
Onze onderneming
SHS - Stahl-Holding-Saar is aandeelhouder van de staalproducenten Aktiengesellschaft der Dillinger
Hüttenwerke en Saarstahl AG. Beide ondernemingen, die tot de grootste werkgevers in de deelstaat
Saarland in Duitsland behoren, zijn al vele jaren op de markt actief en mondiaal toonaangevend in
de eigen branche. Samen hebben ze wereldwijd ongeveer 14.000 medewerkers in dienst.

SHS - Stahl-Holding-Saar staat als operatieve managementholding volledig ten dienste van de staal-
industrie in het Saarland. Op deze wijze kunnen beide ondernemingen nauwer samenwerken en
versterkt hun markten betreden. Zij werken intensief samen om te groeien, flexibeler te worden en
de concurrentiepositie op hun markten verder uit te bouwen.

Omgaan met nieuwe bepalingen
Met onze gestage groei en expansie op nieuwe markten en in nieuwe landen zijn ook de eisen die
aan ons gedrag worden gesteld in het dagelijkse zakelijke verkeer en in de omgang met onze zaken-
partners aangescherpt. Daarnaast zijn nieuwe nationale- en internationale wettelijke bepalingen
ingevoerd. Wij willen de naleving van wet- en regelgeving in de landen waar wij actief zijn door mid-
del van eenduidige normen voor het hele concern waarborgen.

De volgende ethische richtlijn is een essentiële bouwsteen voor het begrip van de Corporate Gover-
nance van de SHS-Groep. De richtlijn als zodanig is afgeleid uit onze interne normen en principes.
Wij laten ons daarbij ook leiden door nationale- en internationale normen.

In deze richtlijn zijn alle principes en maatregelen opgenomen, die zich richten op het waarborgen
van gedrag overeenkomstig de regels van de wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, maar
ook van derden.

Doel van de ethische richtlijn
Met deze richtlijn willen wij onze waarden en onze handelswijze tot op heden, zowel in de omgang
met elkaar, als ten opzichte van onze klanten en andere zakelijke partners, op schrift vastleggen.

Naast de naleving van het recht en de wet staat ook het respect voor de waarden in de onderne-
mingen van onze groep centraal; dit vormt een vrijwillig aangegane verplichting en zelfbeperking,
ook daar waar het recht speelruimte geeft.

Grondbeginselen
Gedrag conform de wet
Voor alle medewerkers van de ondernemingen van de SHS-Groep is het vanzelfsprekend dat zij zich
houden aan de wetten van de landen/regio's waarin zij actief zijn en waarmee ze samenwerken.

Oriëntatie op interne richtlijnen
Ons handelen, zowel intern als ten opzichte van derden, stemt overeen met onze richtlijnen.
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Integriteit
Bedrijfsethiek en integriteit waarborgen onze geloofwaardigheid. Wangedrag en schendingen van
onze grondbeginselen en richtlijnen kunnen niet alleen voor ieder individu, maar ook voor onze
onderneming en de Groep als geheel ernstige gevolgen hebben en worden daarom niet getole-
reerd.

Reikwijdte
Deze grondbeginselen en de hierna volgende richtlijnen gelden principieel wereldwijd voor de
gehele SHS-Groep en vormen de basis voor concrete regelgeving (gedragsrichtlijnen) die aanvul-
lend in acht moeten worden genomen. De regels gelden voor alle medewerkers van de SHS Groep.
Iedere individuele vennootschap van de Groep staat het vrij aanvullend, verdergaande principes op
te stellen, bijvoorbeeld om rekening te houden met specifieke omstandigheden voor regio's en/of
bedrijven.

Richtlijnen
Wij gaan respectvol en fair met elkaar om.
Wij respecteren de waarde van mensen. Wij dulden geen enkele vorm van discriminatie of 
intimidatie.
Wij bevorderen bewust het internationale karakter van onze Groep en de daarin werkende mede-
werkers. Wij treden daadkrachtig op tegen discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, religie
of wereldbeschouwing, politieke overtuiging, seksuele identiteit, etnische herkomst, leeftijd of een
handicap.

Wij verwerpen iedere vorm van dwangarbeid.
Geen enkele medewerkster of medewerker mag door geweld en/of ontoelaatbare maatregelen tot
het verrichten van werk worden gedwongen.

Verbod op kinderarbeid.
Wij tolereren noch kinderarbeid, noch enige andere vorm van uitbuiting van kinderen en jongeren.

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor al onze medewerkers.
Wij committeren ons eraan dat alle medewerkers in de Groep veilig hun taak kunnen vervullen en
gezond blijven. Veiligheid heeft voorrang boven alle overige ondernemingsdoelstellingen.
Tegenover de grote inzet van medewerkers op de werkplek staat de sociale verplichting van de
onderneming om optimale werkomstandigheden te waarborgen.
Dit omvat ook het naleven van de geldende wetten en bepalingen met betrekking tot arbeidstijden,
minimumloon en respect voor het recht op vereniging van onze medewerkers overeenkomstig de
geldende wettelijke bepalingen.

Ondernemingsbelang en eigenbelang worden door ons altijd onderscheiden.
Medewerkers van de SHS-Groep dienen de belangen van hun vennootschap te behartigen en
mogen hun professionele positie ten opzichte van zakelijke partners en/of hun medewerkers niet
ten eigen bate of ten bate van derden aanwenden. Het creëren van persoonlijke afhankelijkheden
of verplichtingen jegens zakelijke partners mag niet worden toegestaan. Alleen zo kan worden
gewaarborgd dat beslissingen objectief en in het belang van de onderneming worden genomen.
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Wij dragen verantwoordelijkheid voor ons leefmilieu.
Wij zetten al onze ervaring, technische know-how en creativiteit in om hulpbronnen te sparen en
negatieve effecten voor mens en milieu te vermijden.

Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze milieubalans en de inzet van onze hulpbron-
nen.

Managementcultuur.
Het handelen van leidinggevenden is in lijn met op de waarden en doelstellingen van de onderne-
mingsgroep.

Wij verwachten met name van onze leidinggevenden dat zij hun gedrag afstemmen op de richt-
lijnen en daarmee ook het goede voorbeeld geven.

Wij vertrouwen op competente en betrokken medewerkers.
Bij het bereiken van onze doelstellingen en bij de oriëntatie op onze grondbeginselen en richtlijnen
vertrouwen wij op competente en betrokken medewerkers.

Integer zijn betekent ook dat ieder van ons verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar handelen.
Wij vertrouwen op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de directie, leidinggevenden
en alle medewerkers van onze Groep bij de naleving van onze richtlijnen.

Wangedrag kan verstrekkende gevolgen hebben voor ieder individu persoonlijk, maar ook voor de
Groep als geheel. Schendingen van onze grondbeginselen en richtlijnen worden daarom niet geto-
lereerd en worden zonder onderscheid te maken naar persoon of rang gesanctioneerd.

De concernrichtlijnen ‘geschenken en uitnodigingen/giften en sponsoring’, ‘concurrentie/anti-cor-
ruptie’ en ‘nevenactiviteiten’ dienen in acht te worden genomen.
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