
 
 
 
 

 

*Chcąc uczynić tekst bardziej zrozumiałym, w Kodeksie pracy, miejscami używamy też słowa 
„pracownicy”, które swoim zakresem znaczeniowym obejmuje wszystkie płci i wszystkie szczeble 
hierarchii w firmie Jungheinrich. 
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Wprowadzenie  
 
Szanowni Pracownicy, 
 
jako jeden ze światowych liderów oferujących rozwiązania w dziedzinie intralogistyki 
pozostając firmą rodzinną, realizujemy długofalowe cele, które zapewniają 
rentowność i wzrost naszemu przedsiębiorstwu. Stawiając na innowacyjne produkty 
i inteligentne rozwiązania, cieszymy się doskonałą opinią na całym świecie. 
 
Ukierunkowanie na wartości jest wpisane w DNA firmy Jungheinrich i jest postrzegane 
jako atut naszego przedsiębiorstwa, zarówno przez pracowników, jak i naszych 
klientów, akcjonariuszy i opinię publiczną. Chcąc zapewnić długofalowy sukces naszej 
Firmy, zobowiązani jesteśmy postępować w sposób odpowiedzialny, etyczny, 
nienaganny i zgodny z przepisami prawa. Naruszenia i uchybienia, których 
dopuszczają się pojedyncze osoby w kraju i za granicą – nawet jeśli są niewielkie – 
mogą mieć poważne konsekwencje i trwale zaszkodzić reputacji całego 
przedsiębiorstwa. 
 
Kodeks postępowania firmy Jungheinrich znajduje zastosowanie wobec wszystkich 
pracowników*. Zawiera on wiążące wytyczne, które pomagają podejmować 
prawidłowe decyzje w ramach codziennej pracy. Pomaga też rozpoznawać 
zagrożenia i unikać naruszeń. Każdy z nas ma obowiązek zapoznać się z treścią 
Kodeksu postępowania i podejmować odpowiednie działania. Odpowiedzialne 
postępowanie wszystkich pracowników jest niezbędnym warunkiem dalszego 
pomyślnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa. 
 
 
Zgodno ść z przepisami i zrównowa żony rozwój  
 
Jako światowy lider w dziedzinie intralogistyki jesteśmy odpowiedzialni za nasze 
produkty, rozwiązania i działania w Niemczech, w Europie i na całym świecie. 
W naszym rozumieniu zrównoważony rozwój to efektywne połączenie 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej ze wzrostem dochodowości. Jednym 
z istotnych czynników w tym kontekście jest „zgodność z przepisami”, która oznacza 
przestrzeganie wszystkich obowiązujących nas regulacji zewnętrznych 
i wewnętrznych. Jednocześnie uwzględniamy też inne aspekty ekonomiczne, 
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ekologiczne i społeczne w naszym przedsiębiorstwie. Chcemy tworzyć trwałe wartości 
dzięki naszym innowacjom i a jednocześnie sprostać wymogom naszych 
interesariuszy. Dlatego stawiamy na odpowiedzialne postępowanie wszystkich 
pracowników w duchu naszych wartości.  
 
Bieżący dialog z naszymi interesariuszami, analiza prowadzonej przez nas 
działalności i ciągła ocena i zwiększanie efektywności naszych działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju sprawiają, że krok po kroku, nieustannie idziemy naprzód.  
 
W naszym rozumieniu, koncepcja zrównoważonego rozwoju 

• opiera się na uczciwości i wysokich standardach etycznych przedsiębiorstwa 
rodzinnego,  

• przejawia się w relacjach z pracownikami poprzez wzajemny szacunek i pracę 
zespołową,  

• polega na tworzeniu bezpiecznych i dobrych miejsc pracy w ramach 
pozytywnego wkładu na rzecz społeczeństwa,  

• obejmuje odpowiedzialne zarządzanie zasobami wspólnie z naszymi 
kontrahentami w łańcuchu wartości,  

• bazuje na innowacyjnych, przyszłościowych i zrównoważonych produktach 
i rozwiązaniach, 

• zakłada bieżącą refleksję nad efektywnością naszych działań podejmowanych 
w duchu zrównoważonego rozwoju.  

 
 
Organizacja struktur zachowania zgodno ści z przepisami 
 
Odpowiedzialno ść 
Zgodność z przepisami oznacza dla nas przestrzeganie zasad określonych 
w obowiązujących przepisach prawa i regulacjach zewnętrznych oraz zasadach 
stanowionych przez nas samych. To założenie jest zgodne z filozofią naszego 
przedsiębiorstwa i wyraźnie przejawia się w działaniach podejmowanych przez 
wszystkich pracowników firmy Jungheinrich w ich obszarach kompetencji. 
  
Zarząd określa przy tym główne aspekty, które stanowią punkt wyjścia w procesie 
tworzenia niezbędnych wytycznych. Ich wdrożenie i stosowanie leży później przede 
wszystkim w gestii naszej kadry kierowniczej. Pracownicy niepełniący funkcji 
kierowniczych powinni jednak także mieć świadomość, jak istotne jest postępowanie 
zgodne z przepisami i zasadami. Uwrażliwiamy ich na konkretne kwestie podczas 
kursów i szkoleń stacjonarnych oraz internetowych, oferowanych poprzez naszą 
platformę edukacyjną CAMPUS.  
  
Ramy zarządzania procesem zachowania zgodności z przepisami w naszym 
przedsiębiorstwie określają wytyczne naszej Grupy. Więcej informacji na ten temat 
nasi pracownicy mogą znaleźć w intranecie, a kontrahenci – na naszej stronie 
internetowej, w zakładce „Corporate Governance”. 
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Kanały komunikacji  
Wszyscy pracownicy mają możliwość uprzednio uzyskać odpowiedzi na pytania lub 
wyjaśnić wątpliwości dotyczące zgodności z przepisami. W tym celu stworzyliśmy 
różne wewnętrzne kanały komunikacji, pozostawiając wybór dogodnego sposobu 
zgłoszenia osobom zainteresowanym.  
 
Możemy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub wewnętrznego Compliance 
Officer’a. Ponadto do dyspozycji pozostaje Compliance Officer w Hamburgu: 
  

Pan Frank Jastrob 
Tel. +49 40 - 69 48 1630 
Frank.Jastrob@Jungheinrich.de 

  
Zgłoszenia o charakterze anonimowym mogą zostać złożone telefonicznie poprzez 
Jungheinrich OpenLine  i on-line, portalu  ZR.  
  
Pytanie lub ewentualne wskazówki skierowane do ZR są zawsze traktowane jako 
ściśle poufne. Osoby dokonujące zgłoszenia w dobrej wierze, mają zapewnioną 
ochronę przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia.  
 
 

Unikanie konfliktów interesów 
 
Konflikty mogą powstawać wskutek wzajemnego przenikania się interesów własnych 
i służbowych. Aby uniknąć takich sytuacji, decyzje w naszym obszarze kompetencji 
i w kontaktach z kontrahentami podejmujemy wyłącznie w oparciu o obiektywne 
kryteria.  
 
 
Kontakty z partnerami zewn ętrznymi 
 
Dla firmy Jungheinrich uczciwe postępowanie to nie tylko warunek opartej na 
wzajemnym zaufaniu współpracy w ramach naszego przedsiębiorstwa, lecz także 
punkt wyjścia dla współpracy z naszymi dostawcami, klientami i innymi 
kontrahentami. Niniejszy Kodeks postępowania zawiera podstawowe zasady 
regulujące te relacje. Na tej podstawie podejmujemy współpracę z partnerami, którzy 
kierują się takimi samymi zasadami.  
 
 

Zapobieganie przekupstwu i korupcji 
 
W związku ze swoją działalnością biznesową prowadzaną na całym świecie 
Jungheinrich podlega różnorodnym lokalnym i międzynarodowym przepisom 
antykorupcyjnym i regulacjom prawnym dotyczącym zwalczaniu korupcji. 
Podkreślamy dlatego, że nie tolerujemy żadnych form korupcji w naszych relacjach 
z osobami trzecimi. Dotyczy to wszystkich pracowników na każdym szczeblu 
przedsiębiorstwa.  
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Prezenty wręczamy i przyjmujemy tylko wtedy, gdy są to rzeczy  o niewielkiej, 
symbolicznej wartości. W przypadku zaprosze ń, które otrzymujemy lub 
wystosowujemy, zwracamy uwagę na to, aby nie były one przekazywane w okresie 
poprzedzającym postępowania przetargowe i były dostosowane do pozycji adresata. 
Przyjmowanie lub przekazywanie prezentów w postaci środków pieniężnych bądź ich 
ekwiwalentów, np. bonów, jest zabronione. Nie przekazujemy kontrahentom także 
żadnych korzyści niematerialnych, np. świadczeń nieodpłatnych.  
  
Zachowanie zasad jest dla nas szczególnie ważne w kontaktach 
z funkcjonariuszami publicznymi . Sprawdzamy zatem, czy nasi kontrahenci są 
uznawani za funkcjonariuszy publicznych w danym systemie prawnym. Unikamy 
wszelkich form bezpośredniego lub pośredniego wywierania wpływu na kontrahentów.  
  
Jungheinrich chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Takie zaangażowanie 
może przyjmować formę m.in. darowizn i sponsoringu . Nasze wewnętrzne 
wytyczne Grupy zobowiązują nas jednak do zachowania przejrzystości procesu 
przekazywania, właściwego zatwierdzania i księgowania środków. Jungheinrich nie 
wspiera projektów ani organizacji  o konotacjach politycznych, ani partii , polityków).  
 
 
Wymogi okre ślone w przepisach prawa antymonopolowego  

Wspieranie uczciwej konkurencji i realizacja celów naszego przedsiębiorstwa 
z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie konkurencji i prawa 
antymonopolowego wpisuje się w politykę naszej firmy i przynosi korzyści naszym 
klientom. Tego samego oczekujemy też od naszych pracowników, dostawców i innych 
kontrahentów. 
 
Dystrybuując produkty firmy Jungheinrich, m.in. także pozyskując materiały 
i rozwijając produkty, konkurujemy z innymi przedsiębiorstwami. W każdym 
przypadku obowiązuje nas zakaz zawierania porozumień i koordynowania działań 
z konkurentami, których celem lub skutkiem jest uniemożliwienie bądź ograniczenie 
konkurencji. W szczególności nie rozmawiamy z konkurentami o cenach i innych 
warunkach handlowych, ofertach, postępowaniach przetargowych, wielkości 
sprzedaży, udziałach rynkowych, poziomach produkcji oraz przydziale klientów czy 
obszarów. 
 
Spotkania członków związków branżowych, targi i inne spotkania branżowe nie służą 
nam do wymiany poufnych, istotnych rynkowo informacji przedsiębiorstwa 
z pracownikami podmiotów konkurencyjnych. Dbamy o to, aby nie stwarzać nawet 
pozorów naruszenia przepisów antymonopolowych. 
 
Zwracamy także uwagę, aby nie nadużywać ewentualnej dominującej pozycji 
rynkowej ze szkodą dla naszych klientów i innych kontrahentów, nawet jeśli dotyczy 
to tylko niektórych obszarów działalności naszego przedsiębiorstwa. 
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Mamy świadomość, że naruszenia zakazów określonych w przepisach o ochronie 
konkurencji i przepisach antymonopolowych mogą nie tylko zaszkodzić reputacji 
naszej Grupy, lecz także skutkować wysokimi grzywnami, karami i roszczeniami 
odszkodowawczymi.  
 
Również ewentualne przejęcie innych podmiotów przez nasze przedsiębiorstwo ma 
miejsce dopiero po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru właściwemu urzędowi 
antymonopolowemu i uzyskaniu jego zgody. Więcej informacji na temat 
przestrzegania przepisów antymonopolowych dla pracowników firmy Jungheinrich 
można również znaleźć w naszym intranecie Jungheinrich. 
 
We wszystkich kwestiach wątpliwych należy zawsze odpowiednio wcześnie włączyć 
dział prawny Grupy Jungheinrich. 
 
 

Środowisko 
 
Firma Jungheinrich zobowiązuje się możliwie jak najbardziej minimalizować i stale 
zmniejszać w oparciu o określone wskaźniki, swój wpływ na środowisko naturalne, 
zużycie energii i związaną z nim emisję CO2. Oczekujemy, że każdy pracownik firmy 
Jungheinrich będzie wspierać te działania. Oprócz odpowiedzialnych działań 
własnych naszych pracowników istotne jest również tutaj przestrzeganie wszystkich 
odnośnych obowiązujących regulacji ustawowych. Stała poprawa jest możliwa tylko 
przy współpracy nas wszystkich. Dlatego też nasi pracownicy są zobowiązani do 
właściwego postępowania z nośnikami energii i odpadami.  
 
Szczególnie dużo można uzyskać poprzez odpowiednie usuwanie odpadów. 
Niezależnie od tego czy są to odpady niebezpieczne czy też nie, mogą one zostać 
potencjalnie poddane recyklingowi a nawet „zyskać drugie życie”. Chcielibyśmy stale 
utrzymywać na niskim poziomie i w miarę możliwości, konsekwentnie obniżać, 
odsetek odpadów przeznaczonych do usunięcia w porównaniu z opadami 
przeznaczonymi do recyklingu i wytwarzania energii. 
 
Oprócz kwestii wpływu na środowisko istotne są również wciąż rosnące wymagania 
w zakresie zgodności materiałowej. Firma Jungheinrich oczekuje od wszystkich 
pracowników przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub innych 
regulacji dotyczących zakazu stosowania i ograniczenia w stosowaniu określonych 
materiałów, a także bieżącego wykonywania obowiązków w tym zakresie. 
 
 
 
Ochrona danych i bezpiecze ństwo informacji  
 
Ochrona danych 
Przetwarzamy duże ilości danych klientów, pracowników i kandydatów do pracy, 
w tym także danych osobowych, co wiąże się z koniecznością przestrzegania 
przepisów o ochronie danych. Firma Jungheinrich działa z poszanowaniem praw do 
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ochrony danych oraz prawa każdej osoby do samostanowienia i stosuje się ściśle do 
przepisów prawa dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.  
 
Dbamy o to, aby dane były bezpiecznie, a przede wszystkim zapobiegamy ich 
nadużyciom czy utracie, zawsze zachowując zasady należytego postępowania 
z danymi i stosując wymagane środki bezpieczeństwa. Gwarancją tego są 
odpowiednie wytyczne i szczegółowe instrukcje robocze, a także wewnątrzgrupowy 
system zarządzania ochroną danych. 
 
Chronimy dane, które powierzyli nam nasi klienci, dostawcy, kontrahenci, kandydaci 
do pracy i pracownicy, wykorzystując je tylko do celów, w których zostały zebrane, 
i w ustawowo określonych ramach. Nie są one przekazywane nieuprawnionym 
osobom trzecim, ani wewnątrz Grupy ani poza jej strukturami. Naszą dokumentację 
przechowujemy zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe są usuwane zgodnie 
przepisami o ochronie danych (m.in. z upływem wyznaczonych terminów). W razie 
powierzenia przetwarzania danych usługodawcy, który przetwarza nasze dane 
osobowe lub dane osobowe znajdujące się w jego posiadaniu, przed 
zaangażowaniem takiego podmiotu sprawdzamy, w jakim stopniu stosuje się on do 
przepisów prawa i zobowiązujemy go do przestrzegania odnośnych regulacji.  
 
Pracownicy firmy Jungheinrich regularnie otrzymują informacje o ciążących na nich 
obowiązkach zachowania staranności określonych w przepisach o ochronie danych 
i odbywają szkolenia w tym zakresie. W razie pytań i wątpliwości do dyspozycji są 
inspektorzy ochrony danych Grupy oraz koordynatorzy ds. ochrony danych, którzy 
działają w każdym obszarze.  
 
Gwarantujemy też klientom, kontrahentom, kandydatom do pracy i pracownikom 
wgląd w to, jakie dotyczące ich dane osobowe przetwarzamy, dokumentując nasze 
czynności przetwarzania i przekazując odpowiednie informacje. Do ewentualnych 
pytań i sprzeciwów odnosimy się szybko i w sposób merytoryczny.  
 
Bezpiecze ństwo informacji 
Zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa w procedurach dotyczących 
informacji handlowych i aktywów cyfrowych, a informacje poufne przetwarzamy tylko 
wtedy, gdy jest to niezbędne i dozwolone. Dbamy o to, aby nasi pracownicy znali 
odnośne regulacje w sprawie bezpieczeństwa informacji i posiadali umiejętności 
i narzędzia niezbędne do spełnienia spoczywającego na nich obowiązku.  
 
Członkowie naszej kadry kierowniczej traktują kwestię odpowiedzialności za 
zapewnienie bezpieczeństwa informacji wyjątkowo poważnie. Dbają oni o to, aby 
pracownicy zapobiegali nieuprawnionemu ujawnieniu lub bezprawnemu 
wykorzystywaniu informacji i aktywów cyfrowych i przestrzegali regulacji dotyczących 
bezpieczeństwa informacji. W razie stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa 
nasza kadra kierownicza jest bezzwłocznie powiadamiana.  
 
W całej Grupie wprowadziliśmy także środki techniczne i organizacyjne służące 
ochronie informacji i aktywów cyfrowych, które zostały opracowane w oparciu 
o udokumentowany system zarządzania ryzykiem.  
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Poufno ść i zachowanie tajemnicy 
 
Wszyscy pracownicy – byli i obecni – wnieśli wkład w tworzenie własności 
intelektualnej naszej Grupy, co pozwoliło nam rozwinąć zaplecze techniczne 
i organizacyjne. To nasze know-how i nasza przewaga innowacyjna – zasoby, które 
wymagają szczególnej ochrony, głównie przed naszymi konkurentami.  
 
Dlatego zachowamy dla siebie nasze umiejętności i informacje o szczególnie poufnym 
charakterze lub poziomie szczegółowości, takie jak strategia, model biznesowy, 
technologia, efekty prac rozwojowych, produkty i plany Grupy. Nie będziemy ich 
ujawniać osobom spoza Grupy, w szczególności zaś pracownikom podmiotów 
konkurencyjnych. 
 
Chcemy stosować te zasady w całym przedsiębiorstwie, mając na uwadze, że zgodnie 
z przepisami prawa możliwe są daleko idące roszczenia wobec osób popełniających 
naruszenia, które w niektórych przypadkach mogą nawet pociągać za sobą sankcje 
karne.  
 
 

Zgodno ść z przepisami dotycz ącymi zasobów ludzkich 
 
Przestrzeganie praw człowieka, zakaz pracy dzieci i /lub pracy przymusowej 
Firma Jungheinrich działa z poszanowaniem uznanych w skali międzynarodowej praw 
człowieka i wspiera ich przestrzeganie i nie toleruje pracy przymusowej, pracy dzieci 
ani pracy za karę, niewolnictwa i handlu ludźmi. Przestrzegamy minimalnego poziomu 
dopuszczenia do zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi. Jeśli 
nie istnieją krajowe przepisy prawa, punktem odniesienia są dla nas uznane w skali 
międzynarodowej standardy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeśli krajowe 
regulacje są bardziej rygorystyczne, mają one pierwszeństwo stosowania. 
 
Dochód i świadczenia socjalne 
Oferujemy wynagrodzenie i świadczenia socjalne, które nie są niższe niż standardy 
minimalne określone w przepisach prawa lub regulacjach branżowych.  
 
Czas pracy 
Dbamy o przestrzeganie krajowych przepisów prawa ew. standardów branżowych 
dotyczących czasu pracy, przerw w pracy i urlopu. Dotyczy to także pracowników, 
którzy ze względu na charakter ich czynności służbowych nie mają stałego miejsca 
pracy w jednym z naszych zakładów, jak na przykład technicy serwisu. 
 
Zakaz nadu żyć i molestowania 
Traktujemy wszystkich pracowników z poszanowaniem ich godności i z szacunkiem. 
Wszelkie nadużycia fizyczne, psychiczne, seksualne lub werbalne, molestowanie czy 
też stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego są niedopuszczalne. 
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Równe szanse 
Przestrzegamy zasady równych szans w procesie doboru i rozwoju naszych 
pracowników. Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na wiek, upośledzenie fizyczne 
lub umysłowe, pochodzenie etniczne, wygląd zewnętrzny, kolor skóry, płeć, ciążę, 
orientację seksualną, obywatelstwo, wyznanie, stan cywilny lub jakiekolwiek inne 
cechy pracowników jest zabroniona. 
 
Ochrona zdrowia i bezpiecze ństwo pracowników 
Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
dla naszych pracowników. Na bieżąco doskonalimy też środki i systemy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Prawa zbiorowe 
Respektujemy prawo swobody zawierania umów i prowadzenia negocjacji zbiorowych 
z zachowaniem przysługujących praw i obowiązujących regulacji. Oparta na zaufaniu 
i ścisła współpraca z przedstawicielami pracowników jest istotnym elementem naszej 
działalności. Podstawą do wzajemnego zaufania i współdziałania jest otwarty 
i konstruktywny dialog prowadzony w duchu wzajemnego szacunku. 
 
 

Zgodno ść z przepisami prawa finansowego 
 
Nasze dane liczbowe są odzwierciedleniem naszej działalności. Rzetelne i miarodajne 
wskaźniki liczbowe są dla nas punktem wyjścia w procesie podejmowania decyzji 
i wyznaczają tym samym kierunek naszych przyszłych działań.  
 
Rzetelność tych informacji jest nadzwyczaj istotna. Wewnętrzni i zewnętrzni partnerzy 
mogą być pewni naszych ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości – to nasze 
zobowiązanie.  
 
Wszystkie wymogi prawne i nasze wewnętrzne wartości, które stworzyliśmy z myślą 
o ich spełnieniu, wyznaczają ramy naszych działań. Dotyczy to także przepisów 
podatkowych i przepisów prawa dotyczących prania brudnych pieniędzy. Jako 
rzetelny partner spełniamy ten obowiązek na bieżąco przyczyniając się do sukcesu 
naszego przedsiębiorstwa. 

 
Zgodno ść z przepisami prawa rynku kapitałowego 
(niejawne informacje wewn ętrzne, publikowanie informacji 
ad hoc, wypowiedzi na temat aktualnych wyników 
przedsi ębiorstwa) 
 
Niejawne informacje wewn ętrzne 
Dbając o uczciwość w obrocie papierami wartościowymi, traktujemy tzw. niejawne 
informacje wewnętrzne zgodnie z przepisami prawa rynku kapitałowego.  
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Niejawna informacja wewnętrzna to informacja wewnętrzna przedsiębiorstwa, czyli 
informacja poufna, która w razie jej ujawnienia opinii publicznej może mieć znaczący 
wpływ na kurs akcji Jungheinrich. Przykładem mogą być nieoczekiwane zmiany 
istotnych wskaźników przedsiębiorstwa (obrót, wynik), przejęcie innych, dużych 
podmiotów lub nagła zmiana na kluczowych stanowiskach w przedsiębiorstwie 
(Prezes zarządu lub Przewodniczący rady nadzorczej). 
 
Każdy pracownik, który powinien uzyskać niejawną informację wewnętrzną („osoba 
z prawem dostępu do niejawnych informacji wewnętrznych”), zostanie o tym 
powiadomiony przez swojego przełożonego. Traktujemy takie informacje jako ściśle 
poufne i nie udostępniamy ich ani współpracownikom ani osobom trzecim. 
Odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy nasz przełożony zażąda 
ujawnienia takich informacji jednemu ze współpracowników, który także potrzebuje 
niejawnych informacji wewnętrznych do wykonania swoich zadań w konkretnym 
przypadku. Istnieje specjalna wewnętrzna procedura, w ramach której konsultujemy 
się z działem prawnym Grupy Jungheinrich. 
 
Jeśli jesteśmy osobami z prawem dostępu do niejawnych informacji wewnętrznych, 
nie możemy wykorzystywać swojej wiedzy do zawarcia (prywatnych) transakcji 
zakupu lub sprzedaży akcji Jungheinrich. Nie udzielamy też żadnych rekomendacji 
osobom trzecim. 
 
Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi tych kwestii zwracamy się do działu prawnego 
Grupy Jungheinrich. 
 
Publikowanie informacji ad hoc i wypowiedzi na tema t aktualnych wyników 
przedsi ębiorstwa 
Spółka Jungheinrich AG jest notowana na frankfurckiej giełdzie papierów 
wartościowych, co oznacza, że tam oferowane są akcje uprzywilejowane 
przedsiębiorstwa. Nasza firma podlega zatem rozlicznym regulacjom dotyczącym 
rynku kapitałowego. Mamy świadomość, że brak ich przestrzegania ew. naruszenie 
tych przepisów może poważnie zaszkodzić wizerunkowi przedsiębiorstwa i nadużyć 
zaufania inwestorów do akcji Jungheinrich, a tym samym wyrządzić szkody całemu 
przedsiębiorstwu.  
 
Informacje o nieopublikowanych wynikach przedsiębiorstwa ew. o sytuacji finansowej 
Grupy Jungheinrich i jej spółek zależnych są szczególnie wrażliwe. Takie informacje 
mogą być powiązane ze specjalnymi obowiązkami sprawozdawczymi zgodnie 
z przepisami prawa rynku kapitałowego. Dodatkowo istnieje ryzyko, że ewentualnie 
rozbieżne informacje płynące z różnych obszarów Grupy mogą prowadzić do 
nieporozumień wśród osób trzecich.  
 
Dlatego też wszystkie dane liczbowe przedsiębiorstwa traktujemy ściśle poufnie, 
chyba ze zostały one już opublikowane przez zarząd (sprawozdania kwartalne, 
sprawozdania półroczne, konferencja prasowa dotycząca bilansu). Dlatego też nie 
wypowiadamy się na temat sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej Grupy 
Jungheinrich i jej jednostek. Informacje o takich danych liczbowych są przekazywane 
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wyłącznie przez zarząd ew. obszary Corporate Communications lub Investor 
Relations spółki Jungheinrich AG oraz osoby wyznaczone przez zarząd. 


