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1. BREV FRÅN LEDNINGSGRUPPEN
Bästa medarbetare,
ANDRITZ har sedan länge kännetecknats av integritet, respekt, pålitlighet och hållbar verksamhet. Detta
åtagande sammanfattas i den koncernpolicy som vi omfattar och som utgör kärnan i vårt eget uppförande.
Med tanke på ANDRITZ GROUPs enorma tillväxt, vill vi försäkra oss om att alla våra anställda och övriga
som representerar ANDRITZ, liksom även våra affärspartner, har god insikt i dessa våra gemensamma
värderingar. Därför har vi utarbetat ANDRITZ Affärsetiska kod (”koden”).
Vi har även grundat en särskild kommitté (Compliance Committee), som ser till att du får tillräcklig utbildning
i anslutning till koden och att anvisningarna följs. När vi har en gemensam förståelse av hurdant uppförande
som förutsätts av oss, kan vi på ett bättre sätt erbjuda våra kunder lösningar, våra aktieägare vinstgivande
tillväxt och oss alla en givande arbetsmiljö.
Läs igenom koden noggrant och ha den nära till hands för framtida behov. I koden definieras hur vi ska
uppträda i enlighet med integritet, respekt, pålitlighet och hållbar verksamhet. Även om den omfattar ett antal
etiska och juridiska frågor, kan den inte ta upp varje tänkbar situation som du kan hamna i. Vid oklara
situationer ska du be om råd. Du kan bekanta dig med de detaljerade riktlinjerna i vår Corporate Manual.
Medlemmarna i Compliance teamet är också tillgängliga och svarar på dina frågor. Om du är osäker i något
fall ska du komma ihåg att ett etiskt uppförande går före alla övriga mål.
Tack för ditt fortsatta engagemang i ANDRITZ.

Dr. W. Leitner

F. Papst

Dr. F. Hofmann

K. Hornhofer

H. Köfler
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2. INLEDNING
Denna Affärsetiska kod (”koden”) presenterar och stöder de värderingar och affärsprinciper som utgör
grunden för ANDRITZ. Värderingarna och principerna angående integritet, respekt, pålitlighet och hållbar
utveckling gäller alla som arbetar för eller representerar ANDRITZ. Det är inte enbart på ledningsgruppens
eller divisionsdirektörernas ansvar att principerna efterlevs, utan ansvaret ligger på var och en av oss, varje
dag.
Koden är indelad i fem sektioner som beskriver hur vi på ANDRITZ uppträder med största möjliga
integritet, transparens, pålitlighet och respekt.
I.

På arbetsplatsen gentemot övriga anställda

II.

På marknaden gentemot våra kunder och konkurrenter

III.

Gentemot vårt företag och våra aktieägare

IV.

I våra samhällen

V.

I relation till lag och förvaltning

I den sista sektionen i koden återfinns information om de källor som du kan anlita vid eventuella frågor.
Var och en av ANDRITZ anställda ska följa den här koden. Ingen av oss är undantagen, oberoende av
position eller om vi arbetar heltid eller deltid. Vi förutsätter också att alla ANDRITZ underleverantörer,
konsulter, representanter, ombud och övriga parter som arbetar tillfälligt för eller levererar tjänster till
ANDRITZ, följer dessa anvisningar vid varje uppdrag eller tjänst som utförs för vår räkning.
Vi förbehåller oss rätten att utan särskilt meddelande modifiera eller revidera den här koden.
Chefer har ett speciellt ansvar gällande koden. De måste genom sitt handlande visa gott exempel och
skapa rätt atmosfär.
Det kan ibland vara svårt att fatta rätt beslut, men om du någon gång tvekar på vilket det bästa
tillvägagångssättet är, ska du fråga dig själv hur det skulle kännas att läsa om ditt handlande på tidningens
första sida. Vad skulle din familj och dina vänner tänka? Visade du genom ditt handlande att du följer koden
och de värderingar och principer som den representerar? Om du fortfarande är osäker, ska du bekanta dig
med informationen som återfinns i slutet av den här koden.
Försummelse av att efterleva koden kan få allvarliga konsekvenser. Det kan leda till disciplinära åtgärder,
inklusive uppsägning, och i vissa fall även till brottsåtal. I vissa fall kan det innebära att mera utbildning
krävs. Och om försummelsen har gjorts av underleverantör, konsult eller annan part som erbjuder service till
ANDRITZ, avslutar ANDRITZ anlitandet av tjänsterna om denna part inte rättar sig efter koden.
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3. VÅRA GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
 Integritet (etik/transparens/att efterleva principerna) Vi åtar oss att upprätthålla hög etisk nivå i all vår
affärsverksamhet. Vi är ansvariga inför våra olika intressenter (kunder, aktieägare, anställda,
affärspartner, myndigheter, konkurrenter, medier osv.) och inför samhället överlag för att vi uppnår
våra mål, samtidigt som vi skyddar vårt företags anseende och egendom. Vi eftersträvar inte vinst på
bekostnad av integriteten. Vi förbinder oss till en konstruktiv, öppen och transparent dialog med våra
intressenter. Vi inser vikten av och efterlever alla tillämpliga lagar, liksom även interna och externa
föreskrifter, anvisningar och standarder.
 Respekt (ansvar/rättvisa/respekt/teamarbete/prestation) Vi behandlar alla våra intressenter med
respekt och värdighet. Vi respekterar alla människors värderingar och kulturer och värdesätter
människors olika åsikter och bakgrund. Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra
anställda, i enlighet med principen för jämlikt bemötande, och undviker varje form av diskriminering,
trakasserier eller vedergällning. Vi tror på arbete i team, mellan olika divisioner och över geografiska
och kulturella gränser, för att uppnå gemensamma mål. Våra ledare skapar en god teamkänsla och
stöder alla anställda. Vi åtar oss att främja utvecklingen av alla medlemmar i teamet. Vi samarbetar
med varandra. Vi hjälper varandra. Vi föregår med gott exempel och hjälper våra medarbetare i deras
strävan att uppnå maximal potential. Vi fokuserar på att genomföra uppgifter och fatta beslut. Vi
strävar efter att tillgodose behoven hos våra kunder, investerare och anställda. Vi uppmuntrar våra
anställda till aktiva handlingar och till att fatta beslut när möjlighet ges. Vi värdesätter prestation och
resultat framom maktspel och byråkrati. Vi strävar efter att identifiera de bästa tillvägagångssätten och
implementera dem globalt.
 Pålitlighet (respekt/kundorientering/kvalitet) Vi uppfyller våra åtaganden och tar personligt ansvar för
våra handlingar. Vi lovar endast det vi klarar av att leverera och vi håller våra löften. I vårt arbete
fokuserar vi alltid på våra kunders behov. Vi lyssnar på våra kunder, vi försäkrar oss om att vi förstår
deras behov och utgående från denna förståelse arbetar vi fram den bästa möjliga lösningen för varje
tillämpning, för att våra kunders individuella mål ska uppnås. Vi har djupa insikter i alla våra kunders
kärnprocesser, vilket avspeglas i våra produkter, vår tekniska support och i utbildningen av våra
anställda. Vi åtar oss att erbjuda kvalitetsprodukter av världsklass. Vi söker kontinuerligt efter nya och
ännu bättre sätt att utföra saker på.
 Hållbar verksamhet Vi åtar oss att främja hållbar utveckling av miljö, samhälle och ekonomi. Vi
erbjuder teknologier som antingen förebygger förorening eller minimerar mängden avfall genom
återanvändning av produkter från andra processer, och vi utvecklar system som utnyttjar resurser på
bästa möjliga sätt. Vi strävar efter att ständigt optimera utnyttjandet av energi och övriga resurser vid
våra egna anläggningar och vi fokuserar på att minska mängden avfall och värna om miljön. Vi är
engagerade i de samhällen där vi verkar och vi stöder och främjar lokal hållbar utveckling.
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4. ANDRITZ AFFÄRSETISKA KOD

4.1. På arbetsplatsen gentemot övriga anställda
Vi är ett företag som tillgodoser våra kunders behov, värdesätter varje anställd och handlar ansvarsfullt inför
våra aktieägare. Vi strävar efter att vara en förstklassig arbetsgivare. Vi vet att det beror på vårt bemötande
av och vår respekt för varandra om vi lyckas i vår föresats. Det här avsnittet i koden beskriver vad som
förutsätts av var och en av oss i vårt personliga uppförande och bemötande av andra.
4.1.1. Hälsa och säkerhet
När det gäller säkerhet på arbetsplatsen är vårt mål enkelt – vi vill vid varje tillfälle undvika skador och
olyckor. Varje enskild anställd har ansvar för säkerheten. Du ska aldrig ta någon risk som kan försätta dig
själv eller någon annan i fara under arbetet. Vi strävar efter att eliminera olyckor vid våra samtliga
inrättningar genom att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö och genom att ständigt hitta nya
förbättringsmetoder. Vi följer alla lagar om säkerhet och anser att säkerheten går före allting annat.
4.1.2. Mångfald och integration
Vi uppskattar mänsklig mångfald i varje hänseende. I vår egenskap av globalt företag har våra anställda
olika slags bakgrund, vilket tillför ANDRITZ olika slag av perspektiv och erfarenheter. Denna mångfald i fråga
om människor och idéer förser oss med en kraftfull konkurrensfördel. Vi anser att vi med hjälp av ökad
mångfald och integration kan uppnå större framgång på marknaden för ANDRITZ, öka vår innovativa
kapacitet, tillgodose våra kunder bättre, öka ägarvärdet och bli en ännu bättre arbetsplats.
4.1.3. Diskriminering och rättvist bemötande
Vi tolererar inte diskriminering. Vårt mål är att erbjuda en positiv miljö där var och en av oss bemöts med
respekt, värdighet och rättvisa.
4.1.4. Trakasserier
Var och en av oss bör bemötas och förutsätts bemöta andra med respekt och värdighet. I vår företagskultur
accepteras inte trakasserier, mobbning eller våld av något slag, i någon arbetsrelaterad situation.
Trakasserier förekommer i många olika former – verbalt, icke-verbalt, fysiskt och sexuellt. De innebär allt
sådant beteende som är avsett att få andra att känna sig ovälkomna, besvärade eller som är avsett att
skrämma andra eller hindra andra från att utföra sitt arbete. Vi uppmuntrar anställda som bevittnar osakligt
bemötande att ta upp ärendet och vi skyddar anställda som rapporterar osakligt bemötande mot
vedergällning.
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4.1.5. Användning av droger eller alkohol
Det är förbjudet att arbeta under påverkan av illegala droger eller alkohol. Det är förbjudet att inneha, sälja
eller använda otillåtna droger medan vi utför vårt arbete. Alkoholkonsumtion på arbetsplatsen är förbjuden,
med undantag av situationer där detta är en del av den lokala kulturen.
4.1.6. Personligt ansvar
Vårt uppträdande på arbetsplatsen eller i någon annan arbetsrelaterad situation, inklusive affärsresor,
konferenser och affärsrelaterade sociala evenemang, inverkar direkt på ANDRITZ anseende. Vi förutsätts
uppträda på ett ansvarsfullt, respektfullt och ärligt sätt vid varje tillfälle. Vi ska också vara uppmärksamma
när vi är on-line och på internetforum eller nätgemenskaper, och uppträda på ett sätt som är lämpligt för en
anställd på ANDRITZ. Vi förutsätts ha god omdömesförmåga i våra beslut och handlingar.

4.2. På marknaden gentemot våra kunder och konkurrenter
Vi bör bedriva affärsverksamhet med en öppenhet som tål granskning av utomstående part. Vi utmanar oss
själva, förutom till att vara en förstklassig arbetsgivare, även till att vara det mest kundorienterade företaget i
vår näringsgren, enligt våra kunders bedömning. Våra produkter och tjänster syftar till att uppfylla kundernas
krav och på bästa möjliga sätt hjälpa kunderna att uppnå sina mål. För att uppnå detta konkurrerar vi med
ärliga medel, med högsta integritetsnivå, på varje marknad där vi verkar. Vi är medvetna om att detta är
nyckeln till vår fortsatta framgång. Detta avsnitt av koden beskriver vad som förutsätts av var och en av oss
för att uppnå detta.
4.2.1. Produktkvalitet och produktsäkerhet
Företagets ansvarsfulla verksamhet innebär att vi bör erbjuda högklassiga produkter som är säkra att
använda. De produkter som vi framställer bör följa alla tillämpliga lagar, bestämmelser och
standardföreskrifter. Vi strävar efter att vid varje tillfälle överträffa kundernas förväntningar.
4.2.2. Antitrust och rättvis konkurrens
Vi åtar oss att konkurrera ärligt och rättvist och vi understöder och följer alla lagar om antitrust och rättvis
konkurrens på alla marknader där vi bedriver affärsverksamhet. Dessa lagar varierar länder emellan, men är
utarbetade för att hindra konkurrenter från att ingå avtal som förhindrar, begränsar eller förvanskar fri
konkurrens. Efterlevnad av dessa lagar är viktig för vår framgång eftersom de gynnar en laglig, rättvis och
öppen marknad och säkerställer att verksamheten grundar sig på kvalitet och förtjänst och inte på oegentligt
uppförande.
Var och en av oss och varje representant eller tredje part som verkar för oss bör strikt efterfölja dessa
lagars bokstav och anda. För att säkerställa detta, har vi tagit i bruk en antitrustpolicy som omfattar hela
koncernen och som förbjuder var och en av oss att:
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 avtala med konkurrenter om priser eller om att dela upp marknadsområden eller kunder
 bestämma, diktera eller styra återförsäljares eller andra kunders återförsäljningspriser.
Om vi befinner oss i en situation där vi kan tänkas komma i kontakt med konkurrenter, som till exempel på
mässor, branschorganisationers konferenser eller övriga evenemang inom vår bransch, är det viktigt att vi
undviker att ge ett intryck av osakligt beteende. Ibland kan även en oskyldig diskussion leda till
missuppfattningar.
Att bryta mot antitrustlagar är en allvarlig förseelse som kan resultera i betydande ekonomiska påföljder
och i brottsåtal. Om du har frågor om relationer till konkurrenter, kontakta den juridiska avdelningen. Mer
detaljerad information återfinns också i avsnittet Antitrust Policy som ingår i Corporate Manual.
4.2.3. Affärsgåvor, måltider och representation
För att undvika intressekonflikter accepterar vi inte (eller tillåter familjemedlemmar att acceptera) gåvor,
måltider eller särbehandling från någon som gör affärer med ANDRITZ, förutom affärsgåvor, måltider eller
andra representationsgåvor av ett sådant värde som inte skäligen kan antas påverka våra beslut eller våra
handlingar. I en situation där det skulle vara oartigt eller sårande att neka mottagande av affärsgåva eller
annan representationsgåva, kontaktar vi vår närmaste chef. Gåvor i form av kontanter eller värdepapper får
inte tas emot. Kom ihåg att var vi än arbetar i vårt företag och vad vi än gör, vill vi alltid undvika allt som kan
ge ett intryck av att vi påverkar någons beslut eller får en person att känna sig skyldig att ingå affärsavtal
med oss på grund av vår artiga gest.
4.2.4. Exportkontroll och handelsrestriktioner
Lagar om kontroll av export tillämpas när vi levererar utrustning, komponenter, teknologi, service,
programvaror, manualer eller till och med gåvor från ett land till ett annat, eller när utländska gäster besöker
våra lokaler. Många länder har lagar om kontroll av export. Europeiska Unionen har sina egna lagar om
kontroll av export, vilka tillämpas i alla EU-länder. Även USA har lagar som begränsar handel, vilka innebär
speciella restriktioner för USAs medborgare och för personer som är permanent bosatta i USA. Andra länder
där vi arbetar regelbundet, som till exempel Australien och Brasilien, har också sina egna lagar om export.
Lagar om kontroll av export och sanktioner gällande export kan begränsa exporten av varor och service
till vissa länder, samhällen eller individer. De kan begränsa importen från vissa länder. De kan begränsa
resor till och investeringar i vissa länder. De kan också begränsa export och återexport av varor och tjänster
där den slutliga användningen kan inkludera missilteknologi, kärnvapen eller motsvarande verksamhet.
Handelsrestriktioner kan även inkludera bojkotter. En bojkott är en vägran att idka affärer med någon
part, som en protest eller betvingande åtgärd.
Förteckningen över länder, individer eller samhällen som är föremål för ekonomiska sanktioner eller där
exportlicenser krävs ändras med jämna mellanrum. Överträdelse av lagar om kontroll av export,
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handelsrestriktioner och ekonomiska sanktioner är allvarliga företeelser som kan leda till brottsåtal,
betydande ekonomiska påföljder och förlorad affärsverksamhet. Vi följer alla lagar om kontroll av export och
handelsrestriktioner.
4.2.5. Mutor, kickbacks, bedrägeri och korruption
Vi åtar oss att konkurrera ärligt och rättvist och stöder och följer alla tillämpliga lagar om antikorruption. Vi
tolererar inte, under några som helst omständigheter, att mutor eller kickbacks eller någon annan oegentlig
eller lagstridig betalning erbjuds, godkänns eller mottas i avsikt att uppnå affärer eller fortsatt affärskontakt
eller i någon annan avsikt med anknytning till vår affärsverksamhet. Ingen av oss får någonsin acceptera, ge,
erbjuda eller ge löfte om någonting av värde som kan tolkas som ett försök till osaklig inverkan på en
kommersiell eller administrativ uppgörelse. Det är förbjudet att använda förmedlare, ombud, leverantör,
återförsäljare, speditör eller annan tredje part, dotterbolag eller joint venture för handlingar som ANDRITZ
inte själv får utföra.
Att bryta mot lagar som förbjuder mutor är en allvarlig förseelse som kan resultera i betydande
ekonomiska påföljder och brottsåtal. Om du har frågor angående relationer med kunder och särskilt statliga
kunder, kontakta den juridiska avdelningen Mer detaljerad information återfinns också i avsnittet ’AntiBribery Policy’ som ingår i Corporate Manual.
4.2.6. Affärer med och relationer till leverantörer, representanter, konsulter och tredje parter
Vi behandlar våra affärspartner rättvist. Vi handlar på ett ärligt och transparent sätt när vi utarbetar avtal,
prissätter och fakturerar. Vi litar på kvalificerade underleverantörer när vi anskaffar mindre väsentliga
komponenter till våra anläggningar och system. Dessa underleverantörer genomgår regelbundna kvalitetsoch prestationsgranskningar. Underleverantörerna förutsätts handla i enlighet med den här koden.

4.3. Gentemot vårt företag och våra aktieägare
4.3.1. Bokföring och finansiell rapportering
Alla affärstransaktioner måste exakt och i sin helhet följa lagar och andra föreskrifter som är tillämpliga för
ANDRITZ GROUP. Vi upprätthåller inte inofficiell parallell bokföring. Var och en av oss som är involverad i
bokföring/ekonomiförvaltning åtar sig att handla på ett omsorgsfullt, transparent och korrekt sätt. Detaljerad
information återfinns i Accounting Policy (IAS/IFRS) och Transfer Pricing Policy i Corporate Manual.
Vi åtar oss att behandla aktieägare jämlikt och tillhandahålla transparent, detaljerad och simultan
information till samtliga aktörer på marknaden. Vi har inrättat en databas för ANDRITZ aktieägare och för
andra som är intresserade av att automatiskt få regelbundna uppdateringar av koncernens utveckling
(registrering via ANDRITZ webbplats). Till registrerade användare sänds regelbundet koncerninformation,
som till exempel pressmeddelanden, länkar till kvartalsrapporter och årsrapporter samt annan relevant
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information. Vi ordnar regelbundet evenemang där vi ger investerare aktuell och detaljerad information om
koncernen. Vi åtar oss att följa österrikisk kod för bolagsstyrning.
4.3.2. Bedrägeri och vilseledande information
Bedrägeri innefattar överlagt och avsiktligt tillhandahållande av falsk eller vilseledande information Bedrägeri
accepteras aldrig på ANDRITZ. Det är oftast möjligt att undvika bedrägeri genom att noggrant följa ANDRITZ
system och övervakningsmetoder, enligt vilka ingen enskild person har total kontroll över medel, egendom
eller dokument. Om någon av oss upptäcker ett eventuellt bedrägeri bör vi rapportera detta omedelbart, för
att det så fort som möjligt ska kunna stoppas. Vi bör inte försöka dölja det. Det är mycket bättre för företaget
att problemet konfronteras och avhjälps i ett tidigt skede än att det döljs och kommer fram vid ett senare
tillfälle.
4.3.3. Intressekonflikter
Var och en av oss bör undvika varje situation som utgör en verklig eller möjlig konflikt mellan våra personliga
(eller våra familjemedlemmars) och koncernens intressen. Vi åtar oss att bedriva affärer på ett etiskt sätt och
undvika varje möjlig misstanke om osakligt handlande.
Angående investeringar och anställningar förstår vi att, om inte tillstånd i förväg beviljats av vår chef,
varken vi eller någon av våra familjemedlemmar direkt eller indirekt får ha ekonomiskt intresse (vare sig som
placerare, kreditgivare, anställd eller annan serviceproducent) i en konkurrent eller kund eller leverantör, om
vi eller våra underställda har direkt eller indirekt kontakt med denna kund eller leverantör i vårt arbete vid
ANDRITZ. Ett undantag till denna regel utgörs av ett ringa ekonomiskt intresse i egenskap av placerare.
Huruvida ett ekonomiskt intresse är betydande avgörs från fall till fall. Därför förstår vi att det bästa beslutet
är att tillkännage varje sådan situation för vår närmaste chef och för den lokala personalchefen.
4.3.4. Insiderinformation och handel med ANDRITZ aktier
ANDRITZ AGs aktier är officiellt noterade på börsen i Wien. I egenskap av börsnoterat företag tillämpas för
vårt företag ett flertal lagar och börsregler angående offentlig publicering av information. En del av oss har
under vissa perioder tillgång till sådan information som, om den skulle offentliggöras, kan påverka värdet av
ANDRITZ aktier, optioner eller andra värdepapper. Sådan information är insiderinformation och eftersom
ANDRITZ policy förbjuder missbruk av insiderinformation, är vi skyldiga att hålla sådan information
konfidentiell tills den offentliggörs av ANDRITZ AG. Det är även förbjudet för oss att handla utgående ifrån,
eller på annat sätt otillbörligt utnyttja, sådan insiderinformation. Det är olagligt att köpa eller sälja aktier i
ANDRITZ AG utgående ifrån sådan information som inte har offentliggjorts, men som du har tillgång till i
egenskap av insider. Detaljerad information återfinns i ANDRITZ GROUP Insider Trading Policy i
Corporate Manual.
4.3.5. Att skydda företagets egendom (materiell egendom, resurser, redovisningsuppgifter, handlingar)
Var och en av oss ansvarar för att skydda företagets egendom mot förlust, stöld, skada eller missbruk.
Företagets egendom inkluderar finansiella tillgångar, materiell egendom, utrustning och tillbehör. Vi bör
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också alltid hantera företagets egendom med varsamhet och respekt och skydda den mot skador och
missbruk.
4.3.6. Skydd av immateriell egendom och konfidentiell information
Vi är kontinuerligt engagerade i åtgärder för att skydda vår teknik och know-how med hjälp av patent,
varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter. Vi respekterar även andra parters
immateriella rättigheter, till exempel genom saklig hantering av konfidentiell och skyddad information. Var
och en av oss ansvarar för saklig användning av ANDRITZ skyddade och konfidentiella information. Var och
en av oss som får tillgång till konfidentiell information måste hålla sådan information konfidentiell och endast
använda den för tillåtna ändamål. Detaljerad information återfinns i Intellectual Property Protection Policy
i Corporate Manual.
4.3.7. Att skydda information
ANDRITZ respekterar integriteten angående information om sina anställda och registrerar och lagrar endast
sådana personuppgifter som krävs för effektiv verksamhet eller som föreskrivs i lag. Personuppgifter får
endast användas av anställda med tillbörlig behörighet och endast för lagenliga affärsverksamhetsbehov.
I många länder där vi bedriver affärsverksamhet tillämpas lagar om skydd av integritet eller
personuppgifter, vilka förutsätter ansvarsfull hantering av personligt identifierbar information, inklusive
överföring av information från ett land till ett annat eller till en tredje part. ANDRITZ åtar sig att hantera
personuppgifter med aktsamhet och skydda sådan information för att säkerställa att den inte försvinner,
missbrukas, används utan tillstånd, offentliggörs, ändras eller förstörs.
4.3.8. Att använda e-post, röstmeddelanden och företagets nätverk
I egenskap av anställd på ANDRITZ har vi många tillgängliga kommunikationsmöjligheter, som till exempel
e-post, internet, telefon (inklusive mobiltelefon) och andra informationstekniska hjälpmedel ("IT-system”) som
är ANDRITZ egendom. Användning av dessa kommunikationsmedel för sporadiska privata ändamål är
tillåten i enlighet med bolagets egna regler och förfaringssätt samt i enlighet med tillämplig IT-policy, om
användningen är till fördel för både ANDRITZ och oss själva, förutsatt att användningen är måttlig och inte
sker i något av följande otillbörliga syften:
 användning i kommersiellt, välgörenhets, religiöst eller politiskt syfte
 att sända kedjebrev eller sprida ut personliga meddelanden
 att sända osakliga, sårande eller störande meddelanden
 otillåten användning av databaser eller informationskällor på ANDRITZ eller någon annans webbsidor
 att skada datautrustning, program eller information
 att störa eller orsaka funktionsavbrott för användare av nätverk, för tjänster eller för utrustning
 sexuellt relaterade eller pornografiska meddelanden eller material
 vålds- eller hatrelaterade meddelanden eller material
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 rasistiska eller på annat sätt förolämpande meddelanden som riktar sig till en speciell grupp eller
person
 illvilliga, ärekränkande eller förolämpande meddelanden eller material
 upproriska meddelanden eller material med anknytning till illegala aktiviteter
Vi förstår att ANDRITZ förbehåller sig rätten att periodvis övervaka, granska och tillkännage innehållet i ITsystemet, i enlighet med tillämplig lag, för att blockera tillträde till sidor som inte är relaterade till företagets
affärsverksamhet.
Detaljerad information återfinns i IT Usage Policy och i andra IT-anvisningar i Corporate Manual.
4.3.9. Dokumentadministration
Det finns många lagar som preciserar hur länge vi ska spara olika dokument, inklusive pappersdokument,
audio- och videoupptagningar, mikrofilmer, röstmeddelanden, datorbaserad information som till exempel epost, datafiler på disk, server eller band och varje annan form av information om företaget eller dess
verksamhet. Vi strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser om sparande av dokument.
Innan ett dokument kastas, är det viktigt att kontrollera om någon av ANDRITZ principer för sparande av
dokument är tillämplig. Om det framkommer att dokument kommer att behövas i en offentlig granskning eller
rättsprocess, måste alla dokument bevaras och all rutinmässig förstörelse av dokument som kan ha
anknytning till rättegången eller granskningen måste avbrytas.
4.3.10.

Medier och kommunikation

Vi inser mediernas betydelse och vi åtar oss att tillhandahålla snabb och fullständig information till
journalister för att stödja dem i deras objektiva rapportering om ärenden som berör vår koncern. Vi förstår att
all kontakt med medier, för att främja konsekventa budskap och transparens, uteslutande måste skötas med
hjälp av koncernens kommunikationsavdelning.

4.4. I våra samhällen
4.4.1. Skydd av miljön
Vi åtar oss att främja skydd av miljön och varsam användning av naturresurser. Vi tillhandahåller metoder
som förbättrar energiproduktionen från förnybara energikällor; cirka 50 % av vår totalomsättning kommer
från teknologier och system som producerar energi med hjälp av vattenkraft och biomassa. Detta stöder
internationella satsningar på klimatskydd. Alla våra affärsområden stöder sina kunder i deras satsningar på
hållbar verksamhet genom att erbjuda produkter och tjänster som reducerar förbrukningen av energi och
andra råmaterial till lägsta möjliga nivåer och minimerar mängden utsläpp och avfall. Även vår forskning och
utveckling, som ofta sker i samarbete med våra kunder eller andra partner, fokuserar på att kontinuerligt
förbättra produkterna ur miljö- och energisynvinkel. I vår verksamhet världen över strävar vi konstant efter att
förbättra miljöns tillstånd genom att minska avfall och utsläpp, spara energi och råmaterial och minska
belastning orsakad av trafik.
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Vi är ett förstklassigt företag globalt, nationellt och lokalt. Vi åtar oss att följa alla lagar och förordningar
om miljön i såväl bokstav som anda, i varje land där vi är verksamma. Vårt engagemang i skydd av miljön är
ett ansvar som var och en av oss delar.
4.4.2. Hållbar utveckling
Vi åtar oss en hållbar utveckling i avseende att uppfylla nuvarande behov utan att äventyra framtida
generationers möjligheter att uppfylla sina behov. Vi eftersträvar ekonomisk tillväxt samtidigt som vi främjar
skydd av miljön genom effektiv användning av energi och andra resurser och genom att minska mängden
utsläpp och avfall, i såväl i de anläggningar vi levererar till våra kunder som våra egna produktionslokaler. Vi
respekterar mänskliga rättigheter och stöder principen om lika möjligheter oavsett ras, nationalitet, kön,
sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning eller ålder.
4.4.3. Principer för vinstbringande verksamhet
Vi strävar efter att i vår affärsverksamhet uppnå hållbar lönsamhet, upprätthålla en stark ekonomisk grund
och hålla riskerna på en rimlig nivå. Att uppnå vinst kan emellertid aldrig rättfärdiga ett brott mot en lag,
föreskrift eller verksamhetsprincip.
4.4.4. Samverkan med omgivande samhälle
Vi har privilegiet att bedriva affärsverksamhet på över 125 ställen runt om i världen. Som medlem i de
omgivande samhällena måste vi alltid handla ansvarsfullt. Detta innebär att vi bedriver vår verksamhet på ett
säkert sätt och är förberedda på olika situationer som kan uppstå. På så vis förbättrar vi även
förutsättningarna för vår affärsverksamhet.
I egenskap av företag deltar vi i allmänhet inte i donationer eller sponsring. Anhållan om undantag för
särskilda tillfällen kan riktas till koncernens ledningsgrupp och bör följa rättsliga föreskrifter.
4.4.5. Politisk verksamhet och stöd av sådan
Vi respekterar vars och ens rätt att delta i politisk verksamhet, men varje beslut att delta är helt och hållet
personligt och frivilligt. Vi förstår att vi vid varje tillfälle måste klargöra att våra åsikter är våra egna och inte
företagets.
I företagets strikta regler för politisk verksamhet ingår att anställda inte får bedriva direkt eller indirekt
politisk verksamhet för ANDRITZ del eller med företagets medel, om inte tillstånd har beviljats i förväg.
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4.5. I relation till lag och förvaltning
Vi bedriver affärsverksamhet i många länder över hela världen. Därav följer att vår verksamhet regleras av
lagar i många länder, provinser, delstater, regioner och organisationer, som till exempel Europeiska
Unionen. Det är viktigt för oss att förstå hur dessa lagar tillämpas i vår verksamhet.
4.5.1. Att följa lagar och föreskrifter
Vi åtar oss att bedriva verksamhet på högsta etiska nivå och följa tillämpliga lagars och föreskrifters bokstav
och anda i våra hemländer och i andra länder där vi bedriver verksamhet. Vi deltar inte i illegal verksamhet
eller bedrägeri genom tredje part. För att säkerställa att vi inte bryter mot en sådan här lag, tillämpar vi
principer som omfattar hela koncernen och med hjälp av vilka vi säkerställer att de anställda känner, förstår
och handlar i enlighet med olika lagar, inklusive lagar mot mutor samt antitrustlagstiftning.
4.5.2. Att bedriva affärer med regeringar och myndigheter
Att bedriva hederlig verksamhet gäller också för våra förbindelser med offentliga tjänstemän. Vi erbjuder inte,
lovar inte eller beviljar inte betalningar eller annat av värde, direkt eller indirekt, till någon offentlig tjänsteman
utan att i förväg ha skriftligt tillstånd av en Compliance Officer. Definitionen av offentlig tjänsteman är vid och
inkluderar till exempel anställda vid myndigheter eller statsägda bolag och personer som arbetar i offentliga
samfund, anställda vid joint venture med statligt delägande, tjänstemän med politisk utnämning och
familjemedlemmar till offentliga tjänstemän.
När tredje parter, som till exempel försäljningsrepresentanter, återförsäljare, förmedlare och speditörer,
arbetar med offentliga tjänstemän för vår räkning, kan ansvaret för dessa tredje parters handlande ligga på
oss. Angående tredje parts ägo och bakgrund måste utföras och dokumenteras due diligence-besiktning
innan vi inleder affärsverksamhet med en sådan tredje part som representerar oss.
Lagar om tillbörliga gåvor och övrig affärsrepresentation som riktas till tjänstemän varierar mellan olika
länder, och i ett land kan reglerna också variera på lokal och statlig nivå. Överträdelser av dessa lagar kan få
allvarliga konsekvenser, inklusive eventuellt brottsåtal och/eller bötesstraff. Därför måste en Compliance
Officer i förväg skriftligen godkänna erbjudande av eller samtycke till gåvor eller annan motsvarande
affärsrepresentation till offentliga tjänstemän.
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5. FRÅGOR OCH OKLARA SITUATIONER
Ingen affärsverksamhetspolicy kan täcka varje möjlig situation som vi kan råka ut för. Var och en av oss
måste använda sitt sunda förnuft vid tillämpningen av de här principerna och vid behov be om råd.
Den här koden ersätter inte de principer och riktlinjer som ingår i Corporate Manual, där de ärenden som
behandlas här definieras noggrannare. Var och en av oss förutsätts vara bekant med de regler och riktlinjer
som är presenterade i Corporate Manual, som återfinns på ANDRITZ intranet.

5.1. Öppen kommunikation – policy om öppna dörrar
Du kan alltid känna dig trygg när du ber om råd i osäkra situationer, utan rädsla för vedergällning. Om du är
orolig eller osäker på hur du ska hantera en situation ska du diskutera ärendet direkt med din närmaste
överordnade eller chef. Om detta av olika orsaker inte är möjligt kan du kontakta en medlem i Compliance
Committee, en lokal Compliance Officer eller ANDRITZ juridiska avdelning. Alla frågor och ärenden tas på
allvar och behandlas så konfidentiellt som omständigheterna medger och undersöks utan dröjsmål.

5.2. Överträdelser
Var och en av oss ansvarar för att vi förstår den här koden och försäkrar att vårt eget och våra
underordnades handlande följer dessa anvisningar och alla ANDRITZ tillämpliga principer och
rekommendationer. Överträdelser av dessa anvisningar och vissa principer och rekommendationer kan ha
allvarlig och/eller bestående negativ inverkan på ANDRITZ företagsimage, affärsrelationer och ekonomiska
ställning. Om omständigheterna kräver, kan ANDRITZ väcka åtal mot en inblandad anställd, som ställs inför
civil- eller brottsrätt, eller avskeda den anställda.
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6. ATT SÖKA HJÄLP
Om du har orsak att misstänka en överträdelse av en lag, föreskrift, den här koden eller relaterade
ANDRITZ-principer kan du så fort som möjligt rapportera ärendet till din närmaste chef i enlighet med de
regler som är tillämpliga i det land där du bor eller arbetar. Du kan också följa anmälningsförfarandet Code of
Conduct Notification Procedure om du har orsak att misstänka överträdelse av lagar, regler eller principer
om antikorruption eller antitrust.
Anmälningsförfarandet Code of Conduct Notification Procedure ska endast användas när du har orsak
att misstänka att rapportering till din närmaste chef inte leder till en saklig uppföljning. I detta fall kan du
kontakta en medlem i Compliance Committee eller en lokal Compliance Officer, som behandlar ärendet.
Ärendet behandlas enligt din önskan med största möjliga konfidentialitet.
Du kan också rapportera de ärenden som bekymrar dig per e-post till compliance-enhetens e-postadress:
compliance@andritz.com. Ordföranden för Compliance Committee ansvarar för ifrågavarande mailbox. Alla
meddelanden behandlas med största möjliga sekretess.
Vedergällning är strängt förbjuden.
Ingen anställd kommer att utsättas för ändringar i status, trakasserier eller någon annan form av
diskriminering på grund av anmälningsförfarandet Code of Conduct Notification Procedure eller rapportering
i god tro. All form av vedergällning är strängt förbjuden.

