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Koncernregler 
 

Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd 
 

Code of Conduct 
 
 
 
 
 

Formålet med Code of Conduct 

Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig 

adfærd i DB Schenker. Reglerne er implementeret globalt i hele DB-

koncernen, og gælder for alle direktions- og bestyrelsesmedlemmer, 

administrerende direktører, ledere og medarbejdere. Ledere har en særlig 

forpligtelse til at gå foran som rollemodeller. 

 

 
Generelle regler 

Kundefokus, profit, fremdrift, gensidig retfærdighed, ansvar og tillid udgør 

værdierne i vores mission, og er derfor de centrale elementer i denne Code of 

Conduct. Når vi har med kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og ejere 

at gøre, skal vi altid optræde ordentligt – og med integritet. 

 

Vi tilbyder vores kunder sikre, omkostningseffektive, miljø- og socialt 

ansvarlige transport- og logistikydelser. 

 

Vores mål med altid at gøre forretning på en etisk, og lovmæssig forsvarlig, 

måde er uløseligt forbundet med, hvordan vi udfører vores arbejde. I alle 

forretningsmæssige aktiviteter retter vi os efter gældende normer og lovgivning. 

Vi undgår interessekonflikter, viser respekt over for kunder samt for forskellige 

lokale værdier og kulturer. 

 

Vi forventer og opmuntrer vores samarbejdspartnere til selv at indføre, og 

overholde, lignende etiske regler baseret på gældende lovgivning og 

accepterede normer. 
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CSR – Virksomhedens sociale ansvar 

Det er vores overbevisning, at økonomiske, sociale- og miljømæssige hensyn 

skal gå hånd-i-hånd for at sikre DB Schenker en bæredygtig fremtid med social 

accept. CSR er derfor et uundværligt element i vores måde at lede 

virksomheden på. Alt hvad vi gør, er et udtryk for vores forpligtelse til at være 

gode repræsentanter for virksomheden. 

 

Kundetilfredshed, kvalitet, vækst, organisationsudvikling, 

medarbejderudvikling- og tilfredshed, samt mindskning af støj og udledning, er 

alle faktorer af lige stor vigtighed for DB Schenkers succes. 

 

Menneskerettigheder DB Schenker overholder FNs Global Compact, der handler om 

menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption. Og vi forsøger 

at fremme, og beskytte, disse rettigheder gennem vores handlinger. 

 

Børne- og 

tvangsarbejde 

 
Vi tager afstand fra børne- og tvangsarbejde. 

 

Lige muligheder  Vores medarbejdere afspejler forskelligheden i samfund, sprog, kulturer og 

levevis. Vi respekterer og fremmer denne forskellighed, for at afspejle 

samfundet, bevare en tæt kontakt til vores kunder og en åbenhed over for nye 

input. Vi tolererer ikke diskrimination, specielt ikke på grund race, religion, 

seksuel orientering, nationalitet, oprindelse, politiske- eller faglige aktiviteter 

eller på grund af alder, køn eller handicaps. 

  
Samarbejde Vores måde at samarbejde på er kendetegnet ved gensidig respekt, 

transparens og anerkendelse. Vi opfører os professionelt over for hinanden og 

sikrer et positivt arbejdsmiljø. 

 

Vores medarbejdere spiller en afgørende rolle i virksomhedens succes. DB 

Schenker anerkender sit ansvar over for alle medarbejdere, for at støtte dem 

samt for at opmuntre, og facilitere, deres løbende udvikling. 

 

Vi anerkender retten til forsamlingsfrihed og dannelsen af interessegrupper. 

Vi står på mål for, og beskytter, disse rettigheder verden over.  

 
Sikkerhed Vi sætter medarbejderes og kunders sikkerhed først, og det er vores intention at 

samarbejde om et sikkert arbejdsmiljø.  

 
Forebyggelse af 

arbejdsskade 

Ved hjælp af forebyggelse og gode arbejdsbetingelser forsøger vi at undgå 

farlige arbejdssituationer, og vi forsøger at fremme, og bevare, vores 

medarbejderes sundhed.  

 
Sikkerhed på arbejdspladsen er imidlertid også medarbejdernes ansvar. Risici 

skal undgås ved hjælp af fremsynet, forsigtig og sikkerhedsbevidst adfærd. 

Eventuelle mangler i vores sikkerhedsforanstaltninger skal øjeblikkeligt 

rapporteres til områdets ansvarlige leder.
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Miljø-
beskyttelse 

Vi har eksplicit forpligtet os til et særligt ansvar for miljøvenlig transport, og 

miljøbeskyttelse er derfor en koncernværdi. Vi er i stigende grad energieffektive, 

vi anvender blandt andet vedvarende energi, nedbringer CO2-udledningen, 

støjforureningen og brændstofforbruget. 

 

 
Alle ansattes adfærd 

Alle ansatte skal rette sig efter DB Schenkers retningslinjer. 

 
Vores adfærd Da vores medarbejdere har direkte indflydelse på DB Schenkers omdømme, 

skal vi altid være høflige, taktfulde og servicemindede over for vores kunder og 

samarbejdspartnere.  

 
Fortrolighed Al information om virksomhedens aktiviteter, der ikke er offentliggjort, skal 

behandles fortroligt. Dette inkluderer information om tredjepart, vi gennem 

vores arbejde, hos DB Schenker, har fået viden om. Vi må ikke anvende viden, 

vi har opnået gennem interne processer, til privat vinding.  

 

 I al almindelighed er al koncern- og markedskommunikation med medier og 

offentlighed koncernens talsmands ansvar (Head of Communications). 

 

Interessekonflikter Vi skal undgå situationer hvor personlige, eller individuelle økonomiske 

interesser kolliderer med koncernens eller vores samarbejdspartneres 

interesser. Opstår der konflikt, må denne ikke skade DB Schenker. Afsnittet 

vedrører ikke balancen mellem familie og karriere. 

 
Anden beskæftigelse, eller investering i konkurrerende eller 

samarbejdspartneres aktiviteter, må ikke resultere i en interessekonflikt. 

Enhver mistanke om en sådan konflikt skal rapporteres til nærmeste leder. 

 

DB Schenker opfordrer sine medarbejdere til aktivt at deltage i samfundet, ved at 

påtage sig offentlige embeder, eller være medlem af foreninger og borgergrupper 

forudsat, at et sådant engagement ikke er i konflikt med DB Schenkers 

interesser.

Invitationer og gaver Det er tilladt at modtage og sende invitationer i virksomhedens navn, såfremt 

de er passende og ikke sendes eller modtages i forventning om at opnå 

uretmæssige fordele eller særbehandling. 

  

 Det samme er gældende med hensyn til at give eller modtage ydelser og 

gaver. 
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Adfærd over for konkurrenter, embedsmænd og samarbejdspartnere 

 

DB Schenker reagerer på kunders, leverandørers og samarbejdspartneres 

behov og behandler alle ordentligt, ansvarligt og fair. 

 
Korruption DB Schenker tolererer ikke korruption og illoyal forretningspraksis fra 

medarbejdere eller tredjepart, som handler på vores vegne. Vi tilbyder ikke, og 

accepterer heller ikke, lokkemidler, privilegier eller fordele, som kunne have 

indflydelse på et andet menneskes evne til at træffe objektive og loyale 

beslutninger. 

 

Offentlige 
myndigheder 

Det er forbudt at tilbyde gaver eller fordele af enhver art til embedsmænd, 

repræsentanter for offentlige myndigheder eller institutioner, samt til deres 

familiemedlemmer. 
 

Politikere og 
politiske partier 

Derudover er det forbudt at give gaver eller oplevelser af enhver art til politiske 

partier, deres repræsentanter, politikere eller politiske kandidater.  
 

Samarbejdspartnere Vi forventer at vores samarbejdspartnere overholder DB Schenkers 

Forretningsadfærd for samarbejdspartnere som er et ekstrakt af vores Code 

of Conduct.  

 
Konsulenter, agenter 

og mæglere 

Ethvert vederlag til konsulenter, agenter og mæglere skal stå mål med ydelsen 

og må ikke kunne give samarbejdsparterne urimelige fordele. Eksterne 

samarbejdspartnere vælges ud fra deres kvalifikationer og integritet. 
 

Konkurrence-
lovgivning 

 

 

Vi overholder konkurrencelovgivningen og indgår ikke aftaler, der har til 

formål at regulere priser eller betingelser på en konkurrenceforvridende 

måde.

Donationer og sponsorater DB Schenker støtter primært områderne inden for uddannelse, kultur, 

almennyttige formål, miljøbeskyttelse og nødhjælp. Eventuelle donationers 

gennemsigtighed skal kunne dokumenteres. Donationer må kun gives på frivillig 

basis og ikke i forventning om specielle hensyn som gengæld. Af principielle 

grunde støtter vi ikke politiske eller religiøse formål. 

  
Som udgangspunkt er det primært sportsaktiviteter vi sponsorerer. 

Sponsorater må aldrig fremme skjulte interesser. 
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Ansvar over for ejerne 

Alle DB-koncernens aktiviteter er karakteriseret ved ansvar og gennemsigtighed 
over for vores ejere. Målet for vores samlede arbejdsindsats er at beskytte 
virksomhedens aktiver og, på en bæredygtig måde, at øge selskabets værdi. 

 

Beskyttelse af 
virksomhedens aktiver 

Selskabets aktiver må kun anvendes til arbejdsbrug og skal behandles 

respektfuldt. 

 

Det er forbudt at sælge eller udlåne virksomhedens bygninger til andre, eller at 

bruge virksomhedens bygninger til andre formål, med mindre dette udtrykkeligt 

er aftalt med en leder. 

 

Det forventes at alle medarbejdere altid optræder korrekt, med integritet, og 

loyalt passer på DB Schenkers værdier. 

 

Mistanke om bedrageri, korruption eller anden kriminel handling vil blive 

undersøgt i det omfang, loven om databeskyttelse tillader det, og der vil blive 

taget passende skridt, hvis noget sådant opdages. 

 

Rapportering Alle selskabets rapporter og dokumenter skal være rigtige, præcise, 

udtømmende og overholde gældende normer. 

 

Insider-handel Den viden medarbejdere får gennem deres arbejde hos DB Schenker, og 

som ikke er offentlig tilgængelig, må ikke bruges til egen eller andres vinding. 

 

Databeskyttelse Vi indsamler, bearbejder og anvender kun personlige oplysninger i det 

omfang det er nødvendigt, og vi overholder altid gældende lovgivning på 

området. 

 

 Dokumenter, som indeholder personlige oplysninger, behandles 

konfidentielt, opbevares omhyggeligt og fremlægges kun for relevante 

ledere. 

 

Hvidvaskning af penge DB Schenker bruger sin indflydelse, hvor det er muligt for at forhindre 

hvidvaskning af penge. 
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Sådan forankrer vi Code of Conduct i koncernen 

Alle DB koncernens selskaber, verden over, skal implementere det fælles 

regelsæt, som denne Code of Conduct er. 

 

Forpligtelse til 
at overholde 
reglerne 

 
 
 
 

Whistleblowing 

Alle direktionsmedlemmer, administrerende direktører, ledere og 

medarbejdere i DB Schenker er forpligtet til at overholde Code of Conduct, og 

ledere har en særlig forpligtelse til at kommunikere og forankre disse 

retningslinjer. 

 
Alle medarbejdere bør rapportere alvorlige overtrædelser af gældende 

lovgivning, som kan skade koncernens omdømme. Det kan ske enten via 

vores Whistleblower system eller ved at fortælle det til sin leder. 

 
Beskyttelse af  

whistlebloweren 

Vi tolererer ingen repressalier mod medarbejdere, der rapporterer 

ulovlige handlinger. 
 

Sanktioner Hvis en medarbejder overtræder loven eller virksomhedens regelsæt, vil det 

medføre en passende sanktion. Det kan være af disciplinær karakter eller i 

særligt grove tilfælde medføre sigtelse af personaleretlig, ansvarsretlig eller 

strafferetlig art.   

 
Yderligere information Find mere information på www.db.de/compliance-english.  

Hvis du er i tvivl, eller har spørgsmål til denne Code of Conduct, skal du 

spørge din nærmeste leder. Alternativt er du velkommen til at kontakte 

koncernens compliance afdeling direkte. 

   

 

 Ikrafttrædelse 

Aftalt ved bestyrelsesmøder i DB AG og DB ML AG den 03.12.2013 og 
gældende fra 01.02.2014.  
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