
CODE OF 
CONDUCT

Företagsriktlinjer 
och riktlinjer
för hur vi agerar



2 3

INNEHÅLL
4 FÖRORD

7 FÖRETAGSRIKTLINJER OCH RIKTLINJER FÖR HUR VI
 AGERAR INOM IMPLENIA-GRUPPEN

7 1. Implenias värderingar

8	 2.	 Integritet	och	regelefterlevnad

11 3. Förebyggande av korruption

12	 4.	 Efterlevnad	av	konkurrenslagstiftningen

15	 5.	 Sekretess	och	intressekonflikter

15 6. Dataskydd

16 7. Korrekt användning av resurser för informationshantering

17 8. Arbetsmiljö

18 9. Socialt ansvar

19 10. Hållbarhet och miljöskydd

20 11. Implenias krav på leverantörer

23 12. Antagande av ytterligare regler

23 13. Genomförande av Code of Conduct i praktiken

24 HOTLINE OCH KONTAKT



4 5

« GENOM ATT SAMARBETA 
SOM ETT TEAM I ENLIGHET 
MED VÅRA VÄRDERINGAR 
KOMMER VI ATT FORTSÄTTA 
ATT BYGGA EN HÅLLBAR 
FRAMTID FÖR IMPLENIA. »

Varför behöver vi riktlinjer för vårt agerande? 

Implenia är ett starkt företag med gott anseende och jag 
är stolt att sedan oktober 2018 vara dess VD. Anseendet 
är en av våra viktigaste tillgångar. Det grundar sig på 
många faktorer, exempelvis kvalitet, tidsenliga leveran-
ser och naturligtvis kostnadshantering, men det handlar 
också om hur vi hanterar relationer med kunder, lever-
antörer, konkurrenter, kollegor och myndigheter.

Det som gör att vi kan samarbeta och därmed bidra till
framgång, är våra gemensamma värderingar som väg-
leder oss i vårt arbete varje dag och fram till de beslut  
vi fattar.

Vår Code of Conduct, uppförandekod, ger oss ramarna 
för våra värderingar och är därför en viktig del av vår 
företagskultur, vårt sociala ansvar och vårt ansvar för 
säkerhet, arbetsmiljö och miljön.

Tack för att du läser och tar till dig vår Code of Conduct. 
Genom att följa den varje dag ser vi till att vårt företag 
förblir framgångsrikt även i framtiden och att vi upprätt-
håller vårt goda anseende.

Bästa hälsningar

André Wyss
CEO

FÖRORD
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FÖRETAGS- OCH UPPFÖ-
RANDERIKTLINJER FÖR 
IMPLENIAKONCERNEN
1. Implenias värderingar
Våra värderingar är grunden i vår  
företagskultur och ska efterlevas av  
alla medarbetare:

	Excellence: Vi är professionella, drivs 
av innovation och gillar utmaningar. 
Vi uppfyller de högsta kraven i våra 
projekt, tjänster och interna processer. 
Vi lever upp till Excellence genom att 
sätta standarder baserade på tradi-
tion och innovation som hjälper oss 
att	överträffa	våra	samarbetspartners	
förväntningar. Idag och imorgon. 

	Collaboration: Vi respekterar varan-
dra, sätter gemensamma mål och tar 
tillvara på den samlade kompetensen.
Vi sammanfogar våra mångfaldiga 
kunskaper om marknaden och våra 
kunskaper med professionell expertis 
till fördel för våra kunder och andra in-
tressenter. Vi lever upp till Collaborati-
on genom att skapa förtroende genom 
rättvisa, transparens och respekt. Med 
alla våra samarbetspartners.

 

	Agility: Vi är lyhörda, ser möjlighe-
ter och agerar snabbt. Vi ser möjlig-
heter och hot i ett tidigt skede och 
tar snabbt itu med dem – Vi lever upp 
till Agility genom att vara ett extremt 
mobilt, passionerat och multinatio-
nellt team som ständigt söker nya och 
innovativa sätt att klara av hinder och 
därmed skapa värde för våra kunder. 

	Sustainability: Vi arbetar säkert och 
lönsamt, med respekt för miljön, för 
en hållbar framtid. Vi uppfyller höga 
etiska standarder, är ärliga och agerar 
i enlighet med de beslut vi tar. Vi 
lever upp till Integrity genom att vara 
ärliga och tillförlitliga, genom att vara 
respektfulla och alltid göra det med ett 
leende :-) 

	 Integrity: Vi är ärliga, pålitliga samt 
agerar respektfullt och etiskt. Vi skapar 
resultat som håller och vi skyddar våra 
medmänniskor och miljön. Vi lever 
upp till Susatinability genom att sa-
marbeta för att skapa en framtid som 
alla vill leva. 
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2. Integritet och lagligt agerande

Integritet står i centrum för våra handlingar. Implenia 
förväntar sig att personalen strikt följer gällande lagar 
och interna regler i sitt arbete:

	Vi informerar regelbundet våra medarbetare om de 
viktigaste lagarna och interna regler och förpliktar 
våra medarbetare att följa dem.

	Överträdelse av lagar och interna regler ska utan 
dröjsmål	rapporteras	till	Compliance	Officer	för	att	
säkerställa att överträdelsen upphör.

	Våra tillgångar och resurser ska enbart användas för 
avsett ändamål och på ett passande sätt. Vi lägger 
stor vikt vid att förhindra skador och stöld.

	Data, information och underlag som vi tagit fram eller 
ansvarar för (t.ex. årsredovisningar, projekt- eller an-
budshandlingar, krav på ersättning för kostnader eller 
e-postmeddelanden) ska vara korrekta.

	Förfalskning av rapporter och dokument eller vilsele-
dande information, kan vara brottsligt. Implenia som 
företag, liksom ansvariga medarbetare kan hållas 
juridiskt ansvarigt för sådana olagliga handlingar.



Implenia är för fri konkurrens och vill nå framgång. Varje framgångsrikt anbud 
ska ha gått ärligt och lagligt till i alla avseenden. Detta innebär för oss alla att: 

	Vi håller strikt på förbudet mot korruption och mutor.

	Varje medarbetare ansvarar även personligen för att följa förbudet mot kor-
ruption och mutor samt för att följa koncernriktlinjerna. Medarbetare får inte 
ge	eller	ta	emot	gåvor	i	någon	form	om	det	kan	antas	påverka	affärsmässiga	
beslut.	Vänligen	kontakta	Compliance	Officer	om	du	är	osäker	på	något.

	Medarbetare	måste	informera	Compliance	Officer	dels	om	ageranden	som	
bryter mot förbuden mot korruption och mutor eller står i strid med andra 
regler, dels om omständigheter som misstänks ha med sådana överträdelser 
att göra. Det går även att informera via Hotline (går att göra anonymt) eller 
via rapportformuläret på Implenias Intranät. Medarbetare som rapporterar 
riskerar att inte missgynnas förutsatt att inrapporteringen inte missbrukas.

	 Implenia bekämpar korruption och anmäler anställdas olagliga ageranden.

	Sponsring eller gynnande av opolitiska organisationer måste ske transpa-
rent och får inte ha som mål att påverka kommande beslut.

	 Implenia ger bara öppna, transparenta bidrag till politiska organisationer 
och enskilda politiker och endast om det överhuvudtaget är tillåtet enligt 
gällande lagar. Beslut om sådana bidrag ska fattas av Group Executive 
Board.

	 Implenia har inget samröre med företag eller privatpersoner som använder 
korrupta metoder och sluter inga avtal med dem.

3. Förebyggande av korruption
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4. Följa konkurrenslagstiftningen

Implenia är för fri och fungerande konkurrens. Begränsningar av
den fria konkurrensen snedvrider marknaden och bromsar inte 
bara den ekonomiska, sociala och demokratiska utvecklingen, 
utan även Implenias utveckling. Därför gäller följade grundprin-
ciper:

	Vi	följer	konkurrenslagstiftningen	som	förbjuder	otillåten	
 begränsning av konkurrensen (t.ex. pris-, kund- eller område-

savtal mellan konkurrenter).

	Varje medarbetare ansvarar personligen för att följa konkur-
renslagstiftningen.	Kontakta	genast	Compliance	Officer	om	du	
är osäker på om ett visst agerande är tillåtet enligt konkurrens-
lagstiftningen.

	Medarbetare	måste	omgående	informera	Compliance	Officer	
om	överträdelse	av	konkurrenslagstiftningen	eller	misstanke	
om sådana överträdelser. Du kan även informera via Hotline 
(går att göra anonymt) eller via rapportformuläret på Implenias 
Intranät. Medarbetare som rapporterar riskerar inte missgynnas 
förutsatt att inrapporteringen inte missbrukas.

	Blir du uppmanad eller tvingad av konkurrenter eller leverantö-
rer till otillåtet agerande, ta genast uttryckligen avstånd från det 
och	informera	Compliance	Officer.
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5. Sekretess och intressekonflikter

6. Dataskydd

Vi undviker situationer som kan leda till konflikter mellan våra personliga 
intressen och Implenias intressen:

	Bisysslor	och	investeringar	i	affärspartners	och	konkurrenter	måste	rappor-
teras	och	godkännas	skriftligen	på	förhand.

	Medarbetare	som	har	tillgång	till	konfidentiell	information	som	kan	påver-
ka Implenias börskurs för aktier och andra värdepapper ska följa lagförbu-
det mot insiderhandel och våra interna regler.

	Om	information	om	Implenia	är	konfidentiell,	så	får	den	varken	lämnas	till	
tredje	part	eller	offentliggöras.

	Offentliggörande	av	information,	ställningstaganden	eller	åsiktertill	media	
utan föregående godkännande från kommunikationsavdelningen är förbju-
det för alla medarbetare och kan leda till t.ex. disciplinära påföljder. Är du 
osäker eller får direkta eller indirekta frågor från media, kontakta Head of 
Communications Group.

Vi följer tillämplig lagstiftning i vår behandling av affärsinformation
och personuppgifter.

	Vårt	företag	samlar	in	stora	informationsmängder	såväl	i	skriftlig	som	elek-
tronisk	form.	Informationen	innefattar	bland	annat	affärsinformation	om	
kunder	och	leverantörer	samt	personuppgifter	om	nuvarande	och	tidigare	
medarbetare.

	 Implenia hanterar sådan information med stor försiktighet.

	Kontakta den ansvariga dataskyddssamordnaren / dataskyddsansvariga vid 
osäkerhet gällande hantering av data.
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7. Korrekt användning av resurser  
 för informationshantering

8. Arbetsmiljö

Vår IT-infrastruktur är en stödfunktion för verksamheten. Det är av
största vikt för Implenias verksamhet att datorsystemen och deras
säkerhetssystem fungerar felfritt.

	Åtgärder	som	påverkar	driften	av,	eller	säkerheten	hos	Implenias	IT-in-
frastruktur eller som kan leda till rättsliga, ekonomiska eller immateriella 
skador för Implenia är inte tillåtna.

	Systemen (inklusive e-post) får inte användas för att skapa anstöt. oro eller 
på annat sätt skada. Det omfattar att skapa, visa, spara och skicka pornogra-
fiska	bilder	och	texter	eller	rasistiskt	och	moraliskt	stötande	material.

	Aktsamhet ska iakttas vid användning av internet.

	 Implenia använder inte olagligt kopierade eller köpta mjukvaror. Olaglig 
mjukvaruanvändning kan få rättsliga följder för såväl medarbetare som 
Implenia.

Säkerheten för våra medarbetare och tredje man är av högsta
prioritet för Implenia:

	Vi	följer	både	våra	interna	regler	och	myndighetsföreskrifter	beträffande	
arbetsmiljö för att därigenom skapa en hälsosam, säker och motiverande 
arbetsmiljö med skadeförebyggande som mål.

	Det är förbjudet att arbeta under påverkan av lagliga eller olagliga substan-
ser, såsom alkohol, receptbelagda mediciner eller droger.

	Om du har frågor eller funderingar, kontakta omedelbart din chef.

	 Informera din chef om alla sorters överträdelser, skador eller olyckor.
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9. Socialt ansvar 10. Hållbarhet och miljöskydd
Vi ger våra medarbetare en motiverande och säker arbetsmiljö:

	Vi tar avstånd från olagliga anställningsförhållanden.

	Vi skyddar våra medarbetare mot fysiska faror, sexuella trakasserier och 
diskriminering på arbetsplatsen.

	Vi följer principerna om likabehandling, accepterar inte särbehandling 
och värnar om våra medarbetares privatliv.

Byggbranschen har stor miljöpåverkan:

	 Implenia	eftersträvar	konsekvent	ett	hållbart	arbetssätt	och	arbetar	aktivt	för	
framtidssäkrade, hållbara byggstandarder.

	Leverantörer måste också involveras i utvecklingen av hållbara produkter och 
tjänster.

	Vi gör allt som krävs för att skydda och skona miljön där vi kan. Vi strävar hela 
tiden	efter	att	öka	vår	energieffektivitet	och	optimeravår	resursförbrukning.

	Vi övervakar systematiskt vår miljöbelastning med ett skräddarsytt övervak-
ningssystem och sätter upp ambitiösa mål.
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11. Implenias krav på leverantörer

Implenia förväntar sig att våra leverantörer (innefattande tillver-
kare, leverantörer och underleverantörer) aktivt bidrar till att 
följa innehålleti Implenias Code of Conduct:

	Vi accepterar inte olagliga eller inkorrekta ageranden av våra 
leverantörer.

	Våra leverantörer ska strikt följa förbudet mot korruption och 
mutor. Till det hör bland annat att leverantörerna ska hantera 
alla slags gåvor och förmåner ansvarsfullt och inte ge eller ta 
emot gåvor eller förmåner i någon form där det kan antas att 
det	kan	påverka	affärsmässiga	beslut.

	Våra	leverantörer	bekräftar	att	hållbart	agerande	utgör	en	del	av	
Implenias grundläggande värderingar. Vi förväntar oss att våra 
leverantörer bygger upp och tillämpar ett anpassat åtgärd-
sprogram för miljö, arbetsmiljö och hälsoskydd, riskhantering 
samtcompliance.

	 Implenia förväntar sig att leverantörerna respekterar arbetsta-
gares grundläggande rättigheter och grundläggande mänskliga 
rättigheter som följer av internationella konventioner, program 
och standarder. Dit hör framförallt förbud mot barn- och tvång-
sarbete.

	Vi	föredrar	underleverantörer	som	är	certifierade	enligt	ISO	
9001/14001/OHSAS	18001	eller	likvärdigt	framför	ocertifierade	
underleverantörer.

	Våra leverantörer ska främja innehållet i Code of Conduct hos 
sina egna leverantörer (leverantörskedjan) på lämpligt sätt.
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12. Antagande av ytterligare regler

13. Genomförande av Code of Conduct
 i praktiken

Utöver	de	principer	som	finns	i	Code	of	Conduct	finns	tillhörande
detaljerade koncernriktlinjer i vissa frågor och det är obligatoriskt
för medarbetare att följa dessa.

För att ta hänsyn till skillnader i nationella förhållanden kan re-
gionala riktlinjer med ytterligare regler komma att antas. Sådana 
regler får inte strida mot denna Code of Conduct eller koncernrikt-
linjerna.

Reglerna i Code of Conduct samt (koncern)riktlinjerna är en del 
av Implenias företagskultur:

	Medarbetarna ska hålla sig aktivt informerade om gällande 
lagar och riktlinjer.

	De olika uppförandereglerna är bindande: varje medarbetare 
delar ansvaret. Överträdelse medför sanktioner.

	Chefer	och	ansvarig	Compliance	Officer	ser	till	så	att	uppföran-
dereglerna blir genomförda i praktiken och står till medarbe-
tarnas förfogande vid frågor och oklarheter. Du kan även skicka 
förfrågningar via Hotline (går att göra anonymt) eller med 
rapportformuläret på Implenias Intranät.

	Styrelsen tar upp Code of Conduct på dagordningen minst en 
gång om året. Då kontrolleras om den blivit korrekt genomförd 
och	om	det	finns	behov	av	anpassningar	av	uppföranderegler-
na eller organisatoriska åtgärder.

	Chief	Compliance	Officer	ansvarar	för	att	reglerna	blir	genom-
förda. Befattningen är underställd VD.
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HOTLINE OCH 
KONTAKT
Kontaktpersoner

Hotline

Head Compliance Stephanie Männl
 T +41 58 474 37 90
 stephanie.maennl@implenia.com

Styrelsen  Henner Mahlstedt
 T +41 58 474 16 95
 henner.mahlstedt@implenia.com

 Kontakt 

Communications  Silvan Merki
	 Chief	Communications	Off	icer	
 T +41 58 474 74 77 
 communication@implenia.com

Kontaktperson för kvinnor  Stephanie Männl
 Head Compliance 
 T +41 58 474 37 90
 stephanie.maennl@implenia.com

Utöver	ansvarig	Compliance	Off	icer	kan	du	kontakta	nedanstående	personerna	om	
du har frågor eller vill rapportera något. Du kan också ställa frågor eller göra anmäl-
ningar via Hotline. Om du är Impleniaanställd kan du även rapportera via rapport-
formuläret på Implenias Intranät (det går att göra anonymt).



Implenia AG  
Thurgauerstrasse 101A 
8152	Glattpark	(Opfikon)
Schweiz

T +41 58 474 74 74  
info@implenia.com
implenia.com


