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voestalpine AG Taldearen zuzentarauak

Code of Conduct
Jaun/andre estimatuok:
voestalpine enpesa mundu osoan dago ezarrita. Kalitate handiko altzairuzko produktuak
fabrikatu, eraldatu eta garatzen dituzten enpresa espezializatu eta malguak dira.
Negozio-kide fidagarria izanik, voestalpine enpresak bere egiten ditu bere
bezeroen erronkak.
Kide fidagarria izanik, gure lanaren erantzukizuna hartzen dugu gure bezero, hornitzaile,
kolaboratzaile eta bestelako negozio-kideen aurrean. Horregatik, Jarrera Kode bat landu
dugu, gure kolaboratzaileei beren jarduera burutzen laguntzeko. Kode hori oinarrizkoa da
guretzat, Taldeko kolaboratzaile guztien portaera moral, etiko eta legezkoa lortzeko.
Gure kolaboratzaileak gure arrakastaren gakoetako bat dira, eta gugan jartzen den
konfiantzaren eta lortutako ospearen zati handi bat haiei dagokie. Hain justu horregatik
iruditzen zaigu funtsezkoa printzipio etiko eta moral argiak ezartzea harreman
komertzialetan. Jarrera Kode hau funtsezko oinarria da. Bakoitzak emandako ereduaren
bidez, gure enpresa-kulturaren pieza garrantzitsua izan behar da.
Linz, 2012ko urria
Zuzendaritza Batzordea

Wolfgang Eder

Herbert Eibensteiner

Robert Ottel

Franz Kainersdorfer

Franz Rotter

03

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14| 15

04

01		

Sarrera eta helburua
voestalpine taldeak kontuan izan behar ditu hainbat esparru-baldintza sozial, politiko
eta legezko, nazioartean dituen jarduerak direla-eta. Esparru-baldintza horiek urratzea,
bereziki herrialde baten ordena juridikoari dagozkionak, kaltegarria izan liteke enpresaren
finantza-egoerarentzat eta Taldeari kalte handia eragin, orokorrean.
Jarrera Kode hau (Code of Conduct) voestalpine taldearen jarduera eta erabaki
komertzialen oinarria da. Kode hori oinarrizkoa da guretzat, Taldeko kolaboratzaile guztien
portaera moral, etiko eta legezkoa lortzeko.Legeek, barne-zuzentarauek, araudiek eta
jarraibideek edo Jarrera Kodearen xedapenek ezarritakoa urratzekotan, kolaboratzaileek
diziplina arloko ondorioak jasango dituzte. Gainera, urratze horiek ondorio penal eta zibilak
ekar ditzakete, esaterako, errekurtso salaketak eta kaltetutako kolaboratzailearentzako
ordainak eskatzea.
voestalpine AG enpresako Zuzendaritza Batzordeak Jarrera Kodea eguneratu egingo du,
hala badagokio, eta baliteke herrialde edo eremu batzuetarako zuzentarau berezi batzuen
bidez osatzea ere.
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Aplikazio eremua
Jarrera Kode honek voestalpine taldeko kolaboratzaile guztiei eragiten die.
Kontratatutako langile berriek zerbitzuak ematen dituztenean Jarrera Kodea betetzeko
konpromisoa hartu behar dute.
voestalpine taldeko konpainiak dira voestalpine AG enpresak parte hartzen duen
konpainia guztiak, zuzenean edo zeharka, %50ean gutxienez, edo haien gain kontrola
beste era batera dutenak.
voestalpine AG enpresak zuzenean edo zeharka, gutxienez %25ean parte hartzen duen
gainerako beste konpainia guztiei, haiengan kontrolik eragiten ez badu, Jarrera Kodearen
berri emango zaie eta beren sozietateko erabaki-egituren artean kontuan izateko eta balioa
emateko eskatuko zaie.
Horretaz gain, Taldearentzat onuragarria izango da afiliatutako sozietateek ere Jarrera
Kodea ezagutzera ematea negozio-kide nagusiei (bezeroak, hornitzailea, aholkulariak
eta abar).
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Aplikatzeko ardura
Kolaboratzaile bakoitza izango da Jarrera Kodea bete eta aplikatzearen erantzulea.
Taldeko zuzendariek, bizitzako esperientzia praktikoen arabera, kolaboratzaileentzako
eredu izan behar dute Jarrera Kodearen edukiak aplikatuz.
Era berean, kolaboratzaileei irakatsi beharko diete nola erabili Jarrera Kodea, betetzemaila berrikusi, eta beharrezkoa izatekotan, prestakuntza eman, Taldearen sail eskudunen
laguntzarekin.
Jarrera Kodearen arauak interpretatzeko, kolaboratzaileek zentzuz jokatu behar dute,
arrazoizkoak izan eta etikaren eta moralaren arabera jardun, jarrera edo portaera zehatz
batzuk kritikagarriak izan daitezkeen edo ez erabakitzeko. Horregatik, kontuan hartu
beharko dira, halaber, herrialde bakoitzeko arau eta ohiturak.
Legezko araudirik egotekotan, ez dago baloratu beharrik.
Zalantzarik edo galderarik izatekotan, kolaboratzaile bakoitzaren burua prest egongo da
aholku egokia emateko, eta erabakiak hartzen laguntzeko.
Gainera, posible da voestalpine AG enpresaren lege eta langileria sailarekin, edo Talde
osoarentzako baliagarria den Compliance bulegoko auditoretza sailarekin harremanetan
jartzea, edo banaketako Compliance Officer deritzanekin. Talde osoaren esku dagoen
Compliance bulegoa da Jarrera Kodearen interpretaziorako instantzia gorena, interpretazio
arazorik egotekotan.
Compliance bulegoek harremanetarako helbide hauek dituzte:
Taldearen Compliance Bulegoa
group-compliance@voestalpine.com
Banaketen Compliance Bulegoak
Steel Division: steel-compliance@voestalpine.com
Special Steel Division: specialsteel-compliance@voestalpine.com
Metal Engineering Division: metalengineering-compliance@voestalpine.com
Metal Forming Division: metalforming-compliance@voestalpine.com
Taldeko Compliance Officer delakoa eta banaketetakoak eta bakoitzaren datuak
Taldearen intranetean daude eskuragarri: http://voestalpine.net/compliance.
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Legeak eta gainerako barne eta
kanpo preskripzioak betetzea
Jarduera eta erabaki komertzial guztietan bete beharko dira zehatz-mehatz indarrean dauden
legeak eta Taldearen gainerako aginduak eta kanpokoak.
Kolaboratzaile guztiei eskatuko zaie beren arloari dagokien indarreko legeei buruzko
informazio zehatza jasotzeko, baita bestelako jarraibide, zuzentarau eta barne-araudiei
buruzkoa ere, eta zalantza izatekotan, eskumena duten bulego eta sailekin harremanetan
jartzeko (ikus goian, 3. atala).
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Lehia zintzoa
Merkatuan jarrera garden eta zintzoa izateak bermatu egiten ditu Taldeko enpresa
bakoitzaren eta kolaboratzaileen interesak, baita voestalpine talde osoaren lehiakortasuna
ere. Lehia libreari mugak jartzea eta lehiari eta monopolioaren aurkako eskubideari buruzko
jarraibideak ez betetzea ez dira bateragarriak enpresaren filosofia eta kulturarekin, ezta
voestalpine taldearen ikuspegiarekin ere.
Monopolioaren aurkako Nazio eta nazioarte mailako jarraibideak ez betetzeak eragin larriak
izan ditzake voestalpine taldearentzat eta eragindako kolaboratzaileentzat. Bereziki, isun eta
kalte-ordain handiak ordaindu beharra eduki dezakete, eta herrialde batzuetan baita kartzela
zigorra ere. Ahoz hartutako akordioak ere idatziz egindakoen maila berean zigortuko dira.

08

Jarduera komertzialaren esparruan, kolaboratzaile guztiek bete beharko dituzte jarrera
arau hauek:
■ Ezin izango da egin gai komertzialen inguruko akordiorik lehiakideekin, lehia-jarrera
baldintzatu edo horretan eragiten badute. Arau hori baliogarria da helburu hauek dituzten akordioetarako: prezioak edo ekoizpen-gaitasunak finkatzea, merkatu edo bezeroak
banatzea edo bezero bati edo merkatuko beste parte-hartzaileren bati boikota egitea.
■ Ezin izango dira aplikatu bidezkoak ez diren praktika komertzialak, ezta ere bitartekarien
artean presiorik eragin, prezio jakin batean produktu bat saltzeko.
■ Ezin izango da akordio edo hitzarmenik egin eskaintza faltsuen inguruan.
Voestalpine taldeko kolaboratzaileek debekatuta daukate lehiakideekiko elkarrizketa eta
harremanetan gai konfidentzialak aipatzea, hala nola honakoei buruzko informazioa: sari eta
salmenta baldintzak, kostuak, ekoizpen-gaitasunak, biltegiko izakinak edo antzeko datuak.
Elkarteetan parte hartzea, eta bereziki, elkarteetako bileretan parte hartzea garrantzitsua
da industria eta ekonomia taldeen interesak ordezkatzeko, nazio eta nazioarte mailako
legeriaren esparruan. Elkarteetan egindako lanean, voestalpine taldeko kolaboratzaileek
goian aipatutako printzipio eta jarrera arauak bete beharko dituzte, eta monopolioaren
aurkako eskubidearen arabera jokatu. Gremio horietako beste parte-hartzaile batzuen aldetik
monopolioaren aurkako eskubidea urratzen duen jokabideren bat antzemanez gero, edo bilera
horietatik kanpo, gremio horietatik irten beharko dira berehala eta buruei horren inguruko
informazioa eman.
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Ustelkeria/eroskeria/opariak onartzea
Kolaboratzaile guztiek daukate guztiz debekatuta zuzenean edo zeharka onurarik¹ eskaintzea
edo jasotzea, horren truke transakzio komertzialetan modu bidegabean eragin behar badu
edo inpresio hori emango balu. Salbuetsita daude negozioetan egin ohi diren opari merkeak.
Bestelako opariak baztertu edo bueltatu egin beharko dira eta nagusiari horren berri eman
beharko zaio.
Ezin da dirurik ezta diru-balioa duten abantailarik onartu edo eskaini.
Edozein kasutan, herrialdeko lege eta ohiturak kontuan hartu beharko dira.

¹ Pizgarri eta onurak ematea: opariak, gonbidapenak, erosketa-aukera bereziak, interesik gabeko maileguak eta abar.
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Kapital zuriketa
Hainbat Estatuk, horiek artean Europar Batasuneko estatuak eta AEB, kapital zuriketaren
aurkako legeak sustatu dituzte. Langile guztiek daukate debekatuta, dela banaka, dela
hirugarrenekin batera, kapital zuriketari buruzko zuzentarauak urratzen dituzten neurriak
hartzea. Kapital zuriketatzat hartzen da, bereziki, delituetatik eratorritako dirua edo
bestelako ondasunak legezko finantza eta ekonomia zirkuluetan sartzea.
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Errespetua eta osotasuna
Nazio Batuen Kartaren eta Giza Eskubideen eta Askatasunen Babeserako Europako
Hitzarmenaren arabera, giza eskubideak errespetatu eta kontuan hartu beharreko balio
funtsezkoak dira. voestalpine taldearen enpresa-kulturak onartu eta aintzat hartzen du
gizaki bakoitza bakarra eta baliotsua dela, eta errespetua zor zaiola. Beraz, voestalpine
taldeak ez du inolako diskriminazio onartzen.
Hori edozein motatako jazarpen sexualari ere aplikatzen zaio; esaterako, intsinuaziosaiakera argiak, komentario umiliagarriak, gustu txarreko txantxak, hitz itsusiak, keinu
iraungarriak edo horrekin lotutako material grafikoa erakustea Taldearen instalazio
komertzialetan edo lantegietan. Mota horretako edozein jarrera jazarpen sexualtzat hartuko
da, intentziorik egon ez denean ere.
Printzipio horiek kanpo bazkideekiko harremanetarako ere aplikagarriak dira.
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Interes gatazkak
Enpresa jardueraren esparruan, izan liteke egoera batzuetan, kolaboratzaile batzuen
interes pertsonal edo ekonomikoen eta Taldearen interesen artean gatazka sortzea.
Horrelakoetan, voestalpine taldeak kolaboratzaileei eskatzen die beti Taldearen
intereserako jarduteko. Mota horretako interes-gatazkak ezin direnez beti kanpo utzi,
voestalpine taldeak kolaboratzaileei eskatzen die gai horiek gardentasunez lantzeko.
Kolaboratzaileek argi eta garbi eman behar diote beren nagusi edo buruari dituzten interesgatazken edo etorkizunean izan ditzaketela uste duten interes-gatazken berri, baita egoera
hori sor daitekeelako susmo hutsa dagoenean ere, kasurik onenean, baimen bat eskatzeko
helburuarekin.
Aspektu hauekin erlazionatutako interes-gatazkak sor daitezke, batez ere:
■ Bigarren mailako jarduera profesionalen eta voestalpine taldearekin hartutako
obligazioen artean kontraesana egon daiteke, edo interes-gatazka batera eraman
dezakete; beraz, ikuskatzailearen idatzizko baimen bat beharko da eta dagokion
sailean jakinarazi. Hori aplikagarria da Taldekoak ez diren administrazio-kontseilu
edo kontsulta-kontseiluetan parte hartzeko ere.
■ voestalpine taldeko lehiakide edo negozio-bazkideekin hartutako konpromiso
ekonomikoa, batez ere bezero edo hornitzaileekin (salbuetsita daude burtsan
kotizatzen duten konpainietan egindako partaidetza txikiak, ohiko fondo-kudeaketa
bati dagokienean) debekatuta egongo da. Dagokion nagusiari modu fede-emailean
eman beharko zaio senide hurbilek egindako mota horretako partaidetzen berri.
Senide hurbilez ari garenean honakoak barne hartzen dira: kolaboratzailearen
ezkontide edo izatezko bikotea, gurasoak, anaia-arrebak edo seme-alabak, baita
gutxienez azken urtean bere etxe berean bizi izan diren pertsonak ere.
■ Era berean, voestalpine taldeko negozio-bazkideekin kontratu-harremanak
hasi aurretik transakzio hauen inguruan ere jakinarazi behar da aurrerapen
nahikoarekin: negozio-kidearen aldetik enpresa-erabakiak hartzen dituztenak edo
negoziatzaile zuzenak senide hurbilak direnean.
■ Interes-gatazka ere egon daiteke sail berean lan egiten duten kolaboratzaileen
artean ahaidetasun hurbila badago. Beraz, ahaidetasun harreman hurbil horien berri
nagusiari eman behar zaio, argi eta garbi.
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Enpresaren informazioak
erabiltzea / sekretuak gordetzea
Jarduera profesionalaren ondorioz esku artean erabiltzen dugun edozein motatako
informazio konfidentziala edo berezko jarduera eremutik kanpo dagoen informazioa ezin
izango da eskuratu interes propio edo hirugarrenen interes pertsonalerako.
Ziurtatu behar da enpresaren barneko informazio guztia (dokumentuak, laburpenak,
fitxategiak, marrazkiak, planoak, inprimakiak eta abar, baita kopiak ere, bai paperean,
baita euskarri informatikoan edo bestelakoan) modu seguruan gordeta dagoela beti.
Informazio hori enpresatik kanpo eraman behar bada lan kontuengatik, ziurtatu beharko da
hirugarrenek ezin dutela eskuratu.
Enpresaren inguruko sekretuak isilpean gorde behar dira, hala nola Taldearen ingurukoak,
batez ere ikerketa eta garapenaren inguruko prozesuei, estrategiei edo erosketa-helburuei
eta inbertsio handiei dagozkienak, horiek datozen informazio iturria edozein dela ere.
Kanpoko bazkideak sartzen direnean (hornitzaileak, aholkulariak eta abar), sekretua
mantentzeko akordio egokiak gauzatu beharko dira, legearen aldetik eskumena daukan
sailaren bidez. Enpresaren inguruko sekretuak agerian utz ditzaketen informazioak
ere isilpean gorde beharko dira, eta eguneroko lanerako behar duten kolaboratzaileen
esku baino ez dira egongo. Kolaboratzaile horiek modu seguruan gorde beharko dute
informazioa. Horrek balioa du voestalpine taldeko kontratatzaileek sekretuan mantendu
nahi duten informaziorako ere, bereziki sekretupean mantentzeko akordio bat egiten
denean.
Sekretu profesionala gordetzeko beharrak bere horretan jarraituko du, zerbitzu harremana
bukatu ostean ere.
Bestalde, zerbitzu-kontratu bakoitzari dagozkion konfidentzialtasun-xedapenak ere
baliozkoak dira.
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Enpresaren komunikazioa
voestalpine taldearen edo taldearen konpainiaren baten interesei bereziki eragiten dieten
prentsa-ohar edo idazkiak zuzendari nagusiek, zuzendariek edo dagokien komunikazio
arduradunek soilik egingo dituzte. Hori komunikazio klasiko zein digitalari aplikatzen zaio.
Datu pertsonalen jakinarazpena, enpresa barruan zein kanpoan, lege xedapenen esparruan
soilik dago baimenduta.
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Internet
Taldearen komunikabideak, hala nola Internet, Intranet eta posta elektronikoa enpresaren
beharrizanetarako soilik dira. Posta elektronikoaren, Interneten eta bestelako baliabide
elektronikoen erabilera pribaturako, Taldearen sozietate afiliatu bakoitzaren araudia
aplikatzen da, bakoitzari berea.

13

ITen erabilera
ITen erabilerari dagokionez, arrisku orokorrak mugatzeko, Taldearen segurtasunaren
zuzentarau eta xedapenak errespetatu beharko dira.
IT ekipoak (PC, notebook, eta abar) ondo gorde beharko dira, eta aukera egokotan,
pasahitz egokia jarri. Laneko bidaietan unerako beharrezko datuak soilik eraman beharko
dira.
Pasahitz pertsonalak ezin zaizkie beste kolaboratzaileei edo hirugarren pertsonei esan.
Ordezkapenetarako araudia oso argia da.
Enpresaren datuak lapurtu edo desagertuko balira, berehala nagusiari jakinarazi beharko
zaio. Datu elektronikoak balira, pasahitzak blokeatu edo bestelako neurri egokiak jarriko
lirateke berehala, dagokion IT sailarekin hartutako akordioaren arabera.
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Informazio pribilegiatua behar ez
bezala erabiltzeko debekua
voestalpine AG enpresaren akzioen negoziazioa lege araudi zorrotz baten mendekoa da.
Horren arabera, debekatuta dago informazio pribilegiatua norberaren edo hirugarrenen
onurarako erabiltzea. voestalpine enpresarekin akzio edo deribatuekiko negoziazioa
(esaterako aukerak), guztiz debekatuta dago, baldin eta negoziatzen ari den pertsonak
informazio pribilegiatua badauka, indarreko legeriaren arabera. Informazio pribilegiatua da
voestalpine taldeari soilik dagokiona, pertsona talde txiki batek soilik eskuragarri duena,
eta ezagutza publikokoa izatekotan, voestalpine taldearen akzioen kotizazioan eragin
lezakeena. Informazio pribilegiatua erabiltzea zigortu egin daiteke judizialki eta diziplina
ondorioak ere dakartza.
Era berean, guztiz debekatuta dago informazio pribilegiatuen berri ematea, barnean zein
kanpoan, eta ondorio juridiko berberak ekar ditzake.
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Bidegabe jardutearen
inguruko jakinarazpenak
Gertatu daiteke voestalpine taldeko kolaboratzaileek egiaztatzea Jarrera Kodean jasotako
xedapenen urraketa egon dela, edo beste zuzentarau eta barne araudi edo legeena.
Kolaboratzaileek honelako jarduera desegokiren bat antzematen badute, horren berri eman
dezakete. Horretarako, hainbat aukera dituzte:
■ Nagusiari esan, edo
■ Lege departamentuari edo voestalpine sozietate afiliatuaren barnean
dagokion departamentuari, edo
■ Sozietate afiliatuko Zuzendaritzari, edo
■ voestalpine AG enpresaren auditoretza sailari, edo
■ Taldearen Compliance bulegoari edo banaketetako baten Compliance bulegoari.
■ Jakinarazpenak ematen dituzten pertsonentzako sistema zentral baten bidez
informatzea, kolaboratzaileek zein kanpoko pertsonek erabil dezaketena.
Sistema hori lotura honetan dago: https://www.bkms-system.net/voestalpine;
horren inguruko xehetasunak Intraneten ere kontsultatu daitezke:
(ikusi http://voestalpine.net/compliance).
Sartzen diren jakinarazpen guztiak zehatz-mehatz aztertuko dira, eta modu
konfidentzialean, hala eskatuz gero.
Ikerketa-prozesua errazteko, jakinarazpena egiten duten kolaboratzaileek euren burua
identifikatu beharko dute; hala ere, datu pertsonalei dagokienez, hala eskatuz gero,
konfidentzialtasuna mantenduko da. Komunikazio ireki eta fidagarria sustatzeko, berariaz
adierazi nahi da honakoa: lege, Jarrera Kode edo bestelako arauen urraketa frogatuak
jakinarazten dituzten kolaboratzaileentzat ez da inolako ondorioa negatiborik izango. Hori
aplikagarria da jokabide desegoki horiek ikertzeko informazio garrantzitsua ekartzen duten
pertsonen kasuan.
Hala ere, voestalpine taldeak diziplina neurriak hartuko ditu salaketa faltsuak egiten
dituzten kolaboratzaileen aurka, salaketa faltsu horiek nahita edo arduragabekeria
larriarekin egiten diren kasuetan.
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