Forord

Code of Business Conduct

Kære medarbejdere

Indledning
Overholdelse af legalitetsprincippet samt en ansvarlig og fair
forretningspraksis har altid haft første prioritet for vores virksomhed og er en del af Bosch-værdierne. Talrige retningslinjer og instrukser indeholder standarder for vores handlinger
som medarbejdere i Bosch-koncernen. Vi har dem altid i tankerne og handler efter dem. Det væsentlige indhold i disse
regler er sammenfattet i denne Code of Business Conduct
for at gøre Compliance lettere. Hvis sådanne retningslinjer
og instrukser er i modstrid med Code of Business Conduct,
og hvis der opstår andre spørgsmål, kontaktes Compliance-organisationen eller den juridiske afdeling (C/LS).

Robert Bosch skrev allerede i 1921: "I det lange løb er en
hæderlig og reel måde at drive forretning på den mest fordelagtige, og forretningsverdenen værdsætter dette mere,
end man skulle tro.” Disse ord gælder den dag i dag: Pålidelighed, troværdighed, ansvar, fairness og ikke mindst overholdelse af lovgivningen er væsentlige faktorer for vores virksomheds succes.
Det er dette klare engagement, der forbinder os som
ledelse, medarbejdere og selskaber inden for Bosch-koncernen over hele verden på tværs af landegrænser og kulturer.
Det er af afgørende betydning for os. For at understrege
betydningen af dette engagement har vi i denne Code of
Business Conduct dokumenteret vores holdning med hensyn til lovkrav og etiske spørgsmål. Code of Business Conduct er retningslinjerne for vores opførsel i forretningsmæssig sammenhæng. Sammen med vores Bosch-værdier
danner den et stabilt grundlag for at skabe den tillid, der er
så vigtig for vores forretningssucces.

Volkmar Denner
Koncernchef
Robert Bosch GmbH

Christoph Kuebel
Direktør
Robert Bosch GmbH

For mange aktiviteter kan love eller regler fra andre eller
sågar flere retssystemer være gældende. Vi overholder altid
den relevante lovgivning. Det gælder også lovgivningen i
bestemmelseslandet for det pågældende produkt eller den
pågældende serviceydelse. I tvivlstilfælde søger vi oplysninger om lovgivningen på bestemmelsesstedet i samarbejde
med det pågældende regionalselskab eller forretnings
enheden. Hvis denne Code of Business Conduct er i modstrid med den lokale lovgivning, er det den lokale lovgivning,
der gælder. I tvivlstilfælde kontaktes Compliance-organisationen eller den juridiske afdeling.

"Denne Code of Business Conduct er af stor betydning for
os. Det betyder, at vi alle skal kende og respektere indholdet. I en tid, hvor vores markeder og forretningsaktiviteter
ændrer sig, er dette en konstant udfordring.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om
noget, eller hvis du har spørgsmål: Mine kollegaer i Compliance-organisationen (Compliance Management Department
C/CM samt vores Compliance Officerer (CPO) i forretningsområder og regioner) og jeg står altid gerne til rådighed med
vejledning ."
Wolfgang Kuebler
Chief Compliance Officer

Hvis der er særlige retningslinjer eller centrale
direktiver for emner i denne Code of Business
Conduct, skal disse overholdes. Særlige regler må
ikke være i modstrid med principperne i denne Code
of Business Conduct.
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De principper, der leder os

1. Grundprincipper
Retmæssig, regelret, ansvarlig og fair opførsel
Vi overholder legalitetsprincippet i al handelssamkvem,
handlinger, kontrakter og andre aktiviteter i Bosch-koncernen. Vi vildleder ikke kunder, instanser eller offentligheden
og bidrager heller ikke til en sådan vildledelse udført af tredjemand.
Overholdelse af legalitetsprincippet omfatter blandt andet
betaling af skyldig skat og told, overholdelse af konkurrenceog monopollovgivningen, korruption og hvidvaskning, anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, indhentning af de
nødvendige tilladelser, overholdelse af eksportkontrollovgivningen samt overholdelse af tredjemands juridiske rettigheder. Dette grundprincip er ikke kun baseret på muligheden
for betydelige forretningsmæssige ulemper, der kan opstå i
forbindelse med retsforfølgelse, bøder eller erstatningskrav
ved overtrædelse. Vi tilslutter os også princippet om udelukkende at handle lovlydigt, uanset om Bosch-koncernen har en
fordel af det eller ej. Lovlydighed og Bosch-værdier prioriteres
højere end kundeønsker og andre økonomiske interesser.
Vi er ansvarlige for at overholde de love, der gælder inden
for vores arbejdsområde, og som er nødvendige for løbende
at kontrollere vores arbejdsmiljø med henblik på legalitet,
ansvar og fairness. Hvis vi er usikre på, hvilken beslutning vi
skal træffe ud fra legalitet, ansvar og fairness, kontaktes vores
ledelse, Compliance-organisationen eller juridisk afdeling.

“Vi overholder loven og
handler ansvarligt.”

Information om mulige uregelmæssigheder
Vi opfordres til at gøre vores ledelse opmærksom på mulige
overtrædelser af de regler, der er angivet i denne Code of
Business Conduct. Vi kan også altid kontakte Compliance-organisationen. Her er det muligt at melde disse oplysninger via Compliance-Hotline. Vi foretrækker, at overtrædelserne anmeldes med navns nævnelse, men det kan også ske
anonymt. Anmeldelserne behandles fortroligt. Ingen
Bosch-medarbejder eller forretningspartner vil opleve ulemper pga. af en anmeldelse, der er foretaget i god tro. Dette
gælder også, hvis anmeldelsen senere viser sig at være ubegrundet.

Hvor kan vi anmelde overtrædelserne?
Ud over hos vores overordnede eller den ansvarlige
afdeling kan vi anmelde overtrædelserne til
Compliance Officeren (direkte eller via ComplianceHotline). Den Compliance Officer, der er ansvarlig for
os, findes i BGN under "Compliance" (https://bgn.
bosch.com/alias/compliance). På denne side findes
også et link til Compliance-Hotline.

Uanset de sanktioner, som loven påbyder, medfører en overtrædelse af denne Code of Business Conduct generelt en
disciplinær sanktion til og med opsigelse og retten til at gøre
erstatningskrav gældende mod de pågældende.
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Hvad er "Compliance-Hotline"?
Med Compliance-Hotline åbner Bosch en ekstra
mulighed for sikkert og fortroligt at anmelde
oplysninger om mulige overtrædelser af vores
Compliance-krav. I de fleste lande kan dette også
ske anonymt.
Compliance-Hotline er et rapporteringssystem, der
administreres af en specialiseret serviceudbyder, og
alle medarbejdere eller eksterne personer over hele
verden har adgang til dette system døgnet rundt og
på mange sprog via internettet.
Yderligere oplysninger findes på BGN under
"Compliance" eller på
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance

Modtager vi som ledere oplysninger om mulige overtrædelser fra medarbejdere eller tredjemand, skal vi informere den
ansvarlige afdeling. Vi videresender sager af juridisk karakter
til den juridiske afdeling, der er ansvarlig for juridisk rådgivning.
Oplysninger om mulige overtrædelser undersøges omgående internt i virksomheden. Hvis oplysningerne viser sig at
holde stik, træffes de nødvendige foranstaltninger.
Samarbejde med myndighederne
Bosch har et godt samarbejde med myndighederne. Som
medarbejdere og ledere hos Bosch samarbejder vi et hundrede procent i retsundersøgelser, som Bosch eller myndighederne gennemfører. Det lovmæssige privilegium og retten
til at tilbageholde oplysninger berøres ikke heraf.
Ledelsens ansvar
Som ledere er vi ansvarlige for, at der ikke sker overtrædelser af lovregler eller denne Code of Business Conduct, der
kunne have været forhindret ved passende kontrol inden for
vores ansvarsområde. Vi sørger for, at overholdelse af lovens
og interne regler inden for vores ansvarsområde overvåges
løbende på passende vis. Som ledelse sikrer vi også, at
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vores medarbejdere er opmærksomme på, at overtrædelse
af legalitetsprincippet og denne Code af Business Conduct
er forbudt og generelt medfører disciplinære sanktioner, uanset medarbejderens stilling i virksomhedens hierarki.
Gør en medarbejder os som ledere opmærksom på mulige
overtrædelser, sørger vi for, at denne medarbejder beskyttes
mod enhver form for straf på grund af en anmeldelse, medarbejderen har foretaget i god tro. Dette gælder også i de tilfælde, hvor anmeldelsen senere viser sig at være ubegrundet.
Som ledelse handler vi som rollemodel for vores medarbejdere, oplyser dem om reglerne i denne Code of Business
Conduct, diskuterer disse regler med dem og står til rådighed som kontaktperson. Her inddrager vi Compliance-organisationen og den juridiske afdeling. Som ledere gennemfører vi regelmæssigt en Compliance-dialog i vores afdelinger.
Ansvar over for virksomheden
Vi handler ansvarligt på eget initiativ og i vores virksomheds
interesse og tager hensyn til følgerne for samfund og miljø. I
samarbejdet i virksomheden og med forretningspartnere
anser vi fairness for at være forudsætningen for vores succes. Vi accepterer ingen overtrædelser af menneskerettigheder (f.eks. tvangs- og børnearbejde). Det gælder også for
vores forretningspartnere. Når vi udfører vores arbejde, er vi
opmærksomme på Bosch-koncernens gode omdømme. Her
følger vi legalitetsprincippet og overholder grundprincipperne for ansvarlig og fair behandling.
Opførsel over for kollegaer
Vi respekterer og beskytter individets personlige værdighed.
Vi tolererer ikke diskriminering eller chikane af vores kollegaer, og vi opfordrer til mangfoldighed.

“Vi respekterer
og beskytter den
enkelte medarbejders
værdighed.”

“Vi handler i Bosch’s
bedste interesse.”

Sådan beskytter vi tillidsfulde relationer

2. Forebyggelse af interessekonflikter
Bijob og kapitalinteresser
Vi påtager os kun bijob efter arbejdsgiverens forudgående godkendelse. Denne godkendelse gives, hvis
bijobbet ikke påvirker virksomhedens berettigede
interesser. Derudover er kapitalinteresser hos konkurrenter, leverandører eller kunder kun tilladt for os
som medarbejdere i enkelte tilfælde efter forudgående skriftlig aftale med arbejdsgiveren. Ved kapital
interesser gælder dette først ved en andel på over ti
procent. Vi må kun tage del i forretninger med virksomheder, hvor vi, vores ægtefælle/partner eller
nære familiemedlemmer har kapitalinteresser eller
er ansat i ledende stilling, efter forudgående skriftlig
aftale med arbejdsgiveren - hvis vi kan påvirke denne
forretningsforbindelse, og der derved opstår en
mulighed for en interessekonflikt.

Indgåelse af kontrakter med
forretningspartnere til personlige formål
Hvis vi beskæftiger os med tildeling eller afslutning
af kontrakter, og der dermed er mulighed for en interessekonflikt, må vi kun gøre brug af en af Bosch's
forretningspartnere til personlige formål efter forudgående skriftlig godkendelse fra den ansvarlige
ledelse. Generelt tilbudte varer eller serviceydelser
er undtaget.

Hvad forstår man ved "generelt tilbudte
varer og serviceydelser/genusvarer?"
Generelt tilbudte varer eller serviceydelser
er varer eller serviceydelser, som vi alle
får tilbudt på de samme betingelser (pris
osv.), fx varer i detailhandelen. Derimod
anses en vare for at være speciesvare eller
-serviceydelse, hvis den kalkuleres konkret
i det enkelte tilfælde. Dette kunne fx være
et tilbud fra en maler om renovering af en
lejlighed.
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3. Håndtering af oplysninger
Skriftlige dokumenter
Optegnelser og rapporter (interne og eksterne) skal være
korrekte og sandfærdige. Vi overholder grundprincipperne
for korrekt bogføring og regnskabsførelse. Som følge deraf
skal dataindsamlinger og andre optegnelser altid være fyldestgørende, korrekte, up to date og systemkonforme. Fremstilling af optegnelser, filer og lignende, der indeholder fortrolige virksomhedsdata, er kun tilladt, hvis dette er i
Bosch's umiddelbare interesse.
Fortrolighed
Fortrolige virksomhedsdata skal hemmeligholdes. Denne
forpligtelse gælder også, efter at arbejdsforholdet er ophørt.
Databeskyttelse og informationssikkerhed
I alle forretningsaktiviteter beskytter vi privatlivet, personlige
data samt alle forretningsinformationernes sikkerhed og
overholder her alle lovkrav. Ved den tekniske og organisatoriske sikring af data, især beskyttelse mod uberettiget adgang
og tab, anvender vi en rimelig standard, der afspejler den
bedst tilgængelige teknologi og den dermed forbundne
risiko.
Ved udvikling af Bosch-produkter og nye forretningsmodeller
sikrer vi på et tidligt tidspunkt implementering af kravene i
lovgivningen om databeskyttelse og informationssikkerhed.
Ud over Compliance-organisationen og juridisk afdeling er
Data Security Officeren primært kontaktperson for spørgsmål vedrørende korrekt håndtering af data.
Insideroplysninger
Insideroplysninger er oplysninger, der ikke er kendt af offentligheden, og som kan påvirke aktiekursen eller andre økonomiske instrumenter (”værdipapirer”). Er man i besiddelse af
insideroplysninger, gælder følgende:
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(1) Vi køber eller sælger ingen værdipapirer ud fra disse insideroplysninger, uanset om det sker til egen eller andres fordel.
(2) Vi anbefaler ingen på baggrund af insideroplysninger at
købe eller sælge værdipapirer og foranlediger heller ikke
andre til at gøre det på anden måde.
(3) Insideroplysninger skal behandles strengt fortroligt. Vi
videregiver aldrig sådanne oplysninger til tredjemand. Dette
gælder også password, der giver adgang til elektronisk lagrede insideroplysninger. Vi giver kun insideroplysninger til
kollegaer eller eksterne konsulenter, hvis modtageren har
brug for oplysningerne for at kunne udføre sine opgaver og
har forpligtet sig til at behandle oplysningerne strengt
fortroligt.

Hvordan kan jeg identificere insideroplysninger?
Insideroplysninger kan fx være: ikke offentliggjorte
salgstal, oplysninger om M&A-projekter, større
strukturelle tiltag, nye udnævnelser til ledelse og
direktion, inden det er offentliggjort, indgåelse eller
opsigelse af en større kontrakt med en kunde eller
leverandør, væsentlige retstvister eller sager med
statslige instanser.

“Vi hemmeligholder fortrolige
oplysninger og håndterer
følsomme data på en
ansvarlig måde.”

Sådan etablerer vi vores forretningsforbindelser

4. Opførsel over for forretningspartnere og tredjemand
Konkurrence- og monopollovgivning
Vi overholder reglerne om loyal konkurrence inden for lovens
rammer. Vi accepterer, at tildeling af salgsområder og kunder, aftaler eller udveksling af informationer om priser/priskomponenter, leveringsrelationer og deres betingelser samt
produktionskapacitet eller udbudsforhold blandt konkurrenter ikke er tilladt. Det samme gælder for udveksling af informationer om markedsstrategier og investeringsstrategier. Vi
ved, at ikke kun skriftlige aftaler, men også mundtlige eller
stiltiende aftaler og koordineret parallel adfærd ikke er tilladt i den forbindelse.
Kun i meget særlige tilfælde indgår vi aftaler om udveksling
af informationer om forsknings- eller udviklingsprojekter. Vi
begrænser ikke kunder og aftagere med hensyn til, hvordan
de fastsætter deres salgspriser og undlader en sådan påvirkning. Vi overholder gældende nationale regler om konkurrencebegrænsende klausuler i kontrakter med kunder og leverandører. Vi misbruger ikke virksomhedens stærke
markedsposition for at indføre diskriminerende prisdannelse, sammenkoblet med en forpligtelse om at købe andre
produkter eller leveringsnægtelse.
Leverandør- og kunderelationer
Vi indgår aftaler med kunder og leverandører, der er komplette og utvetydige, dokumenterer dem og inkluderer alle
efterfølgende ændringer og tillæg. Dette gælder også aftaler
om betaling af bonus, midler til annoncering og salgsfremmende foranstaltninger. De interne regler om brug af dobbelt kontrol ("fire-øjne-princip") samt adskillelse af handlings- og kontrolfunktioner overholdes strengt. Vi udvælger
udelukkende leverandørerne på et konkurrencemæssigt
grundlag efter sammenligning af pris, kvalitet, ydelse og det
tilbudte produkts / den tilbudte serviceydelses egnethed.
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Bestikkelse
Vi tillader ingen form for bestikkelse. En korrupt adfærd fra
medarbejdernes eller forretningspartnernes side medfører
strafansvar, skaber konkurrenceforvridning, giver værditab
og skader Bosch’s omdømme.

Hvad er følgerne af korruption?*
Korruption medfører øgede omkostninger
for virksomhederne og til gengæld lavere
investerings-, vækst- og innovationspotentiale.
Det skaber afhængighed og forhindrer varige
forretningsforbindelser. Produkterne bliver dyrere,
økonomiernes vækst bremses, og det mulige
velstandsniveau nås ikke. Dermed er korruption en
ulempe for alle.
* Baseret på Transparency International

Ved ydelser til tjenestemænd eller personer i lignende positioner handler vi meget restriktivt. Vi undgår ethvert indtryk
af forsøg på at få indflydelse. Vi modtager heller ikke selv
ydelser fra tjenestemænd. Vi hverken tilbyder eller giver tjenestemænd fordele for at udføre eller fremskynde tjenestehandlinger. Vi overholder dette, uanset om der er et krav om
udførelse af tjenestehandlingen, eller om tjenestemanden
handler på en måde, der er i strid med hans/hendes tjenstlige pligter.

“Vi handler på
en fair måde og
med integritet.”
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Hvem anses for tjenestemand?
Tjenestemænd er bestemte personer, der udfører
offentlige hverv fx offentligt ansatte, dommere,
medarbejdere i offentlige instanser, professorer
ved offentlige universiteter og medarbejdere i
testinstitutter, der varetager statslige opgaver.
Medarbejdere i offentlige virksomheder, der er
organiseret privatretsligt, og som udfører offentlige
funktioner (fx offentlige foretagender), kan også
betragtes som tjenestemænd.

Vi undlader også enhver form for bestikkelse eller andre
uretmæssige forsøg på at påvirke forretningsmæssige
beslutninger, når vi driver forretninger, især ved kontakt med
kunder og leverandører. Dette gælder især aftaler i forbindelse med formidling, udstedelse, levering, afvikling og betaling af ordrer. Vi aftaler ingen betalinger, hvor det kan antages, at ydelsen er helt eller delvist beregnet til betaling af
bestikkelse. Vi forlanger, at repræsentanter eller andre formidlere, vi inddrager for at opnå ordrer eller godkendelser,
hverken betaler eller modtager bestikkelse eller giver uretmæssige fordele. Ved tilsidesættelse forbeholder vi os ret til
at opsige aftalen uden varsel.
Når vi modtager eller giver gaver og andre fordele inkl. invitationer, handler vi meget restriktivt.
Såfremt vi lader os påvirke på utilbørlig vis af tjenestemænd,
kunder, leverandører eller anden trejdemand, eller vi selv
prøver at påvirke sådanne personer uretmæssigt, kan det
resultere i en disciplinær sanktion - uanset strafferetslige
konsekvenser. Vi informerer den ansvarlige ledelse og Compliance Officeren om alle forsøg fra tjenestemænds, leverandørers, kunders eller anden tredjemands side på at påvirke
vores beslutninger på ulovlig vis.
Ved overtrædelser reagerer vi tilsvarende, f.eks. ved en
ordrespærring eller opsigelse af aftalen.
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Må jeg som Bosch-medarbejder invitere en
kunde til middag?
Vi må invitere en kunde til middag, når dette er
forretningsrelateret, og omkostningerne er rimelige.
En middag er f.eks. forretningsrelateret, såfremt den
finder sted umiddelbart efter en workshop eller en
produktpræsentation, og der drøftes forretninger
eller faglige spørgsmål. En middag er rimelig, når
omkostningerne ligger inden for rammerne af det
normale for området. Ved spørgsmål eller tvivl
kontaktes Compliance Officeren.

Medarbejderrotation inden for følsomme områder
Især inden for følsomme områder (f.eks. indkøb og salg)
arbejder vi hos Bosch principielt med en regelmæssig
udskiftning af medarbejderne (jobrotation). Denne foranstaltning skal i mange tilfælde også ses som professionel
videreudvikling.
Donationer
Robert Bosch-fonden arbejder inden for områderne internationale relationer, sundhed, uddannelse, videnskab og kultur. Det er både en aktiv fond, der fremmer sine mål med
egne programmer og en støttefond, der gør det muligt for
tredjemand at udvikle og realisere deres projekter. Forretningsenheder inden for Bosch-koncernen yder til gengæld
penge- og materielle donationer til uddannelse, videnskab,
kultur og sociale formål som del af koncernens bidrag til
almennyttige formål. Kun ledelsen i Robert Bosch GmbH
eller ledelsen for forretningsenhederne fastlægger tildeling
af disse donationer. Ved tildeling af disse donationer overholder vi princippet om uegennyttig handling og adskiller
dem klart fra sponsorering.

“Vi tillader ikke
bestikkelse.”

Sådan udvikler og producerer vi

“Vi er bevidste
om vores ansvar
over for miljø og
samfund.”

Hvilke principper gælder for udvikling af
produkter?
Vi handler altid iht. legalitetsprincippet og vores
motto "Invented for life". Legalitet og Bosch-værdier
går forud for kundens ønsker. For udvikling og
anvendelse af funktioner gælder følgende:
• U dvikling af funktioner til cyklus-/testregistrering
er ikke tilladt (hverken på RB-platformen eller
i funktioner/software implementeret af RB på
kundens opfordring).
• A nvendelsen skal fungere på den sådan måde, at
de tilsikrede egenskaber overholdes, menneskeliv
beskyttes bedst muligt, miljø og ressourcer skånes
mest muligt i hele arbejds-/karakteristikområdet
under produktets normale driftsbetingelser. En
optimering kun med henblik på cyklus er ikke
tilladt.
Disse principper gælder for alle Boschprodukter (inklusive serviceydelser) i alle faser
af produktudviklingen – ikke mindst ved tildeling
af parametre eller kalibrering af software og
systemdesign. Disse principper skal også
overholdes ved produktovervågning efter afslutning
af produktudvikling.
Principperne hjælper med til at implementere vores
forpligtelse "Invented for life ". De står for ubetinget
prioritering af lovlig opførsel.

5. Standarder for vores produkter og
serviceydelser
Fremragende kvalitet er vores styrke. Vi leverer sikre produkter af bedste kvalitet og pålidelighed. Således opfylder vi
vores kunders ønsker og forventninger. Ved udvikling og
fremstilling af produkter og levering af serviceydelser er det
altid legalitetsprincippet og vores motto "Invented for life",

der danner grundlag for vores opførsel. Samtidig repræsenterer vores produkter mindst teknikkens seneste udvikling.
Hvis der opstår konflikter om mål ved den praktiske implementering af disse krav, skal disse drøftes åbent. De løses
på basis af legalitetsprincippet, grundprincipperne om
ansvarlig og fair forretningspraksis og de andre Bosch-værdier.

6. Tredjemands intellektuelle
ejendomsrettigheder
Intellektuelle ejendomsrettigheder omfatter tredjemands
beskyttede kommercielle rettigheder (fx patenter, varemærker, mønsterbeskyttelse) og emner beskyttet ved copyright
(fx software, billedrettigheder).
Vi respekterer tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder og må kun benytte de beskyttede emner, hvis vi har fået
tilladelse til det. Vi må kun anvende og overdrage tredjemands knowhow, der ikke har beskyttede kommercielle rettigheder eller copyrightbeskyttelse, hvis det ikke er forbudt
pga. andre lovregler. Hvis denne tredjemands knowhow er
meddelt os i forbindelse med en fortrolighedsaftale, må vi
kun bruge og overdrage den, når bestemmelserne i denne
fortrolighedsaftale overholdes. Dette omfatter især tredjemands produktionstegninger samt individuelle data, mål og
tolerancer, der er fremskaffet fra tredjemand.
Vi anvender kun tredjemands software – inkl. open source-software og firmware - iht. lovgivningen og i overensstemmelse med de pågældende licensbetingelser.

7. Arbejdssikkerhed, helbred, forebyggelse
af brand og miljøbeskyttelse
Det er vores pligt at forhindre, at farer for mennesker og
miljø har så lille en miljøpåvirkning som muligt, og samtidig
ønsker vi at bevare ressourcerne. Processer, driftsfaciliteter
og driftsudstyr skal overholde lovgivningens krav og interne
krav vedrørende arbejdssikkerhed, helbred, forebyggelse af
brand og miljøbeskyttelse.
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Sådan arbejder vi med disse regler

8. Kommunikation og træning
Vi informeres regelmæssigt om aktuelle emner i forbindelse med denne Code of Business Conduct. Vi er i
regelmæssig dialog om Compliance-emner og taler
åbent om risici. Der afholdes regelmæssigt kurser om
visse emner.

9. Internt kontrolsystem

“Vi taler åbent om
risici og usikkerhed.”
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Bosch har et internt kontrolsystem. Ledelsen i
hver forretningsenhed er ansvarlig for, at reglerne i
denne Code of Business Conduct samt yderligere
virksomhedsinterne regler overholdes inden for deres
ansvarsområde.
Den centrale interne afdeling C/AU inkl. decentrale
enheder har ubegrænset oplysnings- og kontrolret,
hvis lovgivningen eller internt aftalte regler ikke
forbyder dette.

Vigtigt:
Reglerne i denne Code of Business Conduct
anvendes i forholdet mellem de relevante
associerede selskaber inden for Boschkoncernen og deres medarbejdere. Reglerne er
bindende instrukser for handlinger. Tredjemand
kan ikke udlede rettigheder fra denne Code of
Business Conduct.
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Oplysninger og kontaktpersoner

Yderligere oplysninger findes på
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Tyskland
Telefon +49 711 811-48643
compliance.management@de.bosch.com

