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Beste collega’s,1

Brückner Maschinenbau
biedt innovatieve technologieën en diensten voor
het produceren van
rekbare kunststoffolie voor
hoogwaardig verpakkingsmateriaal en technische
toepassingen.

Brückner Servtec is uw
partner gedurende de
hele levenscyclus van de
productielijn en biedt service
en upgrades om de productiviteit te verhogen, de
foliekwaliteit te verbeteren
en nieuwe producten te
produceren.

Kiefel is de technologiepartner bij het ontwerp en
de productie van machines
voor de verwerking van
kunststoffolie in de auto-,
koelkast-, medtech- en
verpakkingsindustrie.

PackSys Global heeft meer
dan 40 jaar ervaring en knowhow in het integreren van
innovatieve Zwitserse technologie en mechanische
precisie in geavanceerde
verpakkingsapparatuur.

Toepasselijke wetgeving naleven, verantwoord handelen en
ethisch gedrag ten opzichte van elkaar en onze zakenpartners is een integraal onderdeel van ons waardesysteem.
Ieder van ons, leden van de directie, leidinggevenden en
medewerkers, koestert deze waarden en handelt daar ook
naar. De wet naleven heeft onze hoogste prioriteit. Dat geldt
in gelijke mate voor de directie, leidinggevenden en medewerkers, overal en altijd.
Wij zijn in verschillende landen en op verschillende terreinen
actief. Wij willen met zijn allen veel bereiken. Daarbij is het resultaat voor ons net zo
belangrijk als de weg ernaar toe. De leidraad op deze weg is onze gemeenschappelijke
gedragscode. Deze code maakt onze basiswaarden concreet en vormt de kern van
onze bedrijfscultuur en ons innerlijk kompas. De code geeft ons richtlijnen aan de
hand waarvan wij overal ter wereld overeenkomstig uniforme maatstaven beslissen en
handelen.
Deze gedragscode stelt als uitdrukking van onze ethische en maatschappelijke
verantwoordelijkheid minimale normen voor ons maatschappelijk handelen, ongeacht
het gebied waarin we werken. De code is bindend voor ieder van ons.
De gedragscode vormt de basis van onze gemeenschappelijke bedrijfscultuur en laat
zien waar wij voor staan.
Wanneer we de regels van deze gedragscode in acht nemen, dragen we bij aan het
behoud van het vertrouwen van onze klanten en zakenpartners in de Brückner-Gruppe
en aan het waarborgen van het economisch succes en de continuïteit van alle bedrijven
binnen deze groep.
Wij vragen u – onze medewerkers, leidinggevenden en directieleden – u vertrouwd te
maken met de inhoud van deze gedragscode en deze als bindende richtlijn voor uw
dagelijkse werkzaamheden na te leven.

Dr. Axel von Wiedersperg

Maximilian Schneider
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De sleutel tot ons succes? Dat zijn de mensen die in de
Brückner-Gruppe met elkaar samenwerken. Wij beschouwen alle
mensen als gelijkwaardig en respecteren ze. Om deze waarden
te behouden, nemen wij de mensenrechten, de sociale normen
en de arbeidsnormen in acht en stimuleren ze.
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1. Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Wij vinden het zeer belangrijk om mensenrechten
te respecteren en minderheden te beschermen.
We willen alleen economisch succes behalen als
we ons daarbij ook aan de internationaal erkende
mensenrechten kunnen houden. Bij ons staat de mens
centraal, niet nationaliteit, etnische herkomst, geslacht,
huidskleur, burgerlijke staat, leeftijd, handicap, religie,
kijk op de wereld of seksuele oriëntatie. Daarom
beschouwen we mensenrechten als fundamentele en
algemene richtlijnen bij onze samenwerking binnen
de Brückner-Gruppe en met onze zakenpartners.
Wij verliezen nooit uit het oog welke effecten ons
handelen op mensenrechten kan hebben en wat
wij eraan kunnen bijdragen om ervoor te zorgen dat
deze rechten gehandhaafd blijven. Wij zetten ons in
voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en stimuleren
diversiteit en tolerantie, want de diversiteit van onze
medewerkers vormt de basis van ons presterend
vermogen. Wij willen allemaal gezond blijven en veilig
werken. Natuurlijk houden wij ons daarbij aan alle
ongevallenpreventievoorschriften. Daarbij zijn de lokale
wettelijke bepalingen de minimale normen voor ons.
Wij zorgen voor tijdige betaling en zorgen ervoor dat
de toegestane werktijden conform de relevante geldende wettelijke voorschriften worden aangehouden.

..Wij discrimineren niemand op basis
van etnische herkomst, geslacht, religie, kijk op de wereld, een handicap,
leeftijd, seksuele identiteit of andere
redenen.

..Wij gaan altijd op een eerlijke, professionele en respectvolle manier met
onze collega’s en zakenpartners om.

..Wij zetten ons in voor diversiteit en
gelijke kansen.

..Wij werken allemaal in het volste
vertrouwen samen om deze doelen te
bereiken.

..Wij houden ons aan alle wettelijke en
technische vereisten voor veiligheid op
het werk.
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2. Verbod op corruptie

De kwaliteit van onze producten is de sleutel tot
ons succes. Onze relatie met onze zakenpartners
wordt gekenmerkt door respect en integriteit. Wij
maken ons sterk tegen elke vorm van corruptie,
zoals het geven of krijgen van voordelen, direct of
indirect door verkoopondersteunende derden.
8

Wij zetten ons in voor vrije en eerlijke concurrentie,
waarbij degene met de beste producten en dienstverlening succesvol is. Corruptie leidt ertoe dat beslissingen om verkeerde redenen worden genomen. Dit
voorkomt vooruitgang en innovatie en verstoort de
concurrentie. Actieve omkoping van overheidsfunctionarissen en medewerkers van een bedrijf en
passieve corruptie zijn daarom wereldwijd verboden.
Corruptie is in strijd met ons fundamentele zelfbeeld:
de Brückner-Gruppe onderscheidt zich door de
bovengemiddelde kwaliteit van haar machines en
dienstverlening en de buitengewone vakkennis en
betrokkenheid van haar medewerkers en streeft naar
eerlijke concurrentie op de wereldmarkt.
Bovendien zijn wij ons ervan bewust dat het
gebruikmaken van verkoopondersteuning door derden
het risico met zich meebrengt dat dergelijke derden
onze zakenpartners op oneerlijke wijze beïnvloeden en
de betaalde vergoedingen als corruptiemiddel gebruiken.
Wij zijn daarom uiterst zorgvuldig en op onze hoede
bij het inzetten van adviseurs en tussenpersonen. Wij
willen voorkomen dat inbreuken door deze derden de
reputatie van ons bedrijf schaden of zelfs leiden tot
aansprakelijkheid van het bedrijf. Meer details over het
inzetten van adviseurs en tussenpersonen leest u in de
richtlijn ‘Adviseurs- en vertegenwoordigingsovereenkomsten inzake verkoop en marketing’.

. Wij nemen zakelijke beslissingen
uitsluitend op basis van objectieve
criteria, zoals prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en kosten.

. Wij geven of accepteren geen voordelen van materiële of immateriële
aard, waardoor bij zakelijke transacties de indruk van oneerlijke
voorkeur kan worden gewekt.

. Wij betalen ook geen ‘smeergeld’
(zogenaamde ‘faciliterende betalingen’) voor de (snellere) uitvoering van
ambtelijke handelingen (bijvoorbeeld
bij de douane of bij binnenkomst).

. We geven geen voordelen van
materiële of immateriële aard aan
overheidsfunctionarissen.
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3. Cadeaus en uitnodigingen
Er wordt in het bedrijfsleven op grote schaal gebruikgemaakt van donaties in de vorm van cadeaus en
uitnodigingen. Wanneer deze donaties gepast zijn,
vallen ze voor het onderhouden van een goede relatie
met de klant binnen de kaders van de wet en worden
ze geaccepteerd. Wij zijn ons er altijd van bewust dat
donaties als omkoping kunnen worden beschouwd
wanneer ze niet meer als passend worden gezien en
bedoeld zijn om de zakenpartner te beïnvloeden. Wij
zorgen ervoor dat delegatiebezoeken en fabrieksrondleidingen altijd als zakelijk evenement en binnen
een redelijk kader worden uitgevoerd. Wij monitoren
ons gedrag met name wanneer er frequent sprake is
van cadeaus of uitnodigingen of wanneer hier sprake
van is bij het afsluiten van een contract.
Meer details over cadeaus en uitnodigingen vindt u in
de richtlijn ‘Cadeaus en uitnodigingen’.
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. Wij zorgen ervoor dat de donaties die
wij doen en in ontvangst nemen, zich
binnen een redelijk kader bevinden en
uitsluitend als attentie zijn bedoeld.

. Wij bekijken altijd of ons gedrag ten
aanzien van donaties tot een belangenconflict kan leiden. Daarbij houden we
rekening met de frequentie waarmee
we donaties doen en beoordelen we
of ze sociaal aanvaardbaar zijn en of
ze rechtstreeks verband houden met
een aanstaande afsluiting van een
contract.

Wij geven en accepteren cadeaus
en uitnodigingen alleen als ze
passend zijn en zorgen ervoor
dat ze alleen dienen voor het
onderhouden van een goede
relatie met de klant binnen
de kaders van de wet en niet
resulteren in onrechtmatige
beïnvloeding van de ontvanger.
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Wij nemen onze zakelijke beslissingen
uitsluitend op basis van objectieve
criteria en laten ons niet leiden door
persoonlijke belangen en persoonlijke
relaties.
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4. Transparantie en openheid
bij belangenconflicten
Wij vinden het belangrijk dat directieleden en medewerkers niet in belangen- of loyaliteitsconflicten
verwikkeld raken. Wij zijn ons ervan bewust dat er zich
situaties kunnen voordoen waarin tegenstrijdige belangen spelen. In dergelijke gevallen staan privébelangen
tegenover de belangen van de Brückner-Gruppe.
Dergelijke belangenconflicten kunnen voortvloeien uit
familierelaties, partnerschappen, zakelijke belangen
en investeringen. Belangenconflicten kunnen ook
ontstaan door zelfstandige of niet-zelfstandige
nevenactiviteiten naast het dienstverband bij de
Brückner-Gruppe. Belangenconflicten zijn geen
wangedrag en niets ongewoons. Het komt erop
aan hoe we met dergelijke conflicten omgaan. Onze
samenwerking wordt gekenmerkt door wederzijds
vertrouwen en het streven om aan de eisen van onze
klanten te voldoen. Ons werk moet altijd het succes
van de Brückner-Gruppe veiligstellen. Daarom stellen
wij persoonlijk gewin nooit boven de Brückner-Gruppe
en gaan we open en transparant met mogelijke
belangenconflicten om.

..Wij zijn ons ervan bewust dat er
belangenconflicten kunnen ontstaan.

..Wij laten ons bij onze beslissingen niet
beïnvloeden door persoonlijke belangen of relaties.

..Wij vermijden risico’s door mogelijke
belangenconflicten vroegtijdig bloot te
leggen en preventief te voorkomen.

..Wij melden elke zelfstandige of
niet-zelfstandige nevenactiviteit
en vragen eventueel om de benodigde toestemming voor deze
nevenactiviteit.
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5. Sponsoring en donaties
Ons economisch succes biedt ons de mogelijkheid
om non-profitorganisaties te helpen met donaties en
instituten en instellingen financieel te ondersteunen
bij hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Wij
doneren uit eigen beweging en zonder hiervoor iets
terug te vragen of te verwachten.

..Wij doneren vrijwillig en zonder tegenprestatie.

..Donaties en sponsoracties vinden
altijd plaats in het kader van een
transparant goedkeuringsproces.

Voor onze sponsoracties verwachten wij tegenprestaties,
die altijd in een redelijke verhouding staan tot de acties
zelf. Wij willen hiermee de bekendheid en het aanzien
van ons bedrijf in het openbaar stimuleren.

We zorgen voor transparante
acties met betrekking tot
donaties en sponsoring.
14
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6. Verbod op het witwassen van geld
Het is ons beleid om geen zaken te doen met personen of organisaties die betrokken zijn bij criminele of
illegale activiteiten. Het witwassen van geld heeft het
legaal maken van illegaal verkregen activa, met name
van geld, als doel. Geld afkomstig van criminele activiteiten wordt in de reguliere economie geïnjecteerd, om
het op die manier legaal te laten lijken. Vaak worden
bedrijven zoals de Brückner-Gruppe hiervoor misbruikt,
wat leidt tot onbedoelde hulp bij het witwassen.
Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren dat
het betrokken bedrijf niet per se op de hoogte hoeft te
zijn van het witwassen van geld. Zelfs ondoordachte
medewerking kan al tot aanzienlijke nadelen voor alle
betrokkenen leiden.

..Wij controleren de identiteit van klanten, dienstverleners en andere derden
waar de Brückner-Gruppe een zakelijke relatie mee aangaat zorgvuldig.

..Er wordt gestreefd naar het aangaan
van zakelijke relaties met derden die
hun financiële middelen op legale
wijze hebben verkregen.

..Alle geldstromen worden transparant
gemaakt en wij behandelen ze conform de wettelijke voorschriften.

..Wij accepteren geen betalingen in
contact geld.

Wij controleren de identiteit
van onze klanten zorgvuldig en
onderzoeken dubieuze transacties
en verzoeken van klanten.
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Bij de omgang met persoonsgegevens beschermen
wij de persoonlijkheidsrechten van alle medewerkers,
zakenpartners en andere derden. Wij houden ons strikt
aan de wetgeving inzake de bescherming en veiligheid
van persoonsgegevens.
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7. Bescherming en veiligheid
van persoonsgegevens
We respecteren ieders persoonlijkheid en zelfbeschikking en beschermen daarom zorgvuldig de
persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd.
In onze gedigitaliseerde wereld is de hoeveelheid
verzamelde en uitgewisselde persoonsgegevens sterk
toegenomen. Gegevens kunnen snel worden verzameld,
doorgestuurd, geanalyseerd en gebruikt. Daarom vinden wij het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat wij
verantwoord omgaan met persoonsgegevens. Daartoe
behoren gegevens van medewerkers, sollicitanten,
klanten en zakenpartners. Deze gegevens worden
door ons beschermd door ze alleen voor de geplande,
toegestane doelen te gebruiken. Wij zijn transparant bij
het verwerken ervan en houden ons aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
gegevensbescherming. Medewerkers die omgaan met
persoonsgegevens, krijgen advies en ondersteuning
van de functionaris voor gegevensbescherming en
kunnen altijd contact met hem opnemen.

..We zijn ons bewust van waar, hoe en
voor welk doel we welke persoonsgegevens verwerken.

..We zien erop toe dat er zorgvuldig
wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat persoonsgegevens
buiten en binnen de Brückner-Gruppe
slechts in die mate worden doorgegeven als wettelijk is toegestaan.
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We waarderen de waarde die bedrijfseigendommen,
knowhow, octrooien en bedrijfsgeheimen en zakelijke
geheimen voor de Brückner-Gruppe en voor derden
hebben en we behandelen ze met zorg.

8. Bescherming van bedrijfsgeheimen, bedrijfseigendommen 		
en IT-beveiliging
Met onze persoonlijke inzet en onze prestaties verwerven we dagelijks nieuwe materiële en immateriële
activa. We gaan weloverwogen met deze activa om en
zorgen ervoor dat ze niet voor verkeerde doeleinden
worden gebruikt, verdwijnen of worden misbruikt. Immateriële goederen, zoals uitvindingen en innovaties,
vormen belangrijke concurrentiefactoren en daarmee
belangrijke activa. Ze geven ons, als innovatief bedrijf,
een leidende positie op de markt. Tijdens ons werk
gaan wij elke dag met dergelijke informatie om, hetzij
mondeling, schriftelijk of digitaal. We houden ons altijd
aan de voor de bescherming van deze informatie getroffen veiligheidsmaatregelen en zijn met name in het
openbaar bedachtzaam in de omgang met dergelijke
informatie.
Maar ook onze klanten vertrouwen op onze betrouwbaarheid en onze discretie. Het succes van onze
klanten is ook ons succes. We behandelen de beschermde informatie van onze klanten strikt vertrouwelijk. Hierop kunnen onze klanten vertrouwen, net zoals
wij u in dit opzicht vertrouwen.

..Onze kennis is de basis van ons succes.Daar zijn wij ons van bewust en
wij beschermen onze kennis ook.

..Wij gebruiken de materiële en immateriële activa van de Brückner-Gruppe
uitsluitend voor zakelijke doeleinden.

..We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van elektronische gegevensverwerking, met name verzending per
e-mail.

..Er wordt speciale aandacht besteed
aan de bescherming van de software
in onze machines.

..Op dezelfde manier respecteren en
beschermen we de bedrijfsgeheimen
van onze zakenpartners.

..We beschermen vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze
activiteiten ontvangen tegen ongeoorloofde openbaarmaking.
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9. Eerlijke concurrentie
De eerlijke concurrentie wordt beschermd door
wetgeving inzake concurrentie en kartelvorming. Voor
ons is eerlijke concurrentie het overtuigen van de klant
met de kwaliteit van onze producten, onze ideeën en
onze innovatieve oplossingen.
Uitschakeling van de concurrentie remt de innovatieve
kracht van bedrijven, verstoort de prijsvorming en
vermindert vaak de kwaliteit van producten. Wij wijzen
daarom resoluut ontoelaatbare overeenkomsten, zoals
prijsafspraken of andere concurrentiebeperkende
overeenkomsten met andere marktdeelnemers, af. Wij
zijn ons ervan bewust dat ook het louter uitwisselen
van marktrelevante, niet-openbare informatie en
overeenkomsten tussen bedrijven op verschillende
marktniveaus gevolgen kan hebben voor de concurrentie en daarom verboden kan zijn op basis van
antitrustwetten. Extra voorzichtigheid is geboden bij
federatievergaderingen en andere branchevergaderingen. De mogelijkheden voor ontmoeting en discussie
die zich daar voordoen, mogen niet worden gebruikt
om vertrouwelijke markt- en bedrijfsinformatie uit te
wisselen en zo de marktsituatie te beïnvloeden.
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In enkele landen en op diverse terreinen hebben wij
een leidende positie op de markt verworven. Wij letten
erop dat we andere marktdeelnemers en klanten niet
hinderen door altijd verantwoord met deze positie op
de markt om te gaan.
We zijn dan ook extra voorzichtig wanneer klanten
exclusiviteit willen, omdat ook dat zijn effecten kan
hebben op de concurrentie.

..Concurrentie spoort ons aan en daagt
ons uit om met onze producten tot de
besten op de markt te behoren.

..We maken geen concurrentievervalsende afspraken met concurrenten,
leveranciers of klanten.

..We delen geen informatie en accepteren informatie ook niet als deze kan
worden gebruikt om huidig of toekomstig marktgedrag af te leiden.

..We zijn ons ervan bewust dat er
binnen de Brückner-Gruppe terreinen
zijn waarin wij een marktleidende
positie bekleden. In dergelijke gevallen
misbruiken wij deze positie niet.

We concurreren door middel van de
kwaliteit van onze producten. We houden
ons niet bezig met verboden afspraken
en wisselen geen vertrouwelijke
informatie uit met concurrenten.
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We zorgen ervoor dat onze producten niet in verkeerde
handen vallen door alle voor de wereldwijde handel
relevante exportcontrolevoorschriften in acht te nemen.
We importeren en exporteren altijd in overeenstemming
met de geldende douane- en invoerbepalingen.
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10. Grensoverschrijdende uitwisseling
van goederen en diensten
We zijn een internationaal opererend bedrijf.
Grensoverschrijdend goederenverkeer behoort tot
onze dagelijkse activiteiten. Daarom is het zeer
belangrijk dat we ons houden aan de daarbij geldende
regels. We zijn ons ervan bewust dat er een groot aantal regelingen in acht dienen te worden genomen: er
kunnen beperkingen zijn ten aanzien van de aard van
het product, het land van herkomst en bestemming en
ook ten aanzien van de persoon van de klant. Bovendien kunnen speciale fiscale regels en voorschriften
ten aanzien van de herkomst van goederen van belang
worden.

. We zijn ons ervan bewust wat we aan
wie in welk land leveren en met welk
doel.

. Binnen de Brückner-Gruppe ondersteunen we elkaar om aan de voor
een correcte export of import geldende voorschriften te voldoen.

. We houden ons aan geldende invoerbepalingen voor goederen, ook
wanneer het snel moet gaan.
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11. Bescherming van het milieu
De bescherming van het milieu behoort tot de grote
uitdagingen van onze tijd. Op verschillende gebieden
gelden regels voor milieubescherming. Deze omvatten
bepalingen voor algemene milieubescherming,
afvalbeheer, chemicaliënwetgeving, waterbescherming, het klimaat en bescherming tegen immissie.
Sinds jaar en dag houden we ons bezig met het
belangrijke thema van bescherming van waardevolle
bronnen. We ontwikkelen innovatieve technologieën en
creatieve oplossingen. Daardoor verbeteren we onze
eigen ecologische voetafdruk en helpen onze klanten
om aan de toenemend strengere milieuvereisten te
voldoen.

. We gaan verantwoord om met natuurlijke bronnen, zijn zuinig met energie
en zorgen ervoor dat grondstoffen,
producten en afval veilig worden
opgeslagen, getransporteerd en
verwijderd.

. Als toonaangevende innovator zijn wij
ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de bescherming van het milieu. We blijven ons
steentje bijdragen aan een duurzame toekomst van de kunststof- en
verpakkingsindustrie.

Als onderdeel van de kunststof- en verpakkingsindustrie zijn
we ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien
van milieu- en klimaatbescherming. Door middel van innovatie
verbeteren we onze eigen ecologische voetafdruk en dragen
eraan bij de producten die met onze machines worden
gemaakt, milieuvriendelijker te maken.
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12. Waarheidsgetrouwe informatie
Het is ons doel om onze klanten tevreden te stellen.
Dat bereiken we door middel van de kwaliteit van
onze producten en dienstverlening. Het kan echter
voorkomen dat een klant ons vraagt bepaalde informatie op facturen of andere documenten te vermelden
of achteraf te wijzigen: de factuurdatum, de waarde
van de gekochte machine of het aantal verkochte
onderdelen. De achtergrond van dergelijke vragen
kunnen legitieme, maar ook oneerlijke belangen van
de klant zijn. Het is mogelijk dat de klant de gewijzigde
informatie nodig heeft om geld te verkrijgen, zoals
subsidies, hogere leningen of verzekeringsuitkeringen
waarop hij geen recht heeft. Wanneer wij onjuiste
informatie op documenten vermelden en de klant deze
vervolgens aan derden presenteert en daarmee een
(financieel) voordeel verwerft waar hij geen recht op
heeft, kunnen wij een strafbaar feit begaan, omdat
wij hem hierbij hebben geholpen. We stellen daarom
vragen bij ongewone of opvallende vragen van klanten
en verstrekken alleen informatie die waarheidsgetrouw
is.
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. We vermelden altijd alleen informatie
op documenten die ook daadwerkelijk
waarheidsgetrouw is.

. We beschermen onszelf en riskeren
geen persoonlijke nadelige gevolgen
om onze klanten maar een plezier te
doen.

. We houden ons aan de wettelijke bewaartermijn voor
bedrijfsdocumentatie.

Onze informatie op facturen of
andere documentatie is altijd
waarheidsgetrouw.
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Contact
Iedereen in het bedrijf, van medewerkers en leidinggevenden tot directieleden, moet de betekenis van de
basisprincipes die in deze gedragscode
zijn vastgelegd, begrijpen. Schendingen
van de wet kunnen vaak al worden vermeden door vroeg advies in te winnen.
Dus wanneer u niet zeker bent of uw
gedrag in overeenstemming is met de
richtlijnen van deze gedragscode of
wanneer u vragen hebt over de gedragscode, staan uw leidinggevenden
en de leden van de complianceorganisatie van de Brückner-Gruppe
voor u klaar om u hierover te adviseren.

Colofon
Vragen over de gedragscode of de
compliance-richtlijnen kunnen ook via
het hiervoor bedoelde e-mailadres,
compliance@brueckner.com, worden
gesteld. Via dit e-mailadres kunnen ook
schendingen van wettelijke vereisten,
van deze gedragscode of van de compliance-richtlijn worden gemeld.

UITGEVER
Brückner Group GmbH
Königsberger Strasse 5–7
83313 Siegsdorf, Duitsland
www.brueckner.com

Gedetailleerde informatie over een
schending kunt u echter ook vertrouwelijk aan ons klokkenluiderssysteem
melden dat u onder ‘Compliance’ op de
website van de Brückner-Gruppe vindt.
Dit klokkenluiderssysteem wordt door
een onafhankelijke externe provider
bijgehouden. De identiteit van de melder
wordt bij deze melding niet bekend.

COPYRIGHT © 2018
Alle rechten voorbehouden. Deze
brochure of delen van deze brochure
mogen niet worden gereproduceerd,
in databases worden opgeslagen of in
welke vorm dan ook worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van Brückner Group GmbH. De
verduidelijking van de rechten is door
de uitgever naar beste weten gedaan.
Mocht er alsnog een juridische claim
bestaan, dan verzoeken we de rechthebbenden om contact op te nemen
met de uitgever.

Meer informatie over de complianceorganisatie vindt u in de richtlijn
‘Compliance-code van de
Brückner-Gruppe’.

1

Gemakshalve wordt in deze gedragscode bij het benoemen van personen de mannelijke vorm gebruikt.
Alle uitspraken gelden natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen.

ONTWERP & VORMGEVING
www.fokus-design.com

Members of the Brückner Group:
Brückner Maschinenbau . Brückner Servtec . Kiefel . PackSys Global
Combitool . Madag Printing Systems . Texa . Kiefel Packaging B.V. . Kiefel Packaging GmbH . Kiefel Automotive s.r.o.
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