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Förord

Bästa medarbetare,
1921 skrev Robert Bosch: ”Att göra affärer på ett ansvarsfullt
och ärligt sätt kommer i det långa loppet alltid att vara det
mest lönsamma. Och affärsvärlden värdesätter ett sådant
agerande mycket mer än vad många tror." Dessa ord
uttrycker något vi är övertygade om är sant än idag: att tillförlitlighet, trovärdighet, ansvarskänsla, hederlighet och
framför allt lagenlighet är nödvändiga byggstenar för vårt
företags framgång.
Detta tydliga åtagande förenar såväl oss i företagsledningen
som samtliga medarbetare i alla koncernföretag inom Bosch,
över nationsgränser och kulturer. Dess betydelse kan inte
överskattas. För att understryka hur viktigt detta är har vi i
denna Uppförandekod formulerat våra ställningstaganden
vad gäller juridiska krav och etiska frågeställningar. Uppförandekoden fungerar som vägledning för hur vi ska agera i
affärssammanhang. Tillsammans med Boschs grundläggande värderingar utgör den ett starkt fundament för att
bygga det förtroende som är så viktigt för vårt företags framgång.

Stefan Hartung
Styrelseordförande
Robert Bosch GmbH

Filiz Albrecht
Styrelsemedlem
Robert Bosch GmbH
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Uppförandekod

Inledning
Att följa legalitetsprincipen, dvs. alltid respektera gällande
lagar och regler, samt att agera ansvarsfullt och ärligt när vi
gör affärer har alltid haft högsta prioritet för vårt företag och
är en del av Boschs grundläggande värderingar. Det finns
många direktiv och instruktioner som innehåller krav på hur
vi agerar som medarbetare inom Bosch. Vi håller oss informerade om dessa och agerar alltid i enlighet med dem. För
att underlätta detta så är de viktigaste delarna av dessa regler sammanfattade i förenklad form i denna Uppförandekod.
I händelse av att direktiv eller instruktioner strider mot
denna Uppförandekod, eller om andra frågor uppstår, kontaktar vi Compliance-organisationen eller Legal Department
(C/LS).

När särskilda riktlinjer eller centrala direktiv behandlar
ämnen i denna Uppförandekod har dessa företräde.
Specialbestämmelser får dock inte strida mot de
grundläggande principerna i Uppförandekoden.

För vissa aktiviteter kan lagar eller regler från andra rättssystem - ibland till och med från flera - vara tillämpliga. Vi följer
alltid de lagar som gäller. Detta inkluderar även lagarna i det
land för vilken den aktuella produkten eller tjänsten är
avsedd. Vid osäkerhet om lokala lagar och regler tar vi hjälp
av relevant regional organisation eller enhet. Om denna Uppförandekod strider mot lokala regler så har de lokala reglerna företräde. Om situationen är oklar så kontaktar vi Compliance-organisationen eller Legal Department.
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“Vi följer lagen och
agerar ansvarsfullt.”
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Principerna som styr oss

1. Grundprinciper
Lagenligt, reglementsenligt, ansvarsfullt och ärligt
agerande
Vi följer principen om legalitet vid alla affärer, åtgärder, avtal
och andra aktiviteter som företas av Bosch-gruppen. I synnerhet så vilseleder vi inte kunder, myndigheter eller allmänheten och deltar inte i sådant vilseledande tillsammans med
tredje part.
Att följa legalitetsprincipen innebär även bland annat att
betala skatter och tullavgifter, att följa konkurrenslagstiftningen, ett strikt förbud mot korruption och penningtvätt,
att använda bästa tillgängliga teknik, att införskaffa nödvändiga tillstånd och licenser, att följa lagstiftningen för exportkontroll samt att respektera tredjeparts lagliga rättigheter.
Denna grundläggande princip tillämpas inte enbart för att
undvika omfattande affärsmässiga nackdelar i form av åtal,
böter eller skadeståndskrav vid lagöverträdelser. Principen
om absolut laglighet ska tillämpas oavsett om det gynnar
Bosch-gruppen eller inte.
Legalitetsprincipen och Boschs värderingar går alltid före
kundernas önskemål eller andra ekonomiska intressen.
Vi är alltid skyldiga att följa de lagar som gäller inom vårt
verksamhetsområde och att kontinuerligt se över vår verksamhet så att vi uppfyller kraven på legalitet, ansvar och
ärlighet. Om vi är osäkra på om ett beslut uppfyller kraven
på legalitet, ansvar eller ärlighet kontaktar vi vår ledning,
Compliance-organisationen eller Legal Department. Oavsett
de rättsliga följderna, kommer en överträdelse av denna
Uppförandekod i normalfallet att leda till disciplinära påföljder för de inblandade, och i sista hand att innebära risk för
uppsägning samt skadeståndskrav.

Rapportering av misstänkta överträdelser
Vi är skyldiga att informera våra chefer om misstänkta brott
mot reglerna i denna Uppförandekod. Vi kan också alltid
kontakta Compliance-organisationen, exempelvis genom
att använda Compliance Hotline. Helst gör vi anmälan i
eget namn, men det går även att göra anonymt. All sådan
information behandlas konfidentiellt. Ingen medarbetare
eller affärspartner till Bosch kommer att lida någon skada på
grund av en anmälan som gjorts i god tro. Detta gäller även
om anmälan senare konstateras vara obefogad.

Till vem kan vi rapportera överträdelser?
Förutom till våra chefer eller avdelningsansvariga
kan vi även rapportera överträdelser till Compliance
Officer (direkt eller via Compliance Hotline). Ansvarig
Compliance Officer hittas på BGN under "Compliance"
(https://bgn.bosch.com/alias/compliance). På denna
sida finns också en länk till Compliance Hotline.
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Vad är ”Compliance Hotline"?
Genom Compliance Hotline erbjuder Bosch
ytterligare en möjlighet att på ett säkert och
konfidentiellt sätt lämna information om möjliga
brott mot compliance-kraven. I de flesta länder
kan det också ske anonymt. Compliance Hotline
är ett rapporteringssystem som drivs av en extern
specialiserad tjänsteleverantör. Tjänsten kan nås via
Internet och är tillgänglig för alla medarbetare och
även för externa parter – globalt, dygnet runt och
på flera språk. Ytterligare information finns på BGN
under "Compliance" eller på
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance

Om vi som chefer får information om eventuella överträdelser av medarbetare eller tredje part måste vi informera
ansvarig avdelning. Vi överlämnar juridiska frågor till Legal
Department, som ansvarar för juridisk rådgivning.
Information om en eventuell överträdelse behandlas omedelbart i en intern utredning. Om överträdelsen bekräftas så
initieras nödvändiga korrigerande åtgärder.
Samarbete med myndigheter
Bosch samarbetar med myndigheter. Som medarbetare och
chef inom Bosch samarbetar vi fullt ut när rättsliga utredningar genomförs av Bosch eller av myndigheter. Advokatsekretess, rätten att tiga och övriga processuella rättigheter
gäller fortfarande.

legalitetsprincipen och Uppförandekoden är förbjudna och i
normalfallet kommer att leda till disciplinära påföljder, oavsett medarbetarens ställning i företaget.
Om en medarbetare informerar oss om eventuella överträdelser ser vi till att denna medarbetare skyddas mot alla
former av repressalier på grund av en anmälan gjord i god
tro. Detta gäller även om anmälan senare visar sig vara obefogad.
Som chefer agerar vi förebilder för våra medarbetare, informerar dem om reglerna i denna Uppförandekod, diskuterar
reglerna med dem och – tillsammans med Compliance-organisationen och Legal Department – är tillgängliga som
kontaktpersoner. Vi är drivande för att Compliance Dialog
regelbundet genomförs på våra avdelningar.
Socialt ansvarstagande
Vi agerar ansvarsfullt på eget initiativ och i vårt företags
intresse, och beaktar vår påverkan på samhället och miljön. När vi samarbetar med andra i vårt företag eller med
affärspartners ser vi ärlighet som en förutsättning för framgång. Vi tar avstånd från alla kränkningar av de mänskliga
rättigheterna (exempelvis tvångs- eller barnarbete), även
hos våra affärspartners. När vi utför våra arbetsuppgifter
har vi Bosch-gruppens anseende i åtanke. Vi följer principen
om legalitet och främjar de grundläggande principerna om
ansvarsfull och rättvis behandling.
Beteende gentemot medarbetare
Vi respekterar och skyddar varje individs personliga värdighet. Vi uppmuntrar mångfald och tolererar inte någon diskriminering eller trakasserier av våra medarbetare.

Chefernas ansvar
Som chefer ansvarar vi för att det inte sker några brott, mot
lagar eller mot denna Uppförandekod, som skulle kunnat
förhindras genom ändamålsenlig kontroll inom vårt ansvarsområde. Vi säkerställer att efterlevnaden av lagstadgade och
interna bestämmelser inom vårt specifika ansvarsområde
kontinuerligt övervakas på lämpligt sätt. Som chefer ser vi
också till att våra medarbetare är medvetna om att brott mot
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“Vi respekterar och
skyddar varje individs
personliga värdighet.”
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“Vi agerar i företagets
bästa intresse.”
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Hur vi skyddar förtroendefulla relationer

2. Undvikande av intressekonflikter
Sidoverksamheter och aktieinnehav
Vi tar oss an sidoverksamheter endast om vi har
arbetsgivarens godkännande. Det godtas så länge
sidoverksamheten inte äventyrar något av företagets
berättigade intressen. Som medarbetare får vi ha
engagemang hos konkurrenter, leverantörer eller
kunder endast efter att vi på förhand skriftligen
informerat arbetsgivaren i varje enskilt fall. När det
gäller aktieinnehav blir detta aktuellt först från ett
aktieinnehav på tio procent. Innan vi inleder affärsrelationer med företag där vi, make/maka eller partner,
eller nära familjemedlemmar har aktieinnehav eller
en ledande ställning, måste vi skriftligen informera
arbetsgivaren om detta, förutsatt att vi kan påverka
affärsrelationen och det finns en potentiell intressekonflikt.

Anlita affärspartner för privata ändamål
Om vi i arbetet är direkt inblandade i upphandling
eller ingående av avtal och det där uppstår risk för
intressekonflikt får vi anlita en affärspartner till
Bosch för privata ändamål endast efter att i förväg
ha fått skriftligt godkännande från ansvarig ledning.
Detta gäller inte varor eller tjänster som är allmänt
utbjudna.

Vad menas med "allmänt utbjudna"
Allmänt utbjudna är produkter eller
tjänster som erbjuds till oss alla till samma
villkor (pris o.s.v.), som till exempel varor
i detaljhandel. I motsats står ej allmänt
utbjudna varor och tjänster som beräknas
specifikt för det enskilda fallet. Dit hör till
exempel offert från en målare för renovering
av vår lägenhet.
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3. Hantering av information
Dokument
Anteckningar och rapporter, både interna och externa,
måste vara korrekta och sanningsenliga. Vi följer de grundläggande principerna för ordnad redovisning och bokföring.
Det innebär att insamlad data och annan dokumentation alltid måste vara fullständig, korrekt, aktuell och systemkompatibel. Framtagning av dokument, filer och liknande som
innehåller konfidentiell företagsinformation är endast tillåtet om det är i Boschs omedelbara intresse.
Konfidentialitet
Konfidentiell företagsinformation ska hållas hemlig. Denna
skyldighet gäller även efter det att ett anställningsförhållande har upphört.
Dataskydd och informationssäkerhet
I alla affärsaktiviteter skyddar vi personlig integritet, värnar
personuppgifter och tryggar säkerheten för all företagsinformation i enlighet med föreskrivna krav. För tekniskt och
organisatoriskt skydd av data, särskilt vad det gäller att förhindra obehörig åtkomst och dataförlust, upprätthåller vi en
tillbörlig säkerhetsnivå som avspeglar den bästa tillgängliga
teknologin med hänsyn till den aktuella risken.
När Bosch utvecklar produkter och nya affärsmodeller
säkerställer vi i ett tidigt skede att lagkrav vad gäller dataskydd och informationssäkerhet uppfylls. Förutom Compliance-organisationen och Legal Department är Data Security
Officer den primära kontaktpersonen för frågor om korrekt
hantering av information.

finansiella instrument (”värdepapper”). Följande gäller om
vi har tillgång till insiderinformation:
(1) Vi köper eller säljer inte några värdepapper baserat på
denna insiderinformation, oavsett om det är för vår egen
räkning, för tredje parts räkning eller på uppdrag av annan.
(2) Vi rekommenderar eller uppmanar på annat sätt inte köp
eller försäljning av värdepapper på grundval av insiderinformation.
(3) Vi hanterar insiderinformation strikt konfidentiellt. Vi
gör aldrig sådan information tillgänglig för tredje part; detta
gäller även lösenord som tillåter tillgång till elektroniskt lagrad insiderinformation. Vi tillhandahåller insiderinformation
till andra medarbetare eller externa konsulter endast om
mottagaren behöver informationen för att fullgöra sina
arbetsuppgifter och har samtyckt till att hantera informationen strikt konfidentiellt.

Hur identifierar jag insiderinformation?
Exempel på insiderinformation är: försäljningssiffror
som inte är avsedda för publicering,
information om fusioner eller förvärv, större
organisationsförändringar, nyutnämningar till
företagsledning eller styrelse som ännu inte
offentliggjorts, ingående eller uppsägning av större
kontrakt med kund eller leverantör, betydande
rättsliga tvister eller avtal med statliga myndigheter.

Insiderinformation
Insiderinformation är information som inte är känd för allmänheten och som kan påverka priset på aktier eller andra
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“Vi håller konfidentiell
information hemlig och
hanterar känsliga uppgifter på
ett ansvarsfullt sätt.”
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Hur vi skapar våra affärsrelationer

4. Uppförande gentemot affärspartners och tredje part
Konkurrenslagstiftningen
Vi följer reglerna gällande rättvis konkurrens som de är definierade i tillämpliga lagregler. Vi är särskilt medvetna om att
konkurrenter inte får utbyta information eller komma överens om att dela upp områden eller kunder mellan sig, eller
komma överens om priser och priselement, om leveransförhållanden och villkoren för dessa, om produktionskapacitet
och villkoren för anbudsförfaranden. Detsamma gäller för
utbyte av information om marknads- och investeringsstrategier. Vi är medvetna om att förbudet i dessa avseenden inte
enbart gäller skriftliga avtal, utan även muntliga avtal, samt
underförstått, medvetet parallellt uppträdande (prissättningsstrategier som uppstår utan en uttrycklig överenskommelse mellan aktörerna).
Endast i ytterst begränsade undantagsfall samarbetar vi
eller utbyter information om forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi begränsar inte kunders och inköpares frihet att sätta
sina egna försäljningspriser, och försöker inte heller utöva
sådant inflytande. Vi följer gällande bestämmelser rörande
konkurrensbegränsande villkor i avtal med kunder och leverantörer. Vi missbrukar inte en dominerande marknadsställning för att påtvinga diskriminerande prissättning, ställa
krav på köp av andra produkter för att ingå avtal, eller vägra
leverans.
Relationer till leverantörer och kunder
Vi tecknar avtal med kunder och leverantörer som är fullständiga och entydiga. Likaså dokumenterar vi alla i efterhand
gjorda tillägg och ändringar på ett fullständigt och tydligt
sätt. Det gäller även avtal om betalning av bonusar och
reklam- och säljfrämjande åtgärder. Vi följer strikt de interna
reglerna kring dubbelkontroll (”fyra-ögon-principen”) samt
uppdelning av funktioner för utförande och kontroll. Vi väljer

leverantörer på enbart konkurrensmässig grund, efter jämförelse av de erbjudna produkternas eller tjänsternas pris, kvalitet, prestanda och lämplighet.
Korruption
Vi tolererar inte korruption i någon form. Korrupt beteende
hos medarbetare eller affärspartners är straffbart enligt lag,
snedvrider konkurrensen, leder till ekonomisk förlust och
skadar företagets anseende.

Vilka konsekvenser har korruption?*
Korruption leder till ökade kostnader för företag och
därigenom till minskade möjligheter till investeringar,
tillväxt och innovation. Det leder till beroende och
förhindrar hållbara affärsrelationer. Produkter blir
dyrare, ekonomier växer långsammare och uppnår inte
sin fulla potential. Korruption medför nackdelar för
oss alla.
* Enligt Transparency International

Vi är extremt restriktiva med att ge gåvor till personer inom
offentlig förvaltning och personer i liknande ställning (offentliga tjänstemän). Vi undviker att ge intryck av att försöka få
inflytande. Vi tar inte emot gåvor från offentliga tjänstemän.
Vi varken erbjuder eller ger offentliga tjänstemän förmåner
för att utföra eller påskynda sin handläggning. Detta följer vi
oavsett om det föreligger officiella krav eller om en offentlig
tjänsteman agerar på ett sätt som bryter mot hans eller hennes tjänsteplikt.
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“Vi agerar
rättvist och
med integritet.”
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Vem anses vara offentlig tjänsteman?
Offentliga tjänstemän är framförallt personer med
befogenhet till myndighetsutövning. Exempel på
detta är anställda inom stat och kommun, domare,
myndighetsanställda, forskare vid offentliga
universitet och medarbetare vid testinstitut som
arbetar på statligt eller kommunalt uppdrag. Även
medarbetare i offentligt ägda företag, som bedriver
verksamhet i associationsrättslig form, men som
utövar offentliga funktioner (exempelvis allmännyttiga
företag) kan betraktas som offentliga tjänstemän.

I vårt arbete avstår vi också från alla former av korruption
eller andra otillbörliga försök att påverka affärsbeslut, i synnerhet när det handlar om kunder och leverantörer. Detta
gäller särskilt avtal rörande upphandling, tilldelning, leveranser, hantering och betalning av ordrar. Vi godkänner inte
några betalningar som helt eller delvis kan antas vara mutor.
Vi kräver garantier från representanter och andra mellanhänder som för vår räkning anskaffar ordrar eller godkännanden
att de varken betalar mutor, ger otillbörliga fördelar eller
accepterar mutor. I händelse av en överträdelse av ovanstående förbehåller vi oss rätten att omedelbart säga upp avtalet.
Vi är extremt restriktiva när det gäller att ta emot och ge
gåvor och andra förmåner, inklusive inbjudningar.
Om vi tillåter oss att påverkas otillbörligt av offentliga tjänstemän, kunder, leverantörer eller annan tredje part, alternativt att vi själva på ett otillbörligt sätt försöker påverka
sådana personer, kommer vi att bli föremål för disciplinära
påföljder – oavsett straffrättsliga sanktioner. Alla försök från
offentliga tjänstemän, leverantörer, kunder eller annan tredje
part att otillbörligen påverka våra beslut rapporterar vi till
företagsledningen och Compliance Officer.

Får jag som Bosch-medarbetare bjuda kunder på
middag?
Vi får bjuda kunder på middag om den är
affärsrelaterad och om kostnaderna kan anses
rimliga. Exempelvis är en middag affärsrelaterad
om den följer på en workshop eller en
produktpresentation, och det vid middagen
diskuteras affärsrelaterade eller närliggande ämnen.
En middag är rimlig om kostnaden inte överstiger
vad som anses skäligt i regionen. Har vi frågor eller
är osäkra kontaktar vi vår Compliance Officer.

Arbetsrotation inom känsliga områden
I synnerhet inom känsliga områden (som till exempel inköp
och försäljning) strävar vi efter regelbunden arbetsrotation.
Denna åtgärd bidrar ofta samtidigt till professionell utveckling.
Donationer
Robert Bosch-stiftelsen är verksam inom områdena internationella relationer, hälso- och sjukvård, utbildning, vetenskap
och kultur. Det är både en operativ stiftelse, som driver egna
projekt, och en främjande stiftelse, som stödjer externa parters möjligheter att utveckla och förverkliga sina projekt.
Boschgruppens affärsenheter, å andra sidan, utövar sitt
samhällsengagemang genom att dela ut ekonomiskt och
materiellt stöd till utbildning, vetenskap, samt till kulturella
och sociala ändamål. Reglerna för sådana donationer får
enbart beslutas av ledningen för Robert Bosch GmbH eller
av ledningen för respektive affärsenhet. Donationerna ska
baseras på en grundläggande princip om altruism och ska
skilja sig klart och tydligt från sponsring.

Vi reagerar på överträdelser på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis genom att stoppa beställningar eller säga upp avtal.
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“Vi tolererar inte
någon korruption.”
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“Vi är medvetna
om vårt ansvar
för miljön och
samhället.”
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Hur vi utvecklar och tillverkar
Vilka principer gäller för produktutveckling?
Vårt agerande baseras alltid på legalitetsprincipen
och vår slogan "Invented for life". Legalitet och
Boschs värderingar prioriteras högre än kundernas
önskemål. Följande principer gäller när Bosch
utvecklar och kalibrerar funktioner:
• U tveckling av funktioner för cykel-/testigenkänning
är inte tillåtet (varken i en Bosch-plattform eller i
funktioner/program som implementeras av Bosch
efter kunders önskemål).
• Produktens funktioner och egenskaper ska, under
normala driftsförhållanden, vara kalibrerade på
sådant sätt att de avtalade egenskaperna uppnås,
att människors liv skyddas i största möjliga
utsträckning och att miljö- och resurspåverkan
är så liten som möjligt. Optimering av produkter i
syfte att endast klara testprogram är inte tillåtet.
Dessa principer gäller för alla Boschs produkter
(och tjänster) i alla faser av produktutvecklingen, och de måste även följas under produktövervakningsfasen, efter att produktutvecklingen är avslutad. Dessa principer hjälper oss
att leva upp till vår grundsyn: ”Invented for
life”. De uttrycker det absoluta kravet att lagenligt handlande står över allt annat.

det av dessa krav så diskuteras de öppet. Konflikternas lösning baseras på legalitetsprincipen, de grundläggande principerna för ansvarsfullt och ärligt agerande samt övriga
Bosch-värderingar.

6. Tredje parts immateriella egendom
Immateriell egendom som tillhör tredje part omfattar både
skyddade kommersiella rättigheter (dvs. patent, varumärken,
registrerad design) och verk skyddade med upphovsrätt (till
exempel programvara, bildrättigheter). Vi respekterar tredje
parts immateriella rättigheter och får endast använda egendomen om vi beviljats rätt att göra det. Vi får använda och vidareförmedla know-how från tredje part som saknar skyddade kommersiella rättigheter eller upphovsrättsskydd så länge inte
andra lagar eller författningar förbjuder det. Om denna knowhow från tredje part lämnats till oss under ett sekretessavtal får
den användas och vidareförmedlas endast i enlighet med
bestämmelserna i sekretessavtalet. Detta inbegriper särskilt tillverkningsritningar samt individuella data, mått och toleranser
erhållna från tredje part. Vi använder mjukvara från tredje part –
inklusive programvara byggd på öppen källkod och firmware –
endast inom ramen för lagstiftningen och i enlighet med motsvarande licensvillkor.

7. Säkerhet i arbetet, hälso-, brand- och
miljöskydd
5. Krav på våra produkter och tjänster
Enastående kvalitet är vår styrka. Vi levererar säkra produkter av högsta kvalitet och tillförlitlighet. På detta sätt uppfyller vi våra kunders krav och förväntningar. När vi utvecklar
och tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster styrs vi
av principen om legalitet och vår grundsyn ”Invented for life”.
Samtidigt håller våra produkter högsta tekniska standard.
Uppstår det målkonflikter under det praktiska genomföran-

Det är vår skyldighet att förebygga risker för människor och
miljö, samt minimera miljöpåverkan och spara resurser. Processer, anläggningar och material måste uppfylla lagstadgade och interna krav gällande såväl arbetssäkerhet som
hälsa, brandskydd och miljöskydd.
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“Vi pratar öppet om
risker och osäkerheter.”
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Hur vi använder Uppförandekoden

8. Kommunikation och utbildning
Vi informeras regelbundet om aktuella ämnen som relaterar till denna Uppförandekod. Vi för en regelbunden dialog
om Compliance-frågor och pratar öppet om risker och
osäkerheter. Vi utbildas regelbundet i dessa frågor.

9. Internt kontrollsystem
Bosch har ett internt kontrollsystem. Det är varje
affärsenhets ledning som ansvarar för att reglerna i Uppförandekoden och övriga internt fastställda regler följs
inom deras respektive ansvarsområden.
Den centrala avdelningen för internkontroll, Auditing
Department (C/AU) har tillsammans med sina lokala
avdelningar en oinskränkt informations- och kontrollrätt,
såvida det inte strider mot lagstiftning eller företagsinterna regler.

Observera:
Reglerna i denna Uppförandekod tillämpas
mellan företagen som ingår i Boschgruppen
och deras medarbetare. De utgör bindande
instruktioner för hur man ska agera. Tredje part
kan inte härleda några rättigheter från denna
Uppförandekod.
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Information och kontaktpersoner

Mer information hittar du på
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)
Postbox 10 60 50
70049 Stuttgart
Tyskland
Telefon +49 711 811-48643
compliance.management@de.bosch.com
2022-01-01
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