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Az Etikai és Magatartási Kódex
Célja, hogy az FCC Csoport bármely vállalatával kapcsolatban álló egyéneket a legszigorúbb üzleti magatartási
iránymutatások követésére ösztönözze a törvények, rendeletek, szerződések, eljárások és etikai alapelvek betartása
érdekében.
Etikai és Magatartási Kódexünk az FCC Csoport értékeit testesíti meg, erősítve a megfelelőség kultúráját és támogatva
a hosszú távú értékteremtést.
Ez a Kódex az FCC Csoport bármely vállalatához kapcsolódó minden személyre nézve kötelező, függetlenül
a munkaviszonyukat meghatározó szerződés típusától, beosztásuktól vagy attól a földrajzi területtől, ahol a munkájukat
végzik.

Az FCC Csoport cselekvési

ALAPVELVEI

Őszinteség
és tisztelet

Fegyelmezett és
professzionális munka

Lojalitás és
elkötelezettség
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11 Üzleti tevékenységünk
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Tiszteletben tartjuk a törvényt
és az erkölcsi értékeket.
A megvesztegetés és a korrupció
ellen zéró toleranciát hirdetünk.
Harcolunk a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása ellen.
Védjük a szabad és tisztességes
versenyt és a helyes üzleti
gyakorlatokat.
A tőzsdén etikusan viselkedünk.
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Ellenőrzés, megbízhatóság
és átláthatóság.
Védjük a Csoport hírnevét
és arculatát.
A vállalat erőforrásait és
eszközeit hatékonyan és
biztonságosan használjuk.

10 Tiszteletben tartjuk az adatok
és információk tulajdonjogát
és bizalmas jellegét.

Kerüljük az összeférhetetlenséget.

középpontjában ügyfeleink
állnak.

12 Az emberek egészsége

és biztonsága kiemelkedően
fontos.

13 Támogatjuk a sokféleséget

és az egyenlő bánásmódot.

14 Elkötelezettek vagyunk

a környezetvédelem iránt.

15 Nyitottan és átláthatóan

fordulunk a közösség felé.

16 Elkötelezettségünket üzleti

partnereinkre is kiterjesztjük.

TARTSA BE a hatályos törvényeket,
és KÖVESSE az előírásokat. Viselkedésével
MUTASSON PÉLDÁT mások számára is.
Az incidensekről és szabálytalanságokról tegyen bejelentést a következő csatornák egyikén:

E-mailben:
canaletico@fcc.es
denunciaacoso@fcc.es

Postai úton:
Apartado de correos 19312 - 28080
Madrid, Spanyolország.

A teljes Etikai és Magatartási Kódex elérhető az OnePoint, valamint minden munkahelyen.

Vezérigazgatónk üzenete az új
Etikai Kódexről
Az FCC Csoport globális mérete és széles körű nemzetközi jelenléte
miatt elengedhetetlen, hogy a tevékenységünk során és az üzleti életben
is fokozzuk az elkötelezettségünket a legmagasabb szintű integritás,
valamint az etikai és szabályozási megfelelés iránt.
Így a ránk vonatkozó folyamatosan változó szabályozás, valamint
a korrupció elleni harc és a helyes üzleti gyakorlatok alkalmazása iránti
elkötelezettségünk kontextusában örömmel mutatom be Önöknek az
Etikai és Magatartási kódexünk új kiadását, amelyet az igazgatóság
február 27-én hagyott jóvá.
A most megújult, 2008 óta hatályos dokumentum megszilárdítja és
megerősíti az FCC határozott elkötelezettségét a tagok példamutató
magatartása iránt. Célunk, hogy integritással és a legszigorúbb etikai
elvek betartásával reagáljunk azokra az elvárásokra, amelyeket
a társadalom a hozzánk hasonló szervezetek iránt támaszt, minden
olyan területen, ahol üzleti tevékenységet folytatunk.
Az FCC minden alkalmazottjának, függetlenül attól, hogy milyen pozíciót
tölt be, tisztában kell lennie ezzel a cselekvési útmutatóval, és elő kell
segítenie annak végrehajtását. Emellett aktívan együtt kell működniük
az útmutató fejlesztésében, akár önként, akár felkérésre.
Arra kérem Önöket, hogy figyelmesen olvassák el és szigorúan tartsák
be az előírásokat.
Üdvözlettel
Pablo Colio Abril
Az FCC Csoport vezérigazgatója
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Őszinteség
és tisztelet

Azt szeretnénk, hogy elismerjenek
minket az őszinte és tiszteletteljes
magatartásért, amellyel kivívhatjuk
a partnerek, az ügyfelek és
a beszállítók bizalmát.
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Eredményorientáltság
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Közösségek
jóléte és
fejlődése

Célunk a folyamatos
fejlődés és a kitűzött
célok elérése, hogy az
FCC nyereségesség és
versenyképesség terén
mindig az élen járjon.

Közös

Tisztában vagyunk azzal
az értékkel, amelyet
szolgáltatásaink a társadalom
számára nyújtanak,
és elkötelezettek vagyunk
a környezet védelme, valamint
a közösségek fejlesztése
és jóléte
mellett.
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ÉRTÉKEINK
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Lojalitás és
elkötelezettség

Támogatjuk a sokféleséget,
segítjük a szakmai fejlődést,
továbbá elismerjük az
érdemeket és a kreativitást,
mint a termelékenység és az
előrehaladás
ösztönzőit.

Fegyelmezett és
professzionális
munka
Jó példával járunk elöl
és szolgáltatásorientált
módszerrel dolgozunk, mindig
arra törekedve, hogy még
hatékonyabb és innovatívabb
megoldásokkal
álljunk elő.

