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Behandl alt og alle med lige stor respekt
Hvad er dette dokument?
En vejledning til at hjælpe dig med at forstå de værdier og principper, der ligger
til grund for alt, hvad vi gør, og dit ansvar for at opretholde disse.
Hvem gælder det for?
Dette kodeks gælder for alle, der handler for eller på vegne af NCC Group:
•
•
•

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at det bliver fulgt
Forretningsudvalget har ansvaret for at sikre, at alle kolleger
forstår og overholder det
Og alle er ansvarlige for at efterleve de værdier og principper, der er
skitseret i dette kodeks, og indberette eventuelle overtrædelser til
deres linjeleder eller via den fortrolige whistleblowing-hjælpelinje.

Hvad er hovedpunkterne?
• Vi handler på en professionel, ærlig og etisk måde i al vores omgang
med kunder, kolleger, aktionærer, leverandører og vores
lokalsamfund
• Vi driver en fortrolig whistleblowing-hjælpelinje
• Vi driver vores forretning bæredygtigt og søger altid at forbedre den
indflydelse, vi har på de samfund, hvor vi opererer
• Vi tror på langsigtede relationer med vores kunder og at vinde
deres tillid til, at vi kan levere service af høj kvalitet
• Vi vil ikke handle med kunder, hvor det ville kompromittere vores
egne værdier og principper
• Vi bestræber os på at give et reelt og bæredygtigt afkast
af aktionærernes investering i vores forretning
• Vi behandler vores leverandører og forretningspartnere med respekt
og værdsætter et gensidigt fordelagtigt forhold
• Vi vil ikke tolerere brud på vores etiske kodeks, og eventuelle
spørgsmål, der rejses, vil blive genstand for en retfærdig og
korrekt undersøgelse.
Hvad skal jeg gøre?
Læs følgende kodeks for at forstå, hvordan det gælder i forbindelse med din
rolle. Tal med din linjeleder, hvis der er nogle aspekter af dette, du ikke forstår,
eller send en e-mail til compliance-teamet.
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Introduktion
Det er vores ansvar at sikre, at vi sætter standarden og opretholder det højeste niveau af integritet i
alt, hvad vi gør.
Vi tror på principperne i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og Den Internationale
Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner. Vi har nultolerance over for moderne
slaveri og gør vores etiske værdier og principper klare for alle.
Integritet er en del af vores kerne, og vores nultolerance strækker sig til bestikkelse og
korruption, uanset hvor og i hvilken som helst form vi måtte støde på den.
At holde samfundet sikkert og at have vores kunders tillid er kernen i, hvordan vi gør forretninger.
Det er vores kolleger, der bringer dette ud i livet hver eneste dag. Værdierne, vi
holder i hævd over for hinanden, er:
•
•
•

Vi samarbejder
Vi ønsker at være uforligneligt kreative
Vi favner forskellighed

Vi byder folk velkommen til NCC Group baseret på fortjeneste, egnethed og evnen til at opretholde
disse værdier.
Vores førsteprioritet er vores kollegers sundhed, sikkerhed og velvære, uanset hvor de arbejder –
hos en kunde, på et af NCC Groups kontorer eller derhjemme.
Den påvirkning, vi har på miljøet omkring os, er også vigtig: Vi har et ansvar for at sikre, at vi
understøtter beskyttelsen af fremtiden.
Vi har politikker på plads til at støtte og vejlede os for at sikre, at vi beskytter og løbende forbedrer,
hvordan vi arbejder. Det kan være:
•
•
•
•
•

Politik til bekæmpelse af bestikkelse og korruption
Gave- og gæstfrihedspolitik
Sundheds- og sikkerhedspolitik
Miljøpolitik
Leverandørers adfærdskodeks

Alle politikker er til rådighed for kolleger på Global Governance Hub.

Indholdet i dette kodeks
1. Sådan fungerer det i praksis
a. For kolleger
b. For kunder
c. For aktionærer
d. For leverandører
e. For lokalsamfundet
2. Sådan håndterer vi problemer
3. Sådan kommunikerer vi
4. Opretholdelse af kodeksets relevans
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Sådan fungerer det i praksis
For at opnå den højeste driftsstandard beder vi alle kolleger om at opretholde iboende værdier
som ærlighed, integritet og kvalitet. De relationer, vi har til hinanden og vores eksterne
interessenter, er vigtige, og vi skal altid behandle enhver relation med respekt.
Alle har et ansvar for at sikre, at vi til stadighed lever op til disse høje standarder. Sådan forventer
vi, at kodekset fungerer i praksis:
For kolleger
Vores forpligtelse er først og fremmest over for NCC Group, og vi påtager os ikke personlige
aktiviteter eller andre forretningsaktiviteter, som kan være i konflikt med virksomhedens
interesser.
Vi behandler hinanden med respekt og er opmærksomme på konsekvenserne af vores
handlinger. Vi tolererer ikke chikane, mobning eller nogen form for forskelsbehandling af
hinanden eller vores interessenter.
Vi forventer, at kolleger overholder gældende love og regler i alle aspekter af deres daglige
aktiviteter. Få råd fra Compliance-teamet og det juridiske team, hvis du har brug for hjælp.
Og hvis noget går galt, taler vi uden frygt for repressalier – vi rejser bekymringer i henhold til
den korrekte procedure og muliggør en retfærdig og korrekt undersøgelse for hurtigt at
håndtere enhver situation.
For kunder
Det forhold, vi har til vores kunder, er vigtigt. Vi tror på at opbygge langsigtede bæredygtige
relationer og opnå tillid ved at opfylde deres behov og levere den højeste kvalitet. Vi evaluerer
vores præstation og modtager gerne feedback for at sikre, at vi løbende forbedrer os, og vi
håndterer eventuelle problemer hurtigt og korrekt.
Vi vinder forretninger på retfærdig vis, og vi bruger vores interne proces til at vurdere og
overveje nøje en handel med enhver kunde, som kan kompromittere vores etiske kodeks.
For aktionærer
Vi værdsætter den investering, vores aktionærer har foretaget i vores forretning, og vi bestræber os
på at give et reelt og bæredygtigt afkast for den tillid. Vi vil give nøjagtige og rettidige oplysninger til
aktionærer og til enhver tid overholde de relevante regler og principper for virksomhedsledelse for
at beskytte integriteten af vores forretningsdrift.
For leverandører og partnere
Vi indgår i ethvert leverandør- eller partnerforhold med en gensidig forståelse af hinandens etiske
kodeks og generelle forretningspolitikker. Vi har indført et adfærdskodeks for leverandører for at
sikre, at vi beskytter integriteten af vores etik i hele forsyningskæden.
For lokalsamfundet
De lokalsamfund, vi bor og arbejder i, spiller en vigtig rolle i vores daglige forretning. Vi støtter
aktivt kolleger i at udvikle og støtte lokale initiativer, der gavner deres lokalsamfund. Globalt søger
vi at inspirere den næste generation af cyberforskere gennem vores egne uddannelsesprogrammer
og samarbejde med partnere.
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Sådan håndterer vi problemer
Vi opfordrer alle til at sige fra, hvis de mener, at nogle ikke arbejder i overensstemmelse med
vores etiske kodeks. Kolleger kan tage dette op direkte med deres linjeleder eller via vores
anonyme og uafhængige whistleblowing-hjælpelinje.
Vi undersøger alle formodede brud retfærdigt og grundigt. En kollegas brud på vores etiske kodeks
kan resultere i disciplinære tiltag, herunder at bede den pågældende kollega om at forlade
virksomheden. Enhver konflikt mellem vores etiske kodeks og en kundes, leverandørs eller partners
etiske kodeks vil blive drøftet, og der vil blive truffet passende beslutninger for at sikre, at vi
opretholder vores værdier.
Den administrerende direktør fører tilsyn med alle undersøgelser i relation til brud på kodekset,
og vores Chief People Officer står altid til rådighed for kolleger, der ønsker at drøfte eventuelle
bekymringer.

Sådan kommunikerer vi
Vi er stolte af vores etiske kodeks. Det stilles til rådighed for enhver person (permanent eller
midlertidig), der tilslutter sig NCC Group, og deres forståelse vurderes. Internt kan kolleger få adgang
til en kopi af den seneste tekst via Global Governance Hub. Eksternt er den tilgængelig på vores
koncernwebsted: www.nccgroupplc.com

Opretholdelse af kodeksets relevans
Vi gennemgår og opdaterer dette kodeks regelmæssigt. Eventuelle ændringer vil blive
kommunikeret til alle kolleger via e-mail og understøttet af opfølgende samtaler med deres
teamledere for at kontrollere forståelsen af, hvordan det gælder i deres rolle.

Aftale om sikkerhed og fortrolighed
Dette dokument er underlagt NCC Groups sikkerhedskrav. Ejerskab og ansvar for dette dokument
forbliver hos NCC Groups Compliance-afdeling
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