Uppförandekod för
Orion Engineered Carbons Group
Framgångsrika företag bygger på förtroende

Fo c u s e d. I n n o v a t i v e. R e s p o n s i v e.

Kära anställda,
Ett företags framgångar bygger till stor del på förtroende – inte endast från affärspartners, delägare
och allmänheten, utan även och i synnerhet från sina
anställda. Men förtroende kan inte tas för givet – det
måste förtjänas genom att säkerställa öppenhet, pålitlighet och rättvisa. Med detta i åtanke, har vi tagit fram
denna uppförandekod för alla Orion Engineered Carbons anställda. Den är avsedd som en vägledning och
ett stöd för alla under det dagliga arbetet. Marknader
och kultursfärer växer allt närmare varandra, vilket
leder till större utmaningar p.g.a. att allt fler och mera
komplicerade lagsystem måste följas.
Samtliga Compliance Officers inom vårt företag är
redo att hjälpa dig när du har frågor eller om det föreligger intressekonflikter.
Uppförandekoden är bindande för alla anställda
hos Orion Engineered Carbons och gäller över hela
världen – inte endast inom affärer, offentligt liv eller
inom relationer med myndigheter och institutioner,
utan även inom vår dagliga verksamhet och dagliga
uppförande inom företaget. Jag förväntar mig att alla
uppfyller uppförandekodens regler alltid och att man
tar ansvar för sina egna handlingar. Alla måste hjälpa
till att upprätthålla företagets värderingar för att bibehålla och förstärka vårt rykte som en trovärdig och
pålitlig partner inom affärsvärlden.
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Framgångsrika företag
bygger på förtroende
För att kunna uppnå företagets målsättningar och säkra framgång för Orion
Engineered Carbons Group och dess dotterbolag (“Orion Engineered Carbons“), är samarbetspartners, delägares och allmänhetens förtroende av
fundamental betydelse.
Förtroende skapas inte automatiskt utan måste förtjänas kontinuerligt. Lagstiftningen i de länder där
Orion Engineered Carbons bedriver verksamhet måste
givetvis respekteras, men det krävs ännu mer. Som
ett ansvarsfullt företag har Orion Engineered Carbons
infört globalt gällande regler för individuellt och kollektivt beteende, som definierar hur företaget bedriver
sin verksamhet. En hög social, juridisk och etisk nivå
förväntas av alla anställda och de som vi gör affärer
med. Personer i ledande positioner har ett särskilt
ansvar att agera som föredömen. Orion Engineered
Carbons följer rådande lagstiftning strikt och vi skulle
hellre förlora marknadsandelar än att tillskansa oss
marknadsandelar genom användning av olagliga
metoder.
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Orion Engineered Carbons uppförandekod är baserad
på gemensamma värderingar och företagsriktlinjer
och har som syfte att skydda de anställda under deras
yrkesutövande och är även en förtroendeskapande
åtgärd för investerare.
Denna uppförandekod gäller för samtliga juridiska
enheter som ingår i Orion Engineered Carbons. Uppfyllande av denna uppförandekod är generellt obligatorisk för samtliga anställda hos Orion Engineered
Carbons i hela världen och alla andra berörda parter,
t.ex. en person som utför tjänster å Orion Engineered
Carbons vägnar, som även omfattar (men inte är
begränsat till) ombud. Den omfattar i synnerhet alla
anläggningar (produktionsanläggningar, laboratorier
och administrativa kontorslokaler).
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Fairness

Respect

1. Hantering av affärstransaktioner
Uppfyllande av samtliga lagar och föreskrifter Förhindrande av korruption

Att erbjuda och ge förmåner

Integritet vid rapportering

Eftersom Orion Engineered Carbons bedriver internationell verksamhet, krävs det att man uppfyller
en mängd nationella och internationella lagar och
föreskrifter. Orion Engineered Carbons samtliga företagsaktiviteter och procedurer måste därför utföras i
enlighet med alla gällande lagar, rådande föreskrifter
och frivilliga skyldigheter som är relaterade till Orion Engineered Carbons verksamhet. De anställda
har generellt inte tillåtelse att utfärda anvisningar
eller ägna sig åt beteenden som avviker från dessa
principer och som kan leda till brott mot den angivna företagspolicyn angående uppförande under
affärsverksamhet.

Det måste säkerställas att specialbehandling inte ges
av Orion Engineered Carbons eller tredje part i händelse av inledande, tilldelning, förnyande eller utförande
av ett kontrakt (t.ex. gåvor, inbjudningar, representation eller andra tjänster).

Alla kostnadskvitton, bokföringsdokument, ekonomiska dokument, undersöknings- och försäljningsrapporter, miljö- och säkerhetsrapporter och andra företagsdokument måste förmedla en tydlig, tidsenlig och
exakt bild av relevanta fakta och/eller anledningen till
transaktionerna.

Förebyggande juridisk rådgivning

Orion Engineered Carbons tillåter inte korruption i
någon form.
Detaljerade anvisningar angående erbjudande och
mottagande av förmåner förklaras i riktlinjerna angående förhindrande av korruption för Orion Engineered
Carbons och i tillhörande regler. Dock gäller följande
generellt:

Begära och ta emot en förmån

Personalen är i synnerhet förbjuden att erbjuda eller
överlämna personliga förmåner till myndighetspersoner, lagstiftare, kunder, potentiella kunder, leverantörer eller konkurrenter.

Vid köp av lagergods, material, tjänster och andra prestationer från tredje part är det obligatoriskt att proceduren för anskaffandet endast är baserad på kvalitet,
prestanda och kostnader.

Dessa regler relaterade till erbjudande och överlämnande av fördelar får inte kringgås genom att anlita
tredje part eller på något annat sätt.

För att undvika risker som kan leda till brott mot lagar
och riktlinjer, är det nödvändigt att inhämta juridisk
rådgivning innan man vidtar några åtgärder som kan
innebära brott mot lagar och riktlinjer.

Begäran av tjänster av något slag för att uppnå personliga fördelar för en anställd eller annan person i
anslutning till leverantörer av varor eller tjänster (oavsett om det är direkt eller indirekt) är förbjudet.

Grundläggande arbetarrätt

Mottagande av gåvor som inte omfattas av riktlinjerna
som anges här eller andra riktlinjer, i synnerhet riktlinjerna för förhindrande av korruption, är förbjudet.
Generellt sätt får inte gåvor mottagas.-

Orion Engineered Carbons värnar om föreningsfriheten och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
Barnarbete i alla dess former och alla former av tvångsarbete är oacceptabelt, tolereras inte och är strängt
förbjudet.
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Användning av företagets egendom och
resurser

Det åligger alla anställdas ansvar, med inblandning
från ansvariga avdelningar för ekonomiska dokument
och granskningar, att samarbeta till fullo med Orion
Engineered Carbons granskare efter behov och man
får inte undanhålla någon nödvändig information från
dessa, oavsett om man har tillfrågats om att tillhandahålla informationen i fråga eller inte.

Extern kommunikation

Officiella uttalanden från Orion Engineered Carbons
Användning av företagets resurser i personligt intresse som är riktade mot externa parter, i synnerhet uttalanden i media, får endast göras av personer som uttryckutan skriftligt tillstånd från medarbetarens överordnade är förbjudet. Resurser får endast användas privat ligen har behörighet att förmedla sådana uttalanden.
efter godkännande av överordnad, när det är specifikt
tillåtet i företagets regler eller i enlighet med vad som
anges i anställningsavtal eller kollektivavtal.

Om produkter eller tjänster av privat natur tas emot
från en affärspartner, måste normalt pris erläggas och
betalningen bör dokumenteras.
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Collaboration

Cooperativeness

2. Affärsrelationer

3. Undvika intressekonflikter

Jämlik behandling och rättvis praxis

Affärsstimulans

Sekundär anställning

Vi behandlar alla affärspartner på ett rättvist och jämlikt sätt.

Typiska exempel på affärsstimulans inkluderar betalning av provision, rabatter, gratis frakt och liknande.
Sådan stimulans bör användas med stor försiktighet
för att säkerställa att gällande lagstiftning respekteras. Fullständig och exakt bokföring måste föras över
användningen av stimulerande åtgärder.

Orion Engineered Carbons välkomnar socialt engagemang för sina anställda inom lämpliga ungdomsorganisationer, vuxenutbildnings-, idrotts-, välgörenhets- och religiösa eller kulturella organisationer. De
anställda har rätt att ta emot lämplig ersättning för
dessa aktiviteter från den sponsrande organisationen.

Betalning

Sekundära arbetsuppgifter av något slag får inte ske
i konflikt med den anställdes anställning hos Orion
Engineered Carbons eller leda till att detta arbete
försummas. Sekundärt arbete som utvecklas till att bli
mer än minimalt kan behöva godkännas och måste
därför rapporteras till HR-avdelningen.

Affärstransaktioner får normalt inte genomföras med
nära släktingar till anställda hos Orion Engineered
Carbons. Vissa transaktioner kan dock tillåtas av den
anställdes närmaste chef eller företagets övervakningskommitté. I sådana fall måste det säkerställas att
den anställde i fråga inte är inblandad i beslutet.

Betydande ekonomiskt intresse för
konkurrenter, kunder och leverantörer

Insider-trading

En procedur som baseras på objektiva och begripliga
kriterier måste användas för att välja leverantörer och
tjänsteleverantörer. Där det är möjligt måste flera
offerter inhämtas innan man undertecknar kontrakt.
Offerterna måste ta med i beräkningen faktumet att
våra leverantörer förväntas uppfylla reglerna som
ingår i denna uppförandekod och våra andra regler,
inklusive våra regler för förhindrande av korruption.
Lämplig förvärvsgranskning bör utföras innan man
inleder eller förnyar ett samarbete med en leverantör.
Alla anbud för varor och tjänster bör bifogas en kopia
av denna uppförandekod tillsammans med ett tydligt
uttalande att denna uppförandekod är bindande för
samtliga leverantörer. Skriftliga avtal måste ingås med
alla leverantörer och måste innehålla ett åtagande om
att följa Uppförandekoden eller leverantörens egen
uppförandekod förutsatt att den är minst lika sträng
som Orion Engineered Carbons uppförandekod.
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Betalning för mottagna varor och tjänster måste göras
inom avtalade tidsramar till kontraktsbundna partners.
Betalningen sker vanligen i landet där den kontraktsbundna partnerns verksamhet är belägen. Fullständig
eller delvis betalning i kontanter är förbjuden, förutom
om beloppen i fråga är försumbara. Lämplig juridisk
rådgivning måste inhämtas innan man arrangerar
andra typer av betalningar.

Nära släktingar inkluderar familjemedlemmar och
individer med vilka en anställd har en nära personlig
relation och minderåriga. Ett betydande ekonomiskt
intresse definieras som ett ägande (oavsett om det är
juridiskt eller förmånsrelaterat) eller rösträtt på 5 procent eller högre.

Kontrakt/affärstransaktioner med släktingar

Viss nationell lagstiftning förbjuder användning av
information som inte är avsedd för allmänheten och/
eller information som inte ännu har offentliggjorts i
anslutning till köp eller försäljning av värdepapper
(till exempel aktier och obligationer) och otillåtet
vidarebefordrande av sådan information. Denna uppförandekod förbjuder även användning av insider-information om Orion Engineered Carbons eller andra
företag som har förvärvats som ett resultat av anställBetydande ekonomiska intressen, inklusive sådana
som innehas av nära släktingar, i ett dotterbolag tillhö- ning, både till den anställdes egen fördel eller till en
rande Orion Engineered Carbons, en konkurrent, kund tredje parts fördel, såväl som otillåtet vidarebefordrande av sådan information. Otillåtet vidarebefordrande
eller leverantör måste rapporteras till den anställdes
inkluderar offentliggörande av sådan information via
närmsta överordnade och Chief Compliance Officer
social medier, som exempelvis Facebook, Linkedln,
Twitter, Snapchat eller WhatsApp.
En anställd får inte ge sig in i verksamhet som påverkar fundamentala kärnelement för Orion Engineered
Carbons verksamhet i eget intresse eller å en tredje
parts vägnar, inklusive nära släktingar, i direkt konkurrens med eller mot företagets intressen. Vid tvivel bör
man rådfråga Chief Compliance Officer.
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funktionshinder, ålder, sexuell identitet eller sexuell
läggning. Alla former av trakasserier mot anställda
eller anställda hos affärspartners är förbjudna.

Konkurrens och kartellagstiftning
Det är en grundläggande princip i Orion Engineered
Carbons företagsregler att all personal genomför affärer i enlighet med rådande kartellagstiftning.
Rådande regler som styr rättvis konkurrens och regler
för konkurrens- och kartellagstiftning måste därför
respekteras.
Alla anställda är skyldiga att respektera reglerna för
rättvis konkurrens och får inte vidta några åtgärder
som är riktade mot en förbjuden restriktion av konkurrens som bryter mot rådande lagstiftning, i synnerhet

Safety

Constancy

Upprätthållande av sekretess för
intern information/industri- och
företagshemligheter
All verksamhets- och företagsinformation är sekretessbelagd och får inte vidarebefordras till obehörig tredje
part – varken under den anställdes anställningstid
eller vid ett senare tillfälle.
Direkt eller indirekt användning av sekretessbelagd
företagsinformation under anställningstiden eller därefter för personlig vinning eller till fördel för en obehörig tredje part eller till nackdel för Orion Engineered
Carbons är förbjuden.
Information av detta slag inkluderar, men är inte
begränsad till:
personallistor
affärsstrategier och vinstprognoser
tillverkningsmetoder
materiallistor
kundlistor.

Politisk inblandning och bidrag
Orion Engineered Carbons välkomnar och uppmuntrar generellt sett politiskt och medborgerligt engagemang bland sina anställda.
Orion Engineered Carbons respekterar även sina
anställdas frihet att ta självständiga politiska beslut.
De anställda får inte tillfrågas i samband med sin
yrkesroll, varken direkt eller indirekt, att tillhandahålla
pengar för bidrag till politiska partier eller en person
som bedriver en politisk kampanj.
Orion Engineered Carbons anställda bör rapportera
politiska uppdrag som de innehar till Chief Compliance Officer.

•
•
•
•
•

Mänskliga rättigheter, jämlik behandling och
rättvis praxis

I enlighet med existerande riktlinjer, krävs det att
anställda hos Orion Engineered Carbons gör allt som
står i deras makt för att förhindra att hemlig information faller i händerna på obehörig tredje part och
rapporterar faktiskt eller misstänkt vidarebefordrande
av hemliga data till Chief Compliance Officer.

Anställda hos Orion Engineered Carbons förväntas
behandla varandra rättvist och med respekt under all
affärsverksamhet. De anställda måste respektera rättigheter och nationella och kulturella skillnader för alla
individer som de kommer i kontakt med. Det är Orion
Engineered Carbons policy att inte diskriminera någon
anställd, potentiell anställd eller affärspartner baserat
på ras, nationalitet, medborgarskapsstatus, etniskt
ursprung, kön, religiös- eller filosofisk uppfattning,
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Orion Engineered Carbons värnar om och respekterar
de internationellt vedertagna mänskliga rättigheterna
och åtar sig att inte delta i några brott mot dem.

•
•
•
•
•

avtal med konkurrenter angående prissättning och/
eller kapacitet;
avtal som gör avkall på konkurrens;
läggande av falska anbud;
uppdelning av kunder, områden, produktionssortiment eller i enlighet med andra
uppdelningskriterier
avtal om försäljningsvillkor

Kartellagstiftning och kommersiell lagstiftning är
mycket invecklad och om dessa inte respekteras, kan
det leda till hårda straff för företag och personal.
I händelse av frågor eller tvivel, rådfråga den juridiska
avdelningen.
I allmänhet förbjuder kartellagstiftning avtal och verksamhet som kan förhindra handel eller konkurrens.
Brott mot dessa lagar inkluderar exempelvis ingående
i avtal med konkurrenter för att bestämma eller kontrollera priser, att bojkotta särskilda leverantörer eller
kunder, att dela upp kunder eller marknader eller att
begränsa tillverkning eller försäljning av produkter.

Utrikeshandel och exportkontroll
Orion Engineered Carbons stödjer till fullo det internationella samfundets ansträngningar att förhindra
terrorism och tillverkning och spridning av kemiska,
biologiska och nukleära vapen, inklusive tillhörande
avfyrnings-system. Orion Engineered Carbons respekterar därför alla rådande utrikeshandels- och tullregler.

Skattelagstiftning
I egenskap av en internationell företagsgrupp, följer
Orion Engineered Carbons alla rådande skattelagar
och regler.
Transferpriserna sätts i enlighet med gällande
OECD-regler.
Anställda som arbetar med internationella uppgifter
måste iaktta rådande personliga skatteregler i linjer
med företagets transferriktlinjer.
Anställda får inte stödja förfrågningar från affärspartners angående åtgärder som undviker affärspartners
skatteansvar.

Miljöskydd, hälsa och säkerhet
Vi åtar oss att värna om våra anställdas hälsa och
säkerhet samt samhällena där vi är verksamma, vi
strävar efter att skydda miljön och säkerställa att våra
metoder är säkra. Orion Engineered Carbons åtar
sig att bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt och
i enlighet med alla tillämpliga lagar om miljö, hälsa
och säkerhet, att minska vår globala verksamhets
miljöpåverkan samt vidta åtgärder för att kontinuerligt
förbättra vår miljöpåverkan och våra anställdas hälsa
och säkerhet. Orion Engineered Carbons har upprättat
verksamhetsprinciper för vår organisation som säkerställer att dessa åtaganden uppfylls.

Dataskydd
Ansvarsfull hantering av personlig information är en
nyckelvärdering vad gäller respekt för individernas
privatliv. Anställdas och affärspartners rättigheter att
avgöra vilken personlig information som görs tillgänglig måste alltid skyddas. Otillåten insamling, behandling, användning och distribution av personlig information för anställda och affärspartners är förbjuden.

IT-säkerhet
IT-system stödjer en mängd affärsprocesser hos Orion
Engineered Carbons. Dessutom behandlas och vidarebefordras stora mängder information digitalt via
nätverk. Omfattande användning av IT-system innebär
att Orion Engineered Carbons affärsverksamhet i stor
utsträckning är beroende av tillgänglighet och funktion för sådana system och integriteten för behandlade data. De tillhörande riskerna ökas ytterligare av
möjligheterna för förlust, stöld och ouppmärksammad
ändring av informationen. Därför måste de anställda
hos Orion Engineered Carbons hantera IT-system och
informationen som ingår med lämplig försiktighet.
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Equality

Sustainability

4. Praktisk implementering av reglerna
för uppfyllande
Ansvar
Ledningen för den juridiska avdelningen som Chief
Compliance Officer, Compliance-kommittén och respektive lokala Compliance Officers ansvarar för att
säkerställa företagsomspännande implementering
av reglerna för uppfyllande, såvida inte ansvaret för
specifika uppfyllandeområden överförs till andra
ledningsgrupper. Detta säkerställer oberoende och
objektiv behandling av alla frågor som de behandlar.
Ledningen för den juridiska avdelningen rapporterar
i detta fall direkt till styrelsen, men är inte underställd
dess funktionella ledning. De tidigare nämnda personerna såväl som alla arbetsledare är tillgängliga för
de anställda som kontaktpersoner både för att svara
på frågor och fungera som rådgivare i anslutning till
uppförandekoden.
För att säkerställa global implementering av denna
uppförandekod, tar personal inom Compliance Officer-funktionen ansvar för respektive regioner och
sektioner. I denna funktion rapporterar de till chefen
för den juridiska avdelningen som Chief Compliance
Officer.
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Arbetsledarnas ansvar för information och
kontroll
Alla arbetsledare måste säkerställa att deras anställda
regelbundet påminns om innehållet i denna uppförandekod. Arbetsledarna måste föregå med gott
exempel genom att respektera och implementera
dessa regler. Dessutom måste arbetsledarna, som en
del av sitt ansvar, säkerställa att de anställda respekterar dessa riktlinjer.

De anställdas skyldighet att rapportera brott
mot riktlinjerna
Alla anställda måste informera den juridiska avdelningen eller sina arbetsledare eller snabbt kontakta
varningssystemet om de blir medvetna om några
brott mot denna uppförandekod. Kontaktinformation
återfinns på Intranätet eller på http://www.orioncarbons.com/reporting_violations.
Det är Orion Engineered Carbons policy att inte tillåta
vedergällning av Orion Engineered Carbons anställda och ledning mot anställda för rapporter som har
lämnats in i god tro angående felaktigt beteende eller
misstänkta överträdelser mot denna uppförandekod.

Sanktioner och konsekvenser

Utbildning

Överträdelser mot denna uppförandekod kan leda
till allvarliga disciplinära åtgärder som kan omfatta
uppsägning och vara straffbart i enlighet med rådande nationell lagstiftning och lokala arbetslagar och i
enlighet med företagets regler.

De anställda kommer att delges information regelbundet angående aktuella frågor relaterade till uppfyllelse. Särskild utbildning kommer att tillhandahållas
för aktuella målgrupper angående frågor som förhindrande av korruption, export- och terrorismkontroll,
kartellagstiftning, miljöskydd, säkerhet och arbetshälsa. Närvaro kan vara obligatorisk. Register kommer att
upprätthållas för närvaro vid sådana utbildningstillfällen. Dessa filer kan göras tillgängliga för tredje part för
att bevisa uppfyllelse.

Orion Engineered Carbons kan besluta att det är
lämpligt att åsidosätta någon bestämmelse i denna
Uppförandekod. Detta måste godkännas av ledningen
för Orion Engineered Carbons SA eller den allmänna
rådgivaren.

Förpliktelser för samtliga anställda
En kopia av denna uppförandekod måste göras
tillgänglig för varje anställd. I så stor utsträckning
som möjligt och i enlighet med vad som anses som
lämpligt, ska de anställda vara bundna till uppfyllelse
i enlighet med kollektivavtal. Där det inte är förbjudet,
måste de anställda underteckna ett tillkännagivande
som bekräftar mottagande av uppförandekoden och
deras åtagande att respektera reglerna som beskrivs i
koden. Undertecknade tillkännagivanden ska förvaras
i företags filer. Dessa filer kan göras tillgängliga för
tredje part för att bevisa uppfyllelse.

Uppfyllelse vid företag som ingår i Orion
Engineered Carbons-gruppen
Ledningen för alla juridiska personer inom Orion
Engineered Carbons ansvarar för att rapportera
uppfyllelse, relaterade utbildningsåtgärder och alla
misslyckanden relaterade till uppfyllelse till Chief
Compliance Officer eller ta upp dem i dagordningen
för ett möte för avdelningarnas respektive verkställande ledning och/eller övervakningskommitté minst en
gång per år.
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Fo c u s e d. I n n o v a t i v e. R e s p o n s i v e.

Global Headquarters
Orion Engineered Carbons GmbH
Hahnstraße 49
60528 Frankfurt a. M., Germany

Chief Compliance Officer
phone +49 69 36 50 54 441
compliance@orioncarbons.com
www.orioncarbons.com
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