanten als t echnologische partner. FUCHS concentreert zich
daarbij niet alleen op eigen smeermiddelen, maar ook op de
integrale procesbenadering bij de klant.

PEOPLE.
Het strategische bestanddeel voor het succes van FUCHS is de
eigen ondernemingscultuur en ook een loyaal en gemotiveerd
team. Onze medewerkers zijn de basis van het succes.

THE FUCHS CORE VALUES

Trust
Creating value
Respect
Reliability
Integrity

DE FUCHS-WAARDEN

Vertrouwen
 Waarden
scheppen
Respect
 Betrouwbaarheid
Integriteit

TRUST
VERTROUWEN

Trust is the basis of our
self-understanding
Mutual trust forms the basis of our cooperation within the organization and with our customers, suppliers and investors. Working on
the basis of mutual trust, we develop specific solutions together with
our customers. We engage in trusting collaboration with our business partners to secure the performance and quality of products, as
well as reliability of delivery. Cooperation between our employees
is characterized by openness and fairness, as well as mutual trust and
respect. We are open and transparent in our communication with
our investors.

Vertrouwen is de basis
van ons zelfbeeld
Wederzijds vertrouwen is het draagvlak van onze samenwerking,
zowel binnen de onderneming als met klanten, leveranciers en financiers. Op basis van wederzijds vertrouwen ontwikkelen wij samen
met onze klanten specifieke oplossingen. Met onze zakelijke partners werken wij in vertrouwen aan het prestatievermogen en de
kwaliteit van onze producten, alsmede aan de leveringszekerheid.
De samenwerking met onze medewerkers wordt gekenmerkt
door openheid en fairness en wederzijds vertrouwen en respect.
We treden onze financiers open en transparant tegemoet.

CREATING VALUE
WAARDEN SCHEPPEN

We deliver leading
technology and first class
service to our customers
We offer our customers technically future-oriented products that
generate added value. Scientific and technological progress represents both a challenge and a benchmark for our product development. Our customers appreciate us as a partner in research and
development. Our committed employees provide knowledgeable
advice and support and analyze the specific processes of our customers to find the optimal solution. The technical performance and
reliability of our products is complemented by the highest service
quality.

Identify and create
FUCHS Value Added
We also generate profitable growth by seizing opportunities and
handling risks. Our processes are efficient. We create value for
our customers, employees and shareholders. Our employees participate appropriately in this added value.

Wij leveren onze klanten
toonaangevende techno
logie en optimale service
Wij bieden onze klanten technologisch op de toekomst georiën
teerde producten die een toegevoegde waarde genereren. De wetenschappelijk-technische vooruitgang is tegelijkertijd een uitdaging
en een meetlat voor onze productontwikkeling. Wij worden door
onze klanten gewaardeerd als ontwikkelingspartner. Onze betrok
ken medewerkers zijn deskundige adviseurs en begeleiders, die zich
bezighouden met de specifieke processen van de klanten om de
juiste oplossing te leveren voor het probleem. De technische prestatie en betrouwbaarheid van onze producten worden aangevuld
door optimale servicekwaliteit.

Wij identificeren en scheppen toegevoegde waarde
(FUCHS Value Added)
Wij genereren een winstgevende groei door onze omgang met
kansen en risico’s. Onze processen zijn efficiënt. Wij scheppen
waarde voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders. Onze
medewerkers participeren op adequate wijze in de waardestijging.

Provide space for
innovation to explore
new paths
We provide a platform for new ways of thinking and support unconventional ideas. We love research and finding new approaches
for solving problems. We give our research and development staff
the freedom to move away from familiar paths and implement
unconventional solutions. We shape technological progress with our
knowledge and the experience of a globally operating company.

Act with an entrepreneurial spirit
We are entrepreneurs within our own company, focusing on the
essentials, acting fast and consistently, as well as taking decisions.
We know our customers and our markets. We improve processes
and are not happy until we have delivered first class performance.

Wij scheppen ruimte
voor innovaties
en nieuwe wegen
Wij scheppen ruimte voor nieuwe aanpakken en ondersteunen
buitengewone ideeën. Wij houden ervan onderzoek uit te voeren en
nieuwe wegen te zoeken. Onze onderzoekers en ontwikkelaars
hebben de vrijheid om vertrouwde paden te verlaten en onconventionele oplossingen te implementeren. Wij geven vorm aan de
technologische vooruitgang met onze kennis en de ervaring van
een wereldwijd werkzaam bedrijf.

Wij handelen als onder
nemer in de onderneming
Wij zijn ondernemers in de onderneming, wij concentreren ons op
het wezenlijke, handelen snel, consequent en nemen beslissingen.
Wij kennen onze klanten en onze markten. Wij verbeteren pro
cessen en zijn pas tevreden, wanneer een topprestatie geleverd is.

Empower employees
with responsibility and
accountability
We delegate responsibility to our employees and set both motivating
and transparent targets. We place great emphasis on personal
and professional competence. We include our employees in decisionmaking processes, ask questions and listen. Our actions are honest,
accountable and transparent. We make success measurable.

Wij geven onze
medewerkers verant
woordelijkheid en
houden ze aan hun woord
Wij delegeren verantwoordelijkheid aan onze medewerkers en stellen
motiverende en transparante doelstellingen. Een persoonlijke
en deskundige competentie is belangrijk voor ons. Wij betrekken
onze medewerkers bij besluitvormingsprocessen, stellen vragen
en luisteren. Onze handelwijze is eerlijk, berekenbaar en transparant.
Wij maken succes meetbaar.

RESPECT
RESPECT

We acknowledge our
responsibility towards
our stakeholders, society
and environment
We stand by our responsibility towards the company, its employees
and the environment. In addition to this, we accept our social
responsibility. We carefully steward the resources entrusted to us.
By creating sustainable products and services, we make a positive
contribution to preserving our environment.

Show appreciation and
recognition
Our cooperation is characterized by respectful and trusting interaction with one another. We do not engage in any kind of discrim
ination. We respect the rights and values of every individual. We show
recognition and appreciation for the work of our employees and
partners. We respect the cultures of all regions and countries.

Wij zijn ons bewust van
onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de
verschillende belangengroepen, de maatschappij
en het milieu
Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van
het bedrijf, de medewerkers en het milieu. Bovendien nemen wij
onze sociale verantwoordelijkheid op. Met de ons toevertrouwde
hulpbronnen gaan wij op verantwoorde wijze om. Wij leveren
met duurzame producten en diensten een positieve bijdrage tot het
behoud van ons milieu.

Wij tonen waardering
en erkenning
Onze samenwerking wordt gekenmerkt door met respect en in vertrouwen met elkaar om te gaan. Wij discrimineren niemand. Wij
respecteren de waardigheid van het individu. Voor de prestaties van
onze medewerkers en partners tonen wij erkenning en waardering.
Wij hebben respect voor de culturen van alle regio’s en landen.

Act with fairness towards our partners and
employees
We treat our employees and partners both fairly and honestly. We do
not pursue our personal interests. Our actions serve the interests
of our customers, employees and shareholders. We require of others
only what we are prepared to do ourselves.

Foster an open minded
discussion culture
We always seek open discussion and let the best argument win.
We communicate openly, clearly and factually. We honor and
respect ideas and arguments irrespective of hierarchical levels. We
live out change as a natural and welcome part of our success.

Wij zijn fair tegenover onze
partners en medewerkers
Wij behandelen medewerkers en partners fair en eerlijk. Wij streven
niet onze persoonlijke belangen na. Onze handelwijze dient de belangen van de klanten, medewerkers en aandeelhouders. Wij verlangen van anderen enkel datgene waar wij ons zelf ook aan houden.

Wij stimuleren een open
discussiecultuur
Wij zijn voor open discussie, het beste argument moet winnen. Onze
communicatie is open, duidelijk en zakelijk. Wij appreciëren ideeën
en argumenten, onafhankelijk van hiërarchische niveaus. Wij beleven
verandering als een vanzelfsprekend deel van ons succes.

RELIABILITY
BETROUWBAARHEID

We walk the talk
We are a role model and live out our corporate values. We show
personal commitment and passion for our field of expertise.
We set examples regarding motivation, commitment and excellent performance.

Committed to technical
leadership
We work on securing technological leadership in our core business.
We develop, produce and market technically sophisticated products.
Future-oriented products bring our customers added value, help
save energy and protect the environment.

Wij houden ons
aan ons woord
Wij geven het voorbeeld en leven de bedrijfswaarden na.
Wij overtuigen door persoonlijke inzet en passie voor ons vakgebied.
Wij gaan voor motivatie en maximale prestatie.

Wij engageren ons
voor het technologisch
leiderschap
Wij werken aan het technologische leiderschap in de voor ons
belangrijke bedrijfssectoren. Wij ontwikkelen, produceren en
distribueren technisch veeleisende producten. Op de toekomst
georiënteerde producten zorgen voor toegevoegde waarde
voor onze klanten, helpen om energie te besparen en het milieu
te beschermen.

Maintain a consistent track
record of performance
We are proud of our success story, which is based on performance,
innovative products and exceptional customer service. Our employees
are motivated to continue this success story.

Act in a responsive and
transparent way
We win our orders in transparent and fair competition. We believe
in the quality and performance of our products. We work as a
team. In our decentralized organization, the primary focus is always
on the company as a whole.

Wij willen verder schrijven
aan ons succesverhaal
Wij zijn trots op ons succesverhaal, dat gebaseerd is op prestatie,
innovatieve producten en een voortreffelijke klantenservice.
Onze m
 edewerkers zijn gemotiveerd om het succesverhaal voort
te zetten.

Wij gaan vastbesloten en
transparant te werk
Wij halen onze opdrachten met transparante en faire concurrentie
binnen. Wij leggen de nadruk op kwaliteit en prestatie van onze
producten. Wij werken als team. In onze gedecentraliseerde organisatie staat het bedrijf in zijn geheel altijd in het middelpunt.

INTEGRITY
INTEGRITEIT

We believe in a high
level of ethics and adhere
to our Code of Conduct
We consistently honor and respect the laws and rules of all countries in which we operate. We respect their customs and habits.
Discrimination due to race, gender, religion or any other personal
characteristics is not tolerated. Our Code of Conduct is the
guideline for our actions and decisions. We firmly believe that success can only be achieved when our words and values are in
line with our actions.

Wij geloven in morele
waarden en volgen onze
gedragscode
Wij nemen consequent de wetten en regels in acht van alle landen
waarin wij actief zijn. Wij respecteren hun zeden en gebruiken.
Discriminatie vanwege nationaliteit, geslacht, religie of andere persoonlijke kenmerken wordt niet getolereerd. Onze Code of Conduct is de richtlijn voor ons handelen en onze beslissingen. Wij zijn
ervan overtuigd dat succes alleen kan ontstaan, als onze woorden
en waarden overeenkomen met ons handelen.

FUCHS Group
www.fuchs.com/group

