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JARRERA KODEA
voestalpine AG Taldearen gidalerroak

voestalpine talde teknologiko globala da, eta esperientzia du material eta prozesu konbinatuetan 
bere negozio-eremuetan. Altzairuzko eta beste metal batzuetako produktu eta sistemen soluzioak 
ditu ardatz, teknologian eta merkatu-nitxoetan intentsiboak diren industrietan, kalitate-estandar 
handienekin.

Negozio-kide fidagarria izanik, voestalpine enpresak bere egiten ditu bere bezeroen erronkak. Kide 
fidagarria izanik, gure lanaren erantzukizuna hartzen dugu gure bezero, hornitzaile, langile eta 
bestelako negozio-kideen aurrean. Gure Jarrera Kodeak voestalpine Taldeko langileei laguntzen 
die beren merkataritza-jarduerak modu independentean egiten. Kode hori oinarrizkoa da guretzat, 
 Taldeko langile guztien portaera moral, etiko eta legezkoa lortzeko.

Gure langileak 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, 2022ko urria

Zuzendaritza Batzordea

Robert Ottel

Hubert Zajicek

Franz KainersdorferHerbert Eibensteiner

Franz Rotter Peter Schwab 
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1 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 langile guztien portaera  moral,  etiko 
eta legezkoa lortzeko. Legeek, barne-gidalerroek, araudiek eta jarraibideek edo Jarrera 
 Kodearen xedapenek ezarritakoa urratzekotan, langileek diziplina arloko ondorioak jasango 
dituzte. Gainera, arau-hauste horiek ondorio penalak eta zibilak ere izan ditzakete  eragindako 
pertsonarentzat, hala nola konponketa judiziala eta kalte-ordainen erreklamazioak.

 voestalpine AG enpresako Zuzendaritza Batzordeak Jarrera Kodea eguneratu egingo du, 
hala badagokio, eta baliteke herrialde edo eremu batzuetarako zuzentarau berezi batzuen 
bidez osatzea ere.

2 APLIKAZIO EREMUA
 Jarrera Kode honek voestalpine Taldeko langile guztiei eragiten die, zuzendari nagusiak, 

 zuzendariak eta bestelako exekutiboak barne (aurrerantzean “langile” deituko zaie).
 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, hornitzaileak,  aholkulariak eta 
abar), eta langileek  bazkide komertzialak aukeratzerakoan kontuan izatea voestalpineren 
Compliance baldintzak edo Compliance arau baliokideak betetzen dituztela erabakiak 
 hartzeko elementu gisa.

???????????

???????????
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3 APLIKATZEKO ARDURA
 Langile bakoitza izango da Jarrera Kodea bete eta aplikatzearen erantzulea.
 Taldeko zuzendariek, bizitzako esperientzia praktikoen arabera, langileentzako eredu izan 

behar dute Jarrera Kodearen edukiak aplikatuz.
 Era berean, langileei irakatsi beharko diete nola erabili Jarrera Kodea,  betetze- maila  berrikusi, 

eta beharrezkoa izatekotan, prestakuntza eman, Taldearen sail eskudunen  laguntzarekin.
 Jarrera Kodearen arauak interpretatzeko, langileek 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, langile bakoitzaren burua prest egongo da aholku 

egokia emateko, eta erabakiak hartzen laguntzeko.
 Gainera, harremanetan jar daiteke voestalpine AG enpresaren sail juridikoarekin eta 

giza  baliabideen sailarekin, auditoretza-sailarekin, Taldearen araudia  betearazteko 
 arduradunarekin (Compliance Officer) edo Dibisioen araudia  betearazteko  arduradunekin 
(Compliance Officer). Taldearen araudia betearazteko  arduraduna  (Compliance Officer) ere 
Jarrera Kodearen interpretaziorako agintaritza gorena da,  interpretazio-arazorik  egotekotan.

 ARAUDIA BETEARAZTEKO ARDURADUNEK (COMPLIANCE OFFICER) HARREMANETARAKO 
HELBIDE HAUEK DITUZTE: 

 
 Taldea: group-compliance@voestalpine.com
 Steel Division: steel-compliance@voestalpine.com
 High Performance Metals Division: highperformancemetals-compliance@voestalpine.com
 Metal Engineering Division: metalengineering-compliance@voestalpine.com
 Metal Forming Division: metalforming-compliance@voestalpine.com

 Taldeko araudia betearazteko arduraduna (Compliance Officer) eta dibisioetakoak eta 
 haiekin harremanetan jartzeko datuak Taldearen Intranetean daude eskuragarri: https://
voestalpine.net/compliance.

???????????
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4 LEGEAK ETA GAINERAKO BARNE- ETA KANPO ARAUAK BETETZEA
 Jarduera eta erabaki komertzial guztietan bete beharko dira zehatz-mehatz indarrean 

 dauden legeak eta Taldearen gainerako aginduak eta kanpokoak.
 Langile 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).

5  GIZA ESKUBIDEAK, 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, 
besteak beste, pertsonen salerosketaren eta esklabotza modernoaren forma  guztiak 
 debekatzen ditu, baita haurren lana eta lan behartua ere, eta ez du inolako diskriminaziorik 
onartzen. 

 Hori edozein motatako jazarpen sexualari ere aplikatzen zaio; esaterako,  intsinuazio-saiakera 
argiak, komentario umiliagarriak, gustu txarreko txantxak, hitz itsusiak, keinu iraingarriak 
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 kanpoko bazkideekiko harremanetarako ere aplikagarriak dira.

6  LEHIA ZINTZOA
6.1 LEHIAREN ZUZENBIDEA ETA MONOPOLIOAREN AURKAKO ZUZENBIDEA
  Merkatuan jarrera garden eta zintzoa izateak bermatu egiten ditu Taldeko enpresa 

 bakoitzaren eta langileen interesak, baita voestalpine Talde osoaren lehiakortasuna ere.  Lehia 
libreari mugak jartzea eta lehiari eta monopolioaren aurkako legediari  buruzko jarraibideak 
ez betetzea ez dira bateragarriak enpresaren filosofia eta kulturarekin, ezta  voestalpine 
Taldearen ikuspegiarekin ere.

???????????

???????????

???????????
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 Monopolioaren aurkako Nazio eta nazioarte mailako jarraibideak ez betetzeak eragin 
 larriak izan ditzake voestalpine Taldearentzat eta eragindako langileentzat.  Bereziki, isun 
eta  kalte-ordain handiak ordaindu beharra ekar dezakete, eta herrialde batzuetan baita 
 enplegatuentzako kartzela-zigorra ere. Ahoz hartutako akordioak ere idatziz egindakoen 
maila berean  zigortuko dira. 

 Jarduera komertzialaren esparruan, langile 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 baliagarria da helburu hauek  
dituzten akordioetarako: prezioak, prezio-osagaiak edo ekoizpen-gaitasunak  
finkatzea,  merkatu edo bezeroak banatzea edo bezero bati edo merkatuko beste  
parte-hartzaileren bati boikota egitea.

» Lehiakideekin izandako elkarrizketetan edo bestelako harremanetan ezin izango da 
trukatu, ezta alde bakarretik ere, gai konfidentzialei buruzko informaziorik, hala nola 
prezioei, prezio-osagaiei, salmenta-baldintzei, kostuei, ekoizpen-ahalmenei, lan-kargei, 
izakinei edo antzeko informazio konfidentzialari buruzkoa.

 Elkarte, erakunde profesional edo beste erakunde sektorial batzuetako afiliazioak eta 
 jarduerak oinarri garrantzitsuak izan daitezke estatuko eta nazioarteko legediaren  esparruan 
industria- eta ekonomia-taldeen interesak ordezkatzeko, bai eta estandarizazio-jarduerak 
prestatzeko ere. Hala ere, elkarte, erakunde profesional edo erakunde sektorial horietako 
 kideak lehiakideak izan ohi dira. Testuinguru horretan, voestalpinek arau-multzo zorrotza 
aplikatzen du elkarte, erakunde profesional edo industriako beste erakunde batzuetako 
afiliazio eta jardueretarako, afiliazio boluntarioa edo derrigorrezkoa den alde batera utzita. 
Politika horrek ezartzen du, besteak beste, erakunde horietan sartzea dibisioa kudeatzen duen 
enpresaren Administrazio Kontseiluak onartu behar duela, eta salmentan edo marketinean 
aritzen diren enplegatuek debekatuta dutela erakunde horiek egiten dituzten edozein 
motatako  bilera edo ekitaldietara joatea, salbuespenik gabe. Arau eta araudi horiei buruzko 
informazio gehiago nahi izanez gero, kontsulta itzazu monopolioaren aurkako politikaren 
gidalerroak, voestalpine Taldean ezarritakoak (ikusi https://voestalpine.com/compliance).
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6.2  USTELKERIA/EROSKERIA/OPARIAK ONARTZEA
 Langile 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.   

7  DOHAINTZAK ETA BABES-EKINTZAK 
 voestalpinek bere gizarte-erantzukizuna hainbat modutan betetzeko konpromisoa  hartzen 

du. voestalpine Taldeko enpresek diru-dohaintzak eta dohaintza materialak egiteko 
 baimena dute, batez ere proiektu humanitarioak eta sozialak laguntzeko, bai eta kultura- eta 
 zientzia-erakundeak eta hezkuntzarako ere.

 Gainera, voestalpine Taldeak hautatutako kultura-proiektuak eta kirol-ekitaldiak babesten 
ditu.

 Finantza-ekarpen horiek ezin izango dira egin, inola ere, Jarrera Kodearen beste xedapen 
batzuk edo voestalpine Taldean aplika daitezkeen gidalerroak saihesteko.

 voestalpinek ez die inolako dohaintzarik edo bestelako finantza-ekarpenik egingo  politikariei, 
alderdi politikoei, alderdian afiliatutako erakundeei edo erakunde politikoei, ezta  izaera 
sozial hutsekoak ez diren erakundeei ere. Horrek barne hartzen ditu, halaber, alderdiek 
 komunikabideetan edo alderdi politikoetatik gertu dauden erakundeek komunikabideetan 
egiten dituzten esku-hartzeak.

¹ Onurak eskaintzea opariak, gonbidapenak, baldintza ez-estandarretan erosteko erraztasunak,  
interesik gabeko maileguak eta abar izan daiteke, eta gertuko senideentzako onurak ere barne har ditzake.

???????????
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8  MERKATARITZA GAINBEGIRATZEA ETA MINERAL  
GATAZKA-ERAGILEAK

 Nazioarteko merkataritza voestalpine Taldeko enpresen negozio-estrategiaren funtsezko 
zati bat da. Horregatik, funtsezkoa da Taldeko enpresek eta langile guztiek beren jarduerak 
egitea Taldeko enpresak edo haien langileak aritzen diren herrialde guztietan aplikatu 
beharreko merkataritza-kontroleko eta -zehapeneko arauei jarraikiz eta arau horiek betez. 
Hori bermatzeko, langileek beharrezkoak diren neurriak hartuko dituzte araudi eta betekizun 
horien urraketak alde batera uzten direla ziurtatzeko. Horrek barne hartzen ditu ez bakarrik 
inportazio, esportazio eta aduana aplikagarrien erregulazioak, baizik eta baita hornitzaile 
edo bezeroen saihestea prebenitzeko neurriak ere.

 Langileek, halaber, aplikatu beharreko arreta-arauak bete behar dituzte, eta beren  bazkide 
komertzialen ahaleginak babestu behar dituzte, giza eskubideak urratzen dituzten talde 
 armatuak zuzenean edo zeharka finantzatzen dituzten diru-sarrerak dituzten lehengaiak ez 
erabiltzeko.

9  KAPITAL-ZURIKETA
 Hainbat estatuk, horien 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. 

10  INTERES-GATAZKAK
 Enpresa jardueraren esparruan, izan liteke egoera batzuetan, langile batzuen interes 

 pertsonal edo ekonomikoen eta Taldearen interesen artean gatazka sortzea. Horrelakoetan, 
voestalpine Taldeak langileei eskatzen die beti Taldearen onerako jarduteko. Mota horretako 
interes-gatazkak ezin direnez beti kanpo utzi, voestalpine Taldeak langileei eskatzen die gai 
horiek gardentasunez lantzeko.

 Langile guztiek argi eta garbi eman behar diote beren nagusiari dituzten interes-  gatazken 
edo etorkizunean izan ditzaketela uste duten interes-gatazken berri, baita egoera hori 
sor daitekeelako susmo hutsa dagoenean ere, kasurik onenean, baimen bat eskatzeko 
 helburuarekin.

???????????

???????????
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 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, debekatuta daude bigarren mailako enpleguak lehiakideekin edo 
bazkide komertzialekin, bereziki bezeroekin edo hornitzaileekin, eta/edo beste edozein 
kasutan ikuskatzailearen aldez aurreko baimen idatzia beharko dute, dagokion giza 
baliabideen sailari jakinarazita.

» voestalpine Taldeko lehiakide edo negozio-bazkideekin konpromiso ekonomikoa  
hartzea debekatuta egongo da, batez ere bezero edo hornitzaileekin (salbuetsita  
daude burtsan kotizatzen duten konpainietan egindako partaidetza txikiak, ohiko  
funts-kudeaketa bati dagokienean). Dagokion nagusiari modu fede-emailean eman  
beharko zaio senide hurbilek egindako mota horretako partaidetzen berri. Senide  
hurbilez ari garenean honako hauek barne hartzen dira: langilearen ezkontide edo  
izatezko bikotea, gurasoak, anai-arrebak edo seme-alabak, baita gutxienez urtebetez 
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.

11  DATU-BABESA 
 voestalpine Taldeko enpresek langileen, bezeroen, hornitzaileen eta beste bazkide komertzial 

batzuen datu pertsonalak prozesatzen dituzte beren merkataritza-jardueretan. voestalpinek 
oso serio hartzen du datu pertsonalen babesa.

 Datu pertsonalen tratamendua (hala nola datu pertsonalen bilketa, erabilera,  zabalkundea, 
argitalpena eta biltegiratzea) legezko xedapenak eta voestalpineko datuak babesteko 
 gidalerroak betetzeko baino ez da baimentzen, eta langile guztiek arretaz eta zuhurtziaz 
erabili behar dituzte datu pertsonalak. Langile guztiek datu-babesari buruzko informazio 
zehatza aurki dezakete voestalpineren Intranetean, Datu Babesaren atalean (ikusi https://
voestalpine.net/dataprotection).

???????????

J A R R E R A  K O D E A



12

12  INFORMAZIOA ETA JABETZA INTELEKTUALA BABESTEA   
12.1  INFORMAZIO KONFIDENTZIALA ISILPEAN 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, bai 
 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. Enpresaren inguruko sekretuak agerian 
utz ditzaketen informazioak ere  isilpean  gorde beharko dira, eta eguneroko lanerako behar 
duten langileen esku  baino ez dira  egongo. Langile horiek modu seguruan gorde beharko 
dute informazioa. Horrek balio 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.

12.2  JABETZA INTELEKTUALA 
 Jabetza intelektuala (= patenteak, markak, know-how) voestalpine Taldearen  baliabide 

 garrantzitsuenetako bat da, lehiarako abantaila bat mantentze aldera; langile guztiak 
 jabetza intelektuala babestera behartuta daude, eta lehiakideek edo baimenik ez duten 
 beste hirugarrenek ezagutza horiek eskura ditzaten eragoztera. Aldi berean, voestalpinek 
bere lehiakideen eta bazkide komertzialen jabetza intelektuala eta ezagutza teknikoak 
 errespetatzen ditu.

???????????
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13  ENPRESAREN JABETZA BABESTEA ETA INFORMAZIOAREN  
TEKNOLOGIEN ERABILERA

 voestalpine Taldearen jabetza eta baliabideak behar bezala eta kontu handiz erabili behar 
dituzte langileek, eta galeraren, lapurretaren edo erabilera okerraren aurka babestuta egon 
behar dute. voestalpine Taldearen komunikabideak, hala nola Internet, Intranet eta posta 
elektronikoa , baita lanerako ekipamendu osoa ere, enpresaren beharrizanetarako soilik dira. 
Erabilera pribatu orotarako Taldearen sozietate afiliatu bakoitzaren araudia aplikatzen da, 
bakoitzari berea. 

 ITen erabilerari dagokionez, arrisku orokorrak mugatzeko, Taldearen segurtasunaren  gidalerro 
eta xedapenak errespetatu beharko dira.

 IT ekipamenduak (ordenagailua, ordenagailu eramangarria, eta abar) ondo gorde  beharko 
dira, eta teknikoki aukera egotekotan, sarbide-babesarekin ziurtatu (adibidez, pasahitz 
 batekin).

 Pasahitz pertsonalak ezin zaizkie beste langileei edo hirugarren pertsonei esan. 
 Ordezkapenetarako araudia oso argia da.
 Enpresaren datuak lapurtu edo desagertuko balira, berehala nagusiari jakinarazi beharko 

zaio. Datu elektronikoak balira, sartzeko baimenak blokeatu edo bestelako neurri egokiak 
jarriko  lirateke berehala, dagokion IT sailarekin hartutako akordioaren arabera; datu per-
tsonalen kasuan, Datuak Babesteko Antolakuntza Politikan ezarritako jakinarazpen-prozesua 
ere bete beharko da.

14  LANTOKIKO SEGURTASUNA
 Langileen segurtasuna eta osasuna funtsezko balioak dira voestalpinerentzat, eta lehentasun 

handiena dute. Lan-ingurunearen etengabeko hobekuntzak eta prebentzio- eta osasun-
neurri ugariak dira voestalpine Taldearen osasunaren eta segurtasunaren aldeko kultura 
korporatibo arrakastatsuaren oinarria. Langile guztiek sustatu behar dute segurtasuna eta 
osasunaren babesa beren lan-ingurunean, eta segurtasun-arauak bete behar dituzte, bai 
eta osasuna eta laneko segurtasuna babesteko jarraibideak eta erregulazioak ere. Hori 
voestalpineren izenean jarduten duten enpresei eta haien langileei ere aplikatzen zaie.

???????????

???????????

J A R R E R A  K O D E A
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15  INGURUMENA ETA KLIMA BABESTEA
 Ekoizpen-prozesu jasangarriak, baliabideen erabilera arduratsua eta ahalik eta teknologia 

onenak erabiltzea voestalpine Taldearen enpresa-filosofiaren eta jarduera operatiboen zati 
dira, eta, aldi berean, premisa horiek dira produktuen eta zerbitzuen epe luzeko kalitatearen 
lidergoa aldarrikatzeko oinarria. Ekoizpen-katearen arlo guztiak baliabideen erabilera 
ekonomikoagora bideratuta daude (batez ere lehengaiak eta energia), bai eta prozesuen eta 
produktuen ingurumen-inpaktua minimizatzera ere. Ingurumena errespetatzen duten altzairu-
ekoizpeneko prozesuak eta produktuak garatzeko ikerketa intentsiboak, eraginkortasuna 
handitu, emisioak murriztu eta energia aurrezteko neurriek eta ingurumen-kudeaketa garden 
eta efiziente batek aukera ematen dute voestalpine Taldearen prozesuen eta produktuen 
 ingurumen-inpaktua modu jasangarrian minimizatzeko.

16  INFORMAZIO PRIBILEGIATUA BEHAR EZ BEZALA  
ERABILTZEKO DEBEKUA

 Burtsan kotizatzen duen enpresa den aldetik, voestalpine AG kapitalen merkatuaren  betekizun 
zorrotzei lotuta dago. Horren arabera, debekatuta dago informazio pribilegiatua  norberaren 
edo  hirugarrenen onurarako erabiltzea. Erabat debekatuta dago voestalpine  AGren  akzioak 
eta bonuak negoziatzea, bai eta haietatik eratorritako finantza-tresnak ere, hala nola  aukerak 
edo tituluak, baldin eta negoziatzen ari den pertsonak informazio  pribilegiatutzat jotzen den 
informazioa badauka, aplikatu beharreko 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. Xehetasunak jakin nahi izanez gero,  
jo voestalpine AG Taldearen Kapitalen Merkatuko Compliance Politiken eremura (https://
voestalpine.net/compliance).

17  ENPRESAREN KOMUNIKAZIOA
 voestalpine Taldeari edo Taldeko banakako enpresei buruzko prentsa-ohar eta gainerako 

 informazio guztia zuzendari nagusiek, zuzendariek edo dagokien komunikazio-arduradunek 
soilik emango dute. Hori komunikazio klasiko zein digitalari aplikatzen zaio.

 Langile guztiek gai honi buruzko informazio zehatza aurki dezakete voestalpine Taldeko 
 Komunikazioen Intraneteko eremuan.

18  JOKABIDE DESEGOKIAK SALAKETA
 Gerta liteke voestalpine Taldeko langileek Jarrera-Kodeko xedapenak, beste barne-gidalerro 

eta arauen edo lege-xedapenak hausten dituztela antzematea Edozein langilek arau-hauste 
horiek ikusten baditu edo horien susmoa badu, arrazoi zehatzak direla medio, voestalpine 
Taldeak honako instantzia hauetako bati jakinaraztera animatzen du, errepresalien beldurrik 
gabe:
» Taldeko Compliance Officer-i edo dibisioko Compliance Officer bati
» voestalpine AG-ko Kontu-ikuskaritza eta Arriskuen kudeaketa sailari
» Nagusi zuzenari
» zuzendaritzari edo Taldeko dagokion enpresaren ardura duen sail juridikoari  

edo giza baliabideetako sailar
» voestalpine AG-ko Group Human Resources sailari 
» giza eskubideen arduradunari
» enpresako Datuak babesteko ordezkariari edo dibisio bateko Datuak  

babesteko ordezkari bati



15

» langileek eta kanpoko salatzaileek erabil dezaketen Interneteko irregulartasunak 
salatzeko sistema baten bidez 

 Konfiantzan oinarritutako komunikazioa bultzatzearren, berariaz aitortzen da legeetan, 
Jarrera-Kodea edo beste barne gidalerro zein erregelamendu batzuk urratzen dituztela 
salatzen duten langileek ez dutela jasoko inolako errepresaliarik edo ondorio negatiborik 
izango. Aurreko hori arau-haustea ikertzeko informazioa garrantzitsua ematen duten beste 
pertsona batzuei ere aplikatzen zaie. Hala ere, voestalpine Taldeak berariaz gordetzen du 
disziplina-neurriak hartzeko eskubidea, nahita edo zabarkeria larriagatik salaketa faltsuak 
egiten dituzten langileen aurka. 

 Compliance-ren arau-hausteak, batez ere, argi eta garbi salatu behar izango dira, hau 
da, irregulartasuna salatzen duen pertsonaren izena aipatuz. Salatzen duen pertsonari 
konfidentzialtasuna ziurtatuko zaio, horrela nahi baldin badu. 

 Era berean, voestalpine-ko langileek modu anonimoan salatzeko aukera dute Jarrera 
Kodearen xedapenak, barneko beste gidalerro eta erregelamendu batzuk edo lege-
xedapenen arau-hausteak, honako eremu hauetan:
» monopolioen kontrako legeria, ustelkeria, iruzurra, interes-gatazkak eta  

kapital-merkatuko compliance 
» diskriminazioa, jazarpen sexuala, mobbinga eta giza eskubideak
» datuen babesa
» Compliance teknikoa batez ere ekoizpen-prozesuetan, arau eta ziurtagiri teknikoak 

betetzea, bai eta segurtasun informatikoa ere
» ingurumena
» osasuna eta segurtasuna
 eta baita 
» beste arlo batzuetako arau-hausteak

 
 Salaketa anonimo horiek webgunean oinarritutako voestalpine Taldearen irregulartasunak 

salatzeko sistemaren bidez egin daitezke. Voestalpineko langileen eta kanpoko salatzaileen 
(adibidez, hornitzaleen) eskura dago Interneten, www.voestalpine.com/whistleblowersystem 
helbidean. Informazio gehiago aurkituko duzu voestalpine-ren webgunean  
(https://www.voestalpine.com/group/de/konzern/compliance) edo Taldearen intranet-ean 
(https://voestalpine.net/compliance).

???????????
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