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Vážení kolegové,
ve společnosti Autoneum jsme se
zavázali dodržovat nejvyšší normy, a
to nejen z hlediska produktů, které
vyvíjíme pro naše zákazníky, ale také
z hlediska našich pracovních postupů.
Základem našeho chování jsou naše
hodnoty a principy. Tento Etický kodex
podrobně vysvětluje, jak můžeme naše
hodnoty vyjádřit svým chováním.
Jsme přesvědčeni, že odpovědnost
naší firmy nezahrnuje pouze dodržování zákonů a předpisů zemí, v nichž
působíme. Vynikající pověst špičky na
trhu akustických a tepelných technologií
pro automobilový průmysl si udržíme
jen tehdy, když budeme vyvíjet inovativní produkty pro naše zákazníky,
vytvářet atraktivní pracovní prostředí
pro naše zaměstnance a dosahovat
zisku pro naše akcionáře, a přitom
respektovat životní prostředí a komunity, v nichž působíme.

Plnit takto vysoké cíle není vždy snadné.
V náročném a konkurenčním obchodním
prostředí někdy musíme činit obtížná
rozhodnutí. Právě v takových případech
nám pomáhá Etický kodex. Etický kodex
samozřejmě nenabízí odpovědi na
všechny otázky ani řešení všech dilemat,
s nimiž se můžeme při každodenní práci
setkat. Proto vyzýváme všechny
zaměstnance, aby se v případě pochyb
či obav obraceli na své nadřízené, na
personální oddělení nebo na oddělení
Legal & Compliance.
Otevřenou komunikací o všech
tématech, včetně těch citlivých, posilujeme naši firemní kulturu, zlepšujeme
svůj výkon a také pověst.

Ve Winterthuru, červenec 2020

Etický kodex
Hans-Peter Schwald
Předseda představenstva

Matthias Holzammer
Generální ředitel
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Naše hodnoty
a principy
Principy
Potěšte své zákazníky
Mějte radost ze své práce
Bojujte o zisk
Hodnoty
Pracujeme s VÁŠNÍ
Jednáme ZODPOVĚDNĚ
Opíráme se o INOVACE
Máme GLOBÁLNÍHO DUCHA
Posouváme se kupředu díky NEUSTÁLÉMU ZLEPŠOVÁNÍ
Usilujeme o JEDNODUCHOST
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O Etickém kodexu
Tento Etický kodex (dále jen „kodex“)
platí pro všechny vedoucí pracovníky a
zaměstnance společností skupiny
Autoneum Group. Platí také pro strany
jednající naším jménem, jako jsou naši
distributoři a smluvní partneři . Pro
dodavatele jsme sestavili zvláštní Etický
kodex pro dodavatele.

Kodex vychází z hodnot a principů
společnosti Autoneum a je projevem
závazku, který jsme přijali:
·
·
·
·

vůči sobě navzájem
vůči naší firmě
vystupovat férově na trhu
vůči společnosti

kodex společnosti Autoneum je k
dispozici na našich webových stránkách.
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Náš závazek vůči
kodexu
Naší povinností je dodržovat kodex v
každodenním životě a vyjadřovat tak
hodnoty společnosti Autoneum svým
chováním. Na vedoucí a nadřízené
pracovníky jsou kladeny vyšší nároky.
Očekáváme od nich, že půjdou
příkladem, budou určovat chování a
vytvářet prostředí, ve kterém bude každý
moci bez obav klást otázky a oznamovat
možná porušení našeho kodexu a zásad.
Setkáte-li se s jakýmkoli porušením kodexu, nepřecházejte je mlčením.
Od každého zaměstnance očekáváme,
že oznámí případná podezření, aby bylo
možné je řádně prošetřit.

Kdykoli budete mít pochyby, požádejte
o radu. V první řadě se zamyslete nad
těmito otázkami:
· Je dané jednání zákonné a v souladu
s naším kodexem a předpisy?
· Neohrožuje pověst společnosti
Autoneum?
· Je daný postup správný?
· Mám oprávnění jednat tímto
způsobem?
· Jdu příkladem?
· Bylo by mi příjemné, kdyby se o
daném jednání psalo na titulní straně
novin?
Pokud na kteroukoli z těchto otázek
nemůžete odpovědět „ano“, požádejte
o radu svého nadřízeného, personální
oddělení nebo oddělení Legal &
Compliance.

Autoneum

Etika na pracovišti
Jeden z klíčových principů společnosti
Autoneum zní „mějte radost ze své
práce“. Hodnotu „pracujte s vášní“
můžeme naplňovat pouze v případě,
že nabízíme bezpečné pracovní prostředí respektující lidská práva, zákoník
práce a předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví.
Chceme zajistit pracovní prostředí,
ve kterém není místo pro obtěžování
a diskriminaci a které poskytuje rovné
příležitosti všem zaměstnancům bez
ohledu na barvu pleti, pohlaví, náboženské vyznání, politické názory nebo
sexuální orientaci.

Společnost Autoneum dodržuje zásady
společenské odpovědnosti firem.
V souladu se Všeobecnou deklarací
lidských práv OSN a doporučeními
Mezinárodní organizace práce a
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj netolerujeme nucenou
ani dětskou práci a uznáváme právo
zaměstnanců na kolektivní vyjednávání
a svobodu sdružování.
Společnost Autoneum se řídí místními zákony o délce pracovní doby a
poskytuje svým zaměstnancům odměnu
a výhody, které jsou v souladu s
platnými zákony.
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Ochrana aktiv a
informací společnosti
Všichni neseme odpovědnost za ochranu
aktiv naší společnosti. Sem patří nejen
stroje, nástroje a vozidla, která používáme při práci, ale také naše práva duševního vlastnictví a důvěrné informace.
· Aktiva a informace společnosti:
Pečujeme o naše aktiva a dbáme na
to, aby byla chráněna před zneužitím,
ztrátou, plýtváním, krádeží a podvodem.
· Účetní knihy a záznamy: Všechny
obchodní transakce je třeba zaznamenávat přesně, úplně, pravdivě,
poctivě, konzistentně a včas.

· Obchodování zasvěcených osob:
Společnost Autoneum je veřejně obchodovanou společností. Při nákupu
nebo prodeji cenných papírů společnosti Autoneum je přísně zakázáno
zneužívat či zveřejňovat neveřejné
informace.
· Ochrana údajů: Chráníme naše
důvěrné informace a respektujeme
důvěrnost informací druhých. Tyto
informace používáme pouze k legitimním obchodním účelům a zacházíme
s nimi s největší opatrností.
· Komunikace: V zájmu ochrany pověsti
naší společnosti se zásadami firemní
komunikace, například v situacích, kdy
zastupujeme společnost navenek na
sociálních sítích.
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Férové jednání
na trhu
Společnost Autoneum se zavázala podporovat zdravou hospodářskou soutěž
a férové jednání všech účastníků trhu.
Musíme bojovat o zisk, ale za všech
okolností při tom postupujeme čestně.
· Postupy na ochranu hospodářské
soutěže: Respektujeme všechny příslušné antimonopolní zákony. Netolerujeme manipulaci s nabídkami
uchazečů o veřejné zakázky, stanovování pevných cen ani zneužívání
dominantního postavení na trhu.
· Protiúplatkářské a protikorupční
postupy: Nedáváme úplatky ani odměny za urychlení administrativních
procesů. Nepřijímáme úplatky ani
jiné nevhodné výhody.

· Dary a zábava: Poskytování darů a
zábavy není zakázáno, musí však
probíhat odpovídajícím a transparentním způsobem. Lze dávat skromné
dary symbolické hodnoty, avšak nikdy
za účelem ovlivnění obchodního
rozhodnutí.
· Střety zájmů: Vyhýbáme se střetům
zájmů. Na náš obchodní úsudek
a rozhodování nesmí mít vliv osobní
zájmy. Dojde-li ke střetu zájmů,
okamžitě situaci oznámíme.
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Závazek vůči
společnosti
Společnost Autoneum si plně uvědomuje, že svou činností ovlivňuje lidskou
společnost. Při výrobě produktů, vytváření pracovních míst, nákupu surovin,
využívání přírodních zdrojů a placení
daní si vždy počínáme odpovědně.
· Bezpečnost produktů: Naše inovativní
produkty se používají v automobilovém
průmyslu za účelem snížení hlučnosti
a ochrany proti působení tepla. Musejí
být bezpečné, aby se na ně řidiči mohli
spolehnout.

· Udržitelná výroba: Při své snaze o
neustálé zlepšování a inovace vždy
hledáme způsoby, jak zdokonalit naše
návrhy a výrobní procesy a optimalizovat spotřebu materiálů i energií.
Usilujeme o systematické začlenění
aspektů ochrany životního prostředí
do činností výzkumu a vývoje.
· Sponzorství a příspěvky dobročinným
a politickým organizacím: Při finanční
podpoře jiných organizací si počínáme
profesionálně a transparentně.
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Oznamování
nevhodného jednání
Porušování našeho kodexu nebudeme
tolerovat a takové jednání může mít za
následek disciplinární řízení vedoucí
až k propuštění. V některých případech
může společnost Autoneum oznámit
porušení příslušným úřadům. Taková
situace může dále vyústit v soudní
stíhání, uložení pokuty či trest odnětí
svobody.

Od zaměstnanců, kteří se stanou svědky
porušení kodexu, zákonů či jiných
předpisů nebo na ně mají podezření,
očekáváme, že to oznámí svému
nadřízenému, personálnímu oddělení
nebo oddělení Legal & Compliance
(compliance@autoneum.com).
Podezření lze oznámit i anonymně
prostřednictvím linky „Speak Up Line“
(https://speakupline.autoneum.com).
Zaměstnanci, kteří v dobré víře
oznámí podezření z porušení kodexu,
mají zaručenu ochranu před odvetnými
opatřeními.
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Autoneum. Mastering sound and heat.

Další pokyny
Další pokyny naleznete na příslušných
stránkách firemního intranetu
společnosti Autoneum nebo vám je sdělí
vaše personální oddělení.
Nejnovější verze kodexu a zásad je k
dispozici na intranetu, kde naleznete
také jeho různé jazykové mutace.
V případě pochybností má přednost
znění anglické verze.

Autoneum Holding Ltd
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8406 Winterthur
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