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Conduită în conformitate cu Valorile Voith
Dragi angajaţi,
încă în 1927 Voith îşi formula principiile de conduită în afaceri
după cum urmează: „În lumea afacerilor trebuie sa se actioneze intr-un mod etic, decent si onest. Dacă o parte contractanta sau un concurent se comportă incorect, acest lucru nu ne
dă dreptul ca şi noi să ne abatem de la aceste principii.”
De-a lungul anilor, aceste principii au constituit nucleul sistemului nostru de valori şi ne-au ghidat în tot ceea ce facem.
Valorile Voith definesc relaţiile noastre cu partenerii de afaceri,
cu clienţii şi furnizorii, precum şi cele cu acţionarii noştri, familia Voith. Integritatea tuturor celor care lucrează la Voith este
esența încrederii, care constituie baza reputației Voith în lumea afacerilor.
Suntem ferm convinşi că prin mentinerea si pastrarea acestor
valori vom putea garanta un succes continuu.
Cu multi ani in urma, angajandu-ne la acest standard ridicat
de conduită, am stabilit reguli si proceduri pentru a asigura
respectarea acestei conduite in intreaga societate. Aceste
norme şi proceduri sunt permanent actualizate şi adaptate la
cerinţele legale actuale. Toţi angajaţii noştri au acces la ele, de
exemplu prin intermediul sistemului Intranet.
În ultimii ani, grupul Voith a crescut într-un ritm pe care puţine
alte întreprinderi l-au cunoscut. El a atins astăzi o amploare
care a determinat Consiliul de Conducere ca împreună cu alte
niveluri de conducere in societati si divizii operative ale grupului să revizuiasca capacitatea existenta de organizare a grupu-

lui pentru a asigura conformitatea cu valorile Voith. În acest
sens am decis constituirea unui Comitet de Conformitate, a
cărui sarcină va fi actualizarea şi revizuirea continuă a acestor
norme, precum şi asigurarea implementării depline a acestora.
Prin înfiinţarea Comitetului de Conformitate, conducerea transmite mesajul clar că fiecareangajat în parte trebuie sa adere la
valorile Voith. In acelasi timp va puteti baza pe faptul ca managerii nostrii se vor comporta in conformitate cu aceste principii si le vor transmite si celorlalti. Managerii sunt cei la care
angajatii ar trebui sa apeleze in prima instanta daca au intrebari in legatura cu aceste valori.
În acest context subliniem din nou că faptele contrare legii
precum corupţia şi mita se pedepsesc in conformitate cu legea germana si in conformitate cu legea din majoritatea tarilor,
indiferent dacă se manifestă în tranzactii de afaceri interne sau
internaţionale şi dacă implică functionari publici sau persoane
fizice.Orice angajat care comite o astfel de faptă se expune nu
doar el însuşi unui risc de a fi urmărit penal, ci aduce prejudicii
majore şi intereselor grupului Voith, afectând totodată reputaţia grupului şi a tuturor angajaţilor săi.
Consiliul de Conducere Voith nu tolereaza nicio formă de mita,
corupţie, discriminare sau orice alta încălcare a valorilor noastre fundamentale. În cazul în care se vor înregistra totuşi încălcări ale acestor reguli de bază, le vom investiga in mod riguros
şi vom lua toate masurile necesare.

Dr. Toralf Haag
(Președinte, Finanţe & Controlling)

Andreas Endters
(Voith Paper)

Dr. Uwe Knotzer
(Voith Turbo)

Dr. Roland Münch
(Voith Digital Ventures)

Uwe Wehnhardt
(Voith Hydro)
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1. Introducere şi formularea principiilor
Încrederea pe care o primim de la clientii, acţionarii şi angajaţii noştri şi din partea publicului, depinde în mod decisiv de comportamentul fiecărui angajat în parte in cadrul
societatii. Se bazeaza pe respectarea stricta a legii si a
regulamentelor noastre interne.
Voith este conştient de responsabilitatea care îi revine faţă de
societate şi acţioneazăîn consecinţă. Recunoastem datoria
societatii noastre si a angajatilor nostri de a servi binele comun. Scopul acestui Cod de Conduită este, prin urmare, de a
rezuma normele care trebuie respectate de catre angajatii Voith din toata lumea pentru a asigura continuarea tradiţia de
lunga durata a societatii de onestitate şi decenţă. Codul este,
de asemenea, menit sa serveasca drept ghid angajatilor pentru a-i ajuta se comporte corect in parametrii raspunderii lor
individuale si pentru binele societatii. Responsabilitatea lor
este deopotrivă un drept şi o datorie. Fiecare angajat trebuie
sa se asigure ca modul său de a se comporta corespunde
intotdeauna normelor consemnate în acest Cod de Conduită.
Managerii nostri trebuie nu numai sa comunice aceste reguli
intr-o maniera eficienta, ci, ei trebuie sa dea un exemplu celorlalti prin comportamentul lor si trebuie sa ceara respectarea
regulilor din partea subordonatilor lor. Ei sunt cei carora le vor
fi adresate in prima instanta orice intrebari in privinta acestui
Cod de Conduită.

Acest Cod de Conduită face parte din sistemul nostru de gestionare a riscurilor stabilit prin Reglementarea corporativă
03/01, concepută a proteja atât grupul Voith, cât şi pe fiecare
dintre angajaţii săi. Codul descrie un standard minim, care
poate fi amplificat la nivel regional in conformitate cu cerinte
legale mai stricte si obiceiurile culturale locale. În măsura în
care, suplimentar faţă de prezentul Cod, Voith a introdus şi
reglementari separate referitoare la anumite teme specifice,
acestea rămân aplicabile ca reglementari suplimentare Codului. Reglementarile corporative valabile pot fi consultate pe
pagina „Compliance” de pe Intranet, unde stau la dispoziţie şi
spre imprimare.
Acest Cod este valabil pentru toti angajaţii grupului Voith din
întreaga lume.In plus, Voith aşteaptă şi de la toate celelalte
persoane angajate în societate (de ex. stagiari, consultanţi) să
respecte întocmai prevederile sale.
Normele cuprinse în prezentul Cod îşi găsesc aplicare în relaţiile dintre societăţile din componenţa Grupului Voith şi angajaţii acestora. Acesta nu constituie o baza de drepturi în favoarea unor terţe parti.
Comitetul de Conformitate va avea putere finala de decizie cu
privire la orice conflicte ivite cu privire la acest Cod.
Prezentul Cod de Conduită înlocuieşte precedenta Reglementare a corporatiei 01/07.
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2. Cooperarea cu clienţii, furnizorii şi ceilalţi
parteneri de afaceri
Clienţii, furnizorii şi ceilalţi parteneri de afaceri pretind din
partea noastră pe lângă o înaltă calitate a produselor şi
serviciilor noastre şi un grad ridicat de profesionalism şi
integritate în relaţiile cu ei. Din acest motiv, comunicarile
noastre şi toate relaţiile contractuale trebuie să fie caracterizate întotdeauna de corectitudine, onestitate şi transparenţa.

2.1 Concurenţa loială
Voith respectă regulile concurenţei loiale şi încurajează mentinerea unei pieţe libere şi a unei concurente deschise, la nivel
atât naţional, cât şi internaţional. În consecinţă, Voith refuză
încheierea oricărui contract care s-ar obţine prin încălcarea
legilor in vigoare aplicabile.
2.1.1 Acorduri anticoncurenţiale, carteluri şi situaţii de
non-concurenţă
Toti angajatii sunt obligati să respecte legile împotriva restrângerii concurenţei. Este deci interzisă încheierea unor intelegeri
oficiale sau neoficiale cu concurenti, care au drept scop o obstrucţionarea concurenţei. Interdicţia este valabilă şi pentru
comportamente bazate pe înţelegeri tacite. Astfel, nu este
permisa delimitarea zonelor de vanzare sau împărţirea cu un
concurent a clienţilor, precum şi înţelegeri şi schimburi de informaţii cu concurentii privind preţurile, relaţiile de aprovizionare, termenii de afaceri, capacităţile, cotele de piaţă, marjele
de profit, costurile, datele specifice despre clienţi, datele şi
strategiile de la licitaţii.
In cazul in care Voith beneficiază de o poziţie dominantă pe
piaţă, nu este permis ca aceasta să fie exploatată în mod ilegal.
Toate intelegerile cu concurenţii trebuie înaintate în prealabil
departamentul juridic competent spre verificare, iar apoi spre
aprobare directorului financiar al diviziei Grupului pentru aprobare. În cazul în care departamentul juridic ajunge la concluzia
că intelegerea în cauză nu poate fi încheiata, directorul financiar respectiv nu este autorizat să o aprobe. Într-o asemenea
situaţie, cazul trebuie înaintat Comitetului de Conformitate.

Code of Conduct
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2.1.2 Corupţia şi mita
Voith nu tolerează nici un fel de corupţie sau mituire. Toate
activităţile de afaceri trebuie să fie întemeiate pe un spirit de
onestitate şi responsabilitate. Compania a recunoscut şi semnat, încă din anul 2001 Regulamentul de Conduită al Camerei
Internaţionale de Comerţ (CIC) pentru combaterea extorcarii si
mituirii în tranzacţiile comerciale Internaţionale, (ediţia 1998,
versiune revizuita), emisa de catre Camera Internationala de
Comerţ (CIC).
2.1.2.1 Oferirea şi acordarea de beneficii
In calitate de concurenti, noi ne bazam pe calitatea şi performanţa produselor şi serviciilor noastre. Prin urmare, interzicem
orice înţelegeri sau acorduri suplimentare care implică acordarea directă sau indirectă de beneficii unor persoane sau organizaţii în legătură cu organizarea, atribuirea, aprobarea, punerea in aplicare sau plata pentru contracte. Aceasta se referă în
special la înţelegerile cu partenerii de afaceri, angajaţii şi directorii lor, dar şi la raporturile cu terţe părţi. Acelaşi lucru este
valabil şi în ceea ce priveşte acordarea de beneficii în relatia cu
autoritatile publice. Astfel de plati nu sunt permise indiferent
daca sunt in forma de bani sau bunuri. Acordarea de beneficii
unei persoane poate fi de asemenea inadmisibilă atunci când
persoana nu beneficiaza decat in mod indirect, de exemplu, in
cazul in care platile sunt efectuate unui membru al familiei sau
daca aceste plati (cum ar fi donaţiile) sunt facute unui terţ, si
drept rezultat, pozitia sociala sau politica a persoanei respective se imbunatateste.
Cadourile şi invitaţiile sunt admisibile numai atunci când sunt
atât de modice, in ceea ce priveste valoarea lor, domeniul de
aplicare financiar sau cand sunt de o asemenea natură incat
să influenţeze într-un mod necorespunzator acţiunile sau deciziile beneficiarului sau să-i creeze acestuia anumite obligaţii.
Invitaţiile de participare la un eveniment sau adunare trebuie
facute numai atunci cand evenimentul este de o dimensiune si
de un gen normal in cercurile de afaceri sau cand un astfel de
eveniment este in mod specific legat de activitatile de afaceri.
Standarde foarte stricte se vor aplica în special functionarilor
publici. Cadourile în bani sunt interzise in toate circumstantele.
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Despagubirile acordate cu titlu de comisioane sau alte plati
unor terţi, în special agentilor, brokerilor si altor mediatori trebuie să fie rezonabile şi sa fie corespunzatoare activităţii desfăşurate de aceştia. Aceasta despagubire trebuie facuta intr-o
suma care sa nu sugereze ca este utilizata pentru a eluda
normele privind acordarea beneficiilor. Înţelegerile cu agenţii,
brokerii, consultanţii şi ceilalţi consilieri, inclusiv toate modificările lor ulterioare trebuie facute în scris, si sa angajeze partile contractante să respecte permanent principiile de mai sus
şi să se abţină de la oricefel de mita. Aceste înţelegeri necesită aprobarea directorului financiar al diviziei respective a Grupului Voith, inainte de a fi incheiate.
2.1.2.2 Solicitarea şi primirea de beneficii
Desi este normal ca partenerii de afaceri sa faca schimb de
cadouri modice, acceptarea de cadouri poate afecta reputatia
companei noastre si poate duce la conflicte de interese. De
aceea, angajaţilor noştri le este strict interzis să pretindă sau
să accepte avantaje personale, de ex. servicii sau invitaţii nepotrivite, indiferent daca sunt pentru sine ori pentru persoane
sau instituţii apropiate. O exceptie sunt cadourile ocazionale
cu valoare redusă. Cadourile in bani nu sunt permise in nicio
circumstanta. Ofertele de cadouri sau de beneficii trebuie sa
fie refuzate si raportate sefului ierarhic. Normele enunţate la
punctul 2.1.2.1. se aplica in mod corespunzator.

2.1.2.3 Donaţii şi sponsorizări
Voith primeste cereri de donatii de la o gama larga de organizaţii şi instituţii. Donaţiile trebuie sa fie facute într-un mod
transparent, ceea ce inseamna ca beneficiarul şi scopul lor
trebuie cunoscute. Nu sunt permise plăţi în conturi bancare
private. Nicio donatie nu poate fi facuta unei organizatii care ar
putea aduce prejudicii reputatiei Voith. Atunci cand donatiile
sunt acordate, normele stabilite in paragraful 2.1.2.1. si
2.1.2.2. de mai sus trebuie sa fie respectate; acest lucru este
valabil în special pentru donaţiile acordate in apropierea momentului cand un contract este atribuit sau donatiile legate de
subiectul unui contract. Orice fel de donaţii acordate unui partid politic necesită aprobarea Consiliului de Conducere.
In caz de sponsorizari, trebuie sa existe un raport rezonabil
între sprijinul acordat şi valoarea de performanta convenita in
schimb.

2.2 Selectarea furnizorilor şi a prestatorilor
de servicii
Voith evaluează în mod echitabil şi imparţial toate ofertele facute de furnizorii săi. Evaluarea, atribuirea şi derularea unui
contract trebuie realizate strict pe criterii profesionale şi sa se
desfasoare intr-un mod transparent. Nu este permis in niciun
caz sa se acorde in mod nejustificat prioritate unui furnizor sau
ca acesta sa fie impiedicat sa castige un contract.
În cadrul selecţiei partenerilor săi de afaceri, Voith solicită ca
aceştia să respecte la rândul lor valorile prevazute înprezentul
Cod. Încălcarea acestor principii de către un partener poate
conduce la încetarea relaţiei de afaceri cu acesta.

Detalii suplimentare sunt cuprinse in Reglementarea corporatiei 01/08 („Donatii si Sponsorizari”).
2.1.3 Brevete şi drepturi de proprietate intelectuala
Pentru a ne mentine competitivitatea, trebuie sa continuam sa
ne dezvoltam tehnologia proprie prin crearea de invenţii şi prin
îmbunătăţirea know-how-ului. Protectia tehnologiei noastre
prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala este,
prin urmare, din ce in ce mai importanta.
Niciun angajat nu are voie să dezvăluie unor terţi cunoştinţe
noi sau secrete ale societatii, indiferent de formă. Toti angajatii sunt obligati să respecte drepturile de proprietate intelectuala ale terţilor. Nici un angajat nu are voie să procure sau să
valorifice în mod neautorizat secrete ale unor terţi.
Detalii în acest sens se găsesc în Reglementarile Corporatiei
03/06 (Protecţia tehnologiilor utilizate în cadrul Grupului Voith).
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3. Conducerea şi angajaţii Voith
Productivitatea si factorul uman trebuie sa mearga mana
in mana pentru a asigura succesul continuu intr-o societate. Succesul economic al grupului Voith depinde de ajutorul si cooperarea angajaţilor săi din întreaga lume.

3.1 Conducerea şi inspirarea de incredere
Tuturor angajatilor nostri li se cere sa adere la acest Cod, si
personalul nostru de conducere trebuie să ofere un exemplu
în acest sens. Voith cultiva o atmosfera de incredere in care
managerii sai trebuie sa ofere o supraveghere suficienta pentru a preveni orice incalcare a Codului.

3.2 Toleranţa şi egalitatea de şanse
Voith respectă drepturile omului in întreaga lume. Fiind o societate cu o sferă de activitate globală, lucrăm cu angajaţi şi cu
parteneri de afaceri de diferite naţionalităţi, culturi şi obiceiuri.
Nu tolerăm nici un fel de tratament diferenţiat (discriminare),
de hărţuire sau degradant care duc la incalcarea legii. In special, Voith nu tolereaza discriminarea pe motive de rasă sau de
origine etnică, de sex, religie sau convingeri, de opinii politice,
de handicap, vârstă sau identitate sexuală.

3.3 Condiţii de muncă echitabile
Voith oferă angajaţilor săi o remuneraţie echitabila şi condiţii
echitabile de lucru, care îndeplinesc toate cerinţele legii. Voith
respinge toate formele de muncă forţată şi de muncă a copiilor, precum şi orice obstrucţionare a reprezentării legale a angajaţilor.

3.4 Evitarea conflictelor de interese
Este important pentru Voith ca angajatii sai sa nu se gaseasca
intr-o situatie de conflict de interese sau loialitate pe parcursul
desfasurarii activitatii lor-. Un astfel de conflict poate aparea
daca, de exemplu, exista tranzacţii desfăşurate între companii
Voith şi angajaţii sau membrii familiilor acestora. Orice astfel
de tranzactii trebuie aduse in prealabil la cunostinta superiorului ierarhic al angajatului.
3.4.1 Activităţi lucrative în afara serviciului
Daca un angajat intentioneaza sa intreprinda o activitate lucrativa in afara programului de lucru, el sau ea trebuie sa obtina
acordul scris al superiorului sau. Pentru manageri, acordul
scris trebuie sa fie obtinut de la Consiliul Consultativ si de la
Resurse Umane.
3.4.2 Activităţi politice
Voith nu participa la activitati care implica partidele politice. Cu
toate acestea, Voith nu ii descurajeaza pe angajatii sai sa ia
parte la activitati politice adecvate in afara serviciului. Incurajam in mod expres implicarea angajatilor nostri in activitatile
din societate si participarea acestora la activitati sociale si de
caritate. Angajaţii care se implică în acest tip de activitati, o
fac în calitate de persoane particulare. Voith pretinde ca in
astfel de situatii angajatii sa se asigure ca nu exista conflicte
de interese cu munca lor.

3.5 Protecţia bunurilor
Voith pretinde angajaţilor săi să protejeze bunurile corporale şi
necorporale ale firmei. Aceste bunuri includ printre altele imobile, echipamente de producţie şi stocuri de inventar; valori
mobiliare şi numerar; echipamente de birou şi materiale de
birou; sisteme informatice şi software; precum şi brevete,
drepturi de marcă şi know-how. Încălcări ale legii precum frauda, furtul, delapidarea şi spălarea de bani vor fi urmărite penal. În ceea ce priveşte acceptarea riscului de afaceri, a se
vedea Reglementarea corporativă 03/01 (Managementul riscurilor şi al calităţii).
Utilajele si echipamentele pot fi folosite numai în interes de
serviciu, cu exceptia cazului in care utilizarea privată este permisa in mod expres. Utilizatorii de Internet trebuie sa aiba grija sa nu preia sau sa transmita orice informatii care ar putea
incita la ura rasiala, care glorifică violenţa sau alte infracţiuni ori
care au un conţinut ofensator.
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3.6 Utilizarea informaţiilor
Toti angajatii nostri trebuie sa actioneze intr-un mod prudent
atunci cand utilizeaza informatiile societatii.
3.6.1 Confidenţialitatea
Este obligatorie pastrarea confidentialitatii cu privire la chestiunile interne care nu au fost facute publice. Regula se aplică
inclusiv invenţiilor şi know-how-ului. Aceste elemente sunt
esentiale pentru succesul pe termen lung al grupului Voith.
Asadar, angajatii nu au voie sa divulge tertilor informatii despre
noile descoperiri ale societatii sau secrete ale societatii, in orice forma ar fi aceasta. Această interdicţie trebuie respectata
şi după încetarea raporturilor de muncă.
3.6.2 Protectia vietii private şi securitatea informaţiilor
Schimbul electronic de informaţii la scară mondială constituie
premisa esenţială pentru munca eficienta si pentru succesul
afacerii în ansamblu. Pe lângă avantaje, comunicarea electronică modernă comportă însă şi riscuri în legătură cu protectia
vietii private si protecţia datelor cu caracter personal. Documentele oficiale si mediul de stocare a datelor trebuie sa fie,
prin urmare, asigurate impotriva accesului tertilor, in orice moment. Atat managerii cat si angajatii, trebuie sa ia masuri eficiente de protectie impotriva acestor riscuri, acest lucru constituind o componenta importanta a managementului sistemelor
informatice.
Detaliile sunt cuprinse in Reglementarea Corporaţiei 01/03
(Securitatea Informaţiilor si Protectia Vietii Private).

3.7 Securitatea in munca, sănătatea în
muncă, protecţia mediului şi sustenabilitatea
Voith depune toate eforturile sa protejeze viata si sanatatea
angajatilor sai si in acelasi timp isi asuma o responsabilitate
deosebita fata de rersurse si fata de orice materiale periculoase. Angajatii trebuie sa evite pericolele la locul de munca, sa
reduca daunele mediului inconjurator si sa utilizeze resursele
cu intr-un mod econom. In dezvoltarea şi fabricarea produselor noastre, aderam la principiile sustenabilităţii şi ale compatibilităţii cu mediul.
Detalii în legătură cu protecţia mediului se găsesc în Reglementarea corporativă 01/02, si cele referitoare la protecţia
sănătăţii şi a securitatii in munca în Reglementarea corporativă
01/06.

3.8 Calitatea
Succesul pe piaţă al produselor şi serviciilor noastre este indisolubil legat de calitatea acestora. Prin nivelul înalt de creativitate, aptitudini și grijă de care dau dovadă toți angajații le
demonstrăm clienților noștri și terților faptul că menținem standarde ridicate.
Nu tolerăm nici un comportament care în mod -intentionat sau
prin neglijenţă atrage după sine diminuarea calităţii.

3.6.3 Informaţii privilegiate
Nu este permisa utilizarea informaţiilor dobândite în interiorul
firmei pentru folosul personal sau al unor terte persoane. Acelaşi lucru este valabil pentru transmiterea neautorizată a unor
asemenea informaţii.
3.6.4 Raportarea corectă
In cazul rapoartelor verbale sau scrise pentru uz intern sau
extern, angajatii au obligatia de a spune adevarul. Manipularea
continutului este interzisă.

Code of Conduct
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4. Punerea în aplicare a Codului de Conduită
4.1 Structura pentru asigurarea conformităţii

4.2 Consultanţa

Voith a constituit un Comitet de Conformitate care este responsabil cu implementarea si punerea in aplicare a Codului de
Conduită.

Voith pune la dispoziţia angajaţilor săi informaţii care să-i ajute
sa respecte legea si Codul de Conduită. In concret, aceasta
va include cursuri de instruire pe teme specifice si pe anumite
domenii de risc. În cazul în care angajatii au intrebari, ei le pot
adresa directorului financiar al societatii sau al diviziei de Grup,
persoanei responsabile din departamentul juridic sau de resurse umane, sau membrilor Comitetului de Conformitate. În
plus, Voith a înfiinţat un centru de asistenţă pentru a raspunde
intrebarilor. Datele de contact relevante si alte informatii relevante cu privire la conformitate pot fi consultate în aplicaţia
„Compliance” de pe Intranetul Voith.

Sistemul de management al riscurilor de la Voith (Reglementarea corporativă 03/01) prevede ca directorii financiari sa actioneze ca responsabili ai conformitatii la nivelul diviziunii. Ei
reprezinta punctul de contact si sunt responsabili pentru implementarea Codului de Conduită. La nivelul societăţilor individuale Voith, această sarcină revine directorului financiar respectiv sau unui manager desemnat de către directorul
financiar responsabil din divizia din cadrul grupului.
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4.3 Reclamaţii şi sesizări

4.4 Reglementari pentru punerea în aplicare

Orice angajat are posibilitatea şi dreptul de a raporta societatii orice incalcare sau presupusa incalcare a Codului de Conduită Voith. Persoana de contact în astfel de situaţii este, la
alegerea angajatului, superiorul său direct, salariatul responsabil de la departamentul de resurse umane, directorul financiar al societăţii, directorul financiar al diviziei din Grup sau
oricare membru al Comitetului de Conformitate. Datele necesare de contact vor fi comunicate in cadrul Grupului prin moduri adecvate, inclusiv prin publicarea pe pagina de intranet
Conformitate.

Voith urmează să emită reglementări suplimentare privind punerea in aplicare a unor anumite elemente ale prezentului Cod
de Conduită. Aceste reglementari vor clarifica, de asemenea,
orice intrebari in privinta interpretarii si a procedurilor de aprobare.

Un angajat care, pe baza unor indicii concrete ajunge de bună
credinţă la concluzia că s-a produs sau ar urma să se producă
o încălcare a Codului de Conduită şi care face uz de dreptul
său de a sesiza despre aceasta, nu va suferi niciun fel de represalii. În fiecare astfel de caz, Voith va lua măsurile necesare pentru a proteja angajatul împotriva oricaror represalii. În
măsura în care este posibil şi admisibil din punct de vedere
legal, Voith va păstra confidenţialitatea cu privire la identitatea
angajatului care raporteaza o incalcare sau o presupusa incalcare a Codului de Conduită. De asemenea, identitatea angajatilor care coopereaza intr-o investigatie a unei astfel de incalcari sau a unei presupuse incalcari nu va fi dezvaluita.
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Codul de Conduită (Code of Conduct) al grupului Voith este
publicat în mai multe limbi. În caz de diferenţe sau de
contradicţii între diferite versiuni, va prevala versiunea în
limba germană.
Cea mai recentă versiune este disponibilă pe Internet la
adresa www.voith.com/compliance
Voith GmbH & Co. KGaA
Compliance Committee (Comitetul de Conformitate)
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim
Telefon: +49 7321 37-6218
compliance@voith.com

