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Onze principes
Waarde creëren samen met onze stakeholders. 

Klanten: verhogen van de klanttevredenheid door de verwachtingen continue te overtreffen
Medewerkers: stimuleren van individuele ontwikkeling en groei van de gehele organisatie
Samenleving: bijdragen aan een duurzame samenleving
Partners: bouwen aan relaties die wederzijdse groei bevorderen
Aandeelhouders: realiseren van duurzame winstgroei en aandeelhoudersrendement om zo de waarde 
van onze aandelen te verhogen

Onze missie

We staan voor de goede smaak van onze  
producten en meer plezier in het leven brengen.

Onze visie

Wereldwijd en lokaal het verschil maken door  
te groeien met waardevolle merken.

Onze waarden

Innovatief en uitdagend
Uitmunten in kwaliteit
Gedeelde inspiratie

Asahi Group Filosofie

Het is de missie van de Asahi Group om “onze grote smaakbelofte waar te maken en meer plezier in het leven te 
brengen.” Onze bestaansreden als bedrijf is het creëren en aanbieden van producten waar mensen van genieten 
en die ze waarderen, merken die mensen samenbrengen en samen een fijne tijd laten beleven.

Onze merken hebben een sterke geschiedenis ‒ die in sommige gevallen honderden jaren terug gaat ‒ gevoed 
door de bijdrage, passie en inspanningen van onze voorgangers. De uitmuntende reputatie die de Asahi Group 
en zijn merken vandaag de dag genieten is het resultaat van het harde werk en de geweldige inspanningen van 
mensen zoals wij en die ons zijn voorgegaan. We zijn trots op onze wortels en zien onze merken als bezittingen 
van onschatbare waarde, die we zullen blijven ontwikkelen tot steun van onze toekomstige successen en groei.

Ieder van ons bij de Asahi Group speelt een belangrijke rol bij het bewaren, verrijken en doorgeven van deze 
waardevolle erfenis. Ieder van ons speelt zijn eigen rol bij het aanbieden van producten met een geweldige 
smaak aan consumenten overal ter wereld en zo meer plezier te brengen in het leven.

Ieder speelt zijn eigen rol 
bij de Asahi Group
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Samen vormen we 
de kracht van de 
Asahi Group
De smaak van mensen en hun wensen op het gebied van nieuwe 
smaken zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Deze 
worden beïnvloed door nieuwe trends, nieuwe ervaringen, door 
veranderende omgevingen en culturen. Deze voortdurende 
verandering vormt ook een uitdaging voor ons om mee te 
veranderen en afstand te nemen van de gevestigde conventies.

We zijn moedig in onze aanpak, en we streven zonder schroom 
naar het creëren van nieuwe waarde voor al onze belanghebbenden. 
Dit doen we door het delen van onze ideeën en het inspireren van 
anderen. We geloven in onszelf en we geloven in onze collega’s: we 
werken samen als één team en verbeteren de sterke punten van de 
Group steeds verder.

Laten we doorgaan met het brengen van waarde aan onze 
consumenten en klanten door samen verder te bouwen aan de 
sterke punten van de Asahi Group: het vervullen van veranderende 
wensen met sterke merken, ondersteund door geavanceerde 
technologieën en innovatie. Dit is ons DNA; het is het fundament 
van ons succes en dat wat ons verder brengt.

Met ons krijgt het leven smaak en brengt het plezier aan klanten 
overal ter wereld.
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Beste collega’s

Het is onze missie bij de Asahi Group dat “we staan voor de goede smaak van onze producten  
en meer plezier in het leven te brengen.” We willen dit bereiken door met alle belanghebbenden te 
werken aan het vergroten van de waarde die wij als bedrijf binnen onze maatschappij creëren.  
Om wereldwijd waarde te kunnen creëren dienen mensen overal ter wereld onze producten en  
ons bedrijf te vertrouwen. Vertrouwen is van levensbelang om duurzaam te kunnen groeien.

Dankzij onze merken, waarvan de reputatie gedurende in honderden jaren is opgebouwd, weten 
we dat het tijd en moeite kost om vertrouwen te winnen. Tegelijkertijd kan vertrouwen in enkele 
seconden worden verloren wanneer er iets misgaat.

Als we de Asahi Group Filosofie willen realiseren, dient iedereen recht te doen aan de waarden die 
wij in deze Filosofie uitdragen. De combinatie van onze individuele gedragingen maakt de Asahi 
Group en vormt de bron van onze kracht.

Het ondernemingsklimaat is ingewikkelder geworden, besluitvorming en interactie gecompliceerder. 
Bij alle uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden dienen we echter altijd ethisch en integer 
te handelen, en dit gaat verder dan het opvolgen van wet- en regelgeving. De dagelijkse activiteiten 
en gedragingen van iedereen bij de Asahi Group zijn buitengewoon belangrijk voor onze reputatie 
en het behoud van het vertrouwen in ons bedrijf.

Om helderheid te verschaffen omtrent wat we van iedereen verwachten en als leidraad hierbij 
hebben we de Gedragscode voor de Asahi Group opgesteld, om tot een gedeelde denk- en 
handelwijze binnen de hele groep te komen. Ieder van ons bij de Asahi Group dient de 
Gedragscode volledig te begrijpen en in het dagelijks werk toe te passen. 

Ik geef hierbij mijn woord dat ik het goede voorbeeld zal geven en mij aan de Gedragsregels van 
de Asahi Group zal houden.

President and Representative Director, CEO
Asahi Group Holdings, Ltd.

Akiyoshi Koji
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De Asahi Group Gedragscode

De manier waarop medewerkers in 
hun dagelijks werk dienen te 
handelen wordt voorgeschreven in 
overeenstemming met Onze 
Waarden en voor het realiseren van 
Onze Missie, Onze Visie en  
Onze Uitgangspunten.

Asahi
Group 

Filosofie

Verschi l lende beleidsregels

Om de AGF te realiseren dienen onze  
handelingen een afspiegeling te zijn van 

de waarden van de Asahi Group.

De Gedragscode van de Asahi Group geeft een specifieke omschrijving hoe medewerkers dienen 

te handelen om de Asahi Group Filosofie (AGF) te realiseren.

Realiseren van 
de Asahi Group 

Filosofie

Onze doelstelling Hoe te handelen in de praktijk (waarden)

Uitvoering geven 
aan de Gedragscode 
van de Asahi Group

Het Bedrijfsbeleid en Onze Principes, en daarmee de AGF, zullen gerealiseerd worden wanneer 
een ieder van ons de Gedragscode in de praktijk brengt.

Onze Principes
Waarde creëren samen met onze stakeholders. 

Klanten: verhogen van de klanttevredenheid door de verwachtingen continue te overtreffen
Medewerkers: stimuleren van individuele ontwikkeling en groei van de gehele organisatie
Samenleving: bijdragen aan een duurzame samenleving
Partners: bouwen aan relaties die wederzijdse groei bevorderen
Aandeelhouders: realiseren van duurzame winstgroei en aandeelhoudersrendement om zo de 
waarde van onze aandelen te verhogen

Onze Missie

We staan voor de goede smaak van onze  
producten en meer plezier in het leven brengen.

Onze Visie

Wereldwijd en lokaal het verschil maken door  
te groeien met waardevolle merken.

Onze Waarden

Innovatief en uitdagend
Uitmunten in kwaliteit
Gedeelde inspiratie

 Relatie met de Asahi Group Filosofie
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De 10 onderdelen van  
de Asahi Group Gedragscode
De gedragscode bestaat uit 10 principes voor het toepassen van ethiek en het respecteren van 
stakeholders op basis van vijf principes.

De Gedragscode is samengesteld uit twee elementen: het Bedrijfsbeleid en Onze Verplichtingen.

Een tekst die is geschreven met de bewoordingen "De Asahi Group" (of "Asahi") geeft het Bedrijfsbeleid 
van de Asahi Group met betrekking tot de zaak in kwestie weer en is een uitdrukking van onze  
verklaring aan de maatschappij.

Een tekst die is geschreven met de bewoordingen "we", "je" en/of "iedereen" geeft Onze Verplichtingen 
bij het bereiken van het bovenstaande weer en vermeldt de specifieke handelwijze waaraan eenieder 
van ons zich dient te houden.

  Hoe om te gaan met de Gedragscode

  Samenstelling van de Gedragscode

Hoofdtekst

  De tekst bevat het Bedrijfsbeleid en Onze Verplichtingen. Samen vormen deze de gemeenschappelijke 
Gedragscode voor de Asahi Group.

  Medewerkers van de Asahi Group dienen de Gedragscode te lezen en te begrijpen en deze toe te 
passen in hun dagelijks werk.

Onze 
Verplichtingen

Bedrijfsbeleid

 Gebruiksaanwijzing voor de Gedragscode van de Asahi Group

Klanten: verhogen van klanttevredenheid door verwachtingen continue te overtreffen.

Medewerkers: stimuleren van individuele ontwikkeling en groei van de gehele organisatie

Samenleving: bijdragen aan een duurzame samenleving

Partners: bouwen aan relaties die wederzijdse groei bevorderen

 1. Nastreven van klant- en consumenttevredenheid

 2. Transparant en integer handelen

 3. Scheppen van een veilig en positief werkklimaat en het laten groeien van de medewerker

 4. Bijdragen aan een duurzame maatschappij 

 5. Toezien op anti-omkoping

 6. Bevorderen van eerlijke en gezonde relaties met onze zakenpartners

 7. Bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij onze leveranciers

 8. Onderhouden van eerlijke concurrentieverhoudingen

Aandeelhouders: realiseren van duurzame winstgroei en aandeelhoudersrendement om zo de 
waarde van onze aandelen te verhogen

 9. Vergroten van bedrijfswaarde en beschermen van bedrijfsmiddelen

10. Streven naar tijdige, passende en eerlijke bekendmakingen
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Algemeen
(Van toepassing op alle stakeholders)

1

2

Naleven van wet- en regelgeving van elk land en elke regio
We houden ons in alle landen en regio’s waar we zaken doen aan de wetten en 
regels die van toepassing zijn op ons bedrijf.

Naleven van de Gedragscode
We handelen in overeenstemming met de Gedragscode. Als we zien of horen 
dat deze Gedragscode geschonden wordt, melden we dit onmiddellijk aan onze 
lijnmanager of onze afdeling legal / compliance.

De afdeling HR om advies vragen
Als we onzeker zijn over zaken met betrekking tot ethiek en compliance, vragen 
we onze afdeling legal / compliance om advies.

Algemeen 
Principe

De Asahi Group (hierna te noemen “Asahi“) houdt zich aan de wet- en regelgeving van alle landen 
en regio’s waar Asahi zaken doet. Als er sprake is van tegenstrijdigheid in de toepassing van een 
bepaald rechtsgebied of voorschrift zal Asahi integer en in de geest van de Gedragscode van de 
Asahi Group (hierna te noemen de “Gedragscode“) handelen.

3

Onze  
verplichtingen

 De Asahi Group Gedragscode

Klanten 1

Zorgen voor tevreden klanten en consumenten
We laten ons niet beperken door precedenten, maar kijken steeds naar nieuwe 
mogelijkheden, altijd bezien vanuit het oogpunt van klanten en consumenten, en 
streven ernaar om producten en diensten te leveren die hun verwachtingen 
overtreffen.

Vooropstellen van de veiligheid en het vertrouwen van onze klanten  
en consumenten
We streven ernaar om het vertrouwen van onze klanten en consumenten te 
behouden door het grootste belang te hechten aan het verschaffen van veilige 
en betrouwbare producten en diensten van topkwaliteit en te streven naar 
voortdurende verbetering. We blijven op de hoogte van de betreffende wet- en 
regelgeving. We stellen bedrijfsregels vast voor kwaliteitscontrolenormen en 
managementzaken met betrekking tot onze producten en diensten, en we 
houden ons hieraan. 

In het geval van een kwaliteitsincident met betrekking tot onze producten of 
diensten, of zorgen hierover, reageren we snel, met de veiligheid van onze 
klanten en consumenten als onze hoogste prioriteit. 

1

2

Onze  
verplichtingen

Principe Verhogen van klanttevredenheid door de verwachtingen continue te overtreffen 

Nastreven van klant- en consumententevredenheid
Asahi stelt de veiligheid en het vertrouwen van haar klanten en consumenten boven alles. Asahi 
zorgt voor klanttevredenheid door het naleven van wetten en regels met betrekking tot de kwaliteit 
van zijn producten en diensten en door het voortdurend overtreffen van verwachtingen met zijn 
producten en diensten.

Bedrijfs- 
beleid 

 De Asahi Group Gedragscode
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Klanten 2

Correcte uitleg en openbaarmaking
We houden ons aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de 
uitleg en openbaarmaking van relevante informatie over onze producten en 
diensten. We verschaffen accurate informatie en gebruiken geen uitdrukkingen 
die onze klanten en consumenten zouden kunnen misleiden.

Integer reageren op feedback van klanten en consumenten
We luisteren goed naar de stem van onze klanten en consumenten en onze reactie is 
snel, integer en op feiten gebaseerd. We hechten waarde aan de stem van klanten en 
consumenten bij het verbeteren van onze producten, diensten en bedrijfsvoering.

Verantwoordelijkheid nemen voor onze woorden en daden
We gaan integer te werk, in het besef dat onze woorden en daden een directe 
uitwerking hebben op de klant en de consument en daarmee op het vertrouwen 
dat zij in onze bedrijven en merken stellen.

1

2

3

Onze  
verplichtingen

Medewerkers

Persoonlijke Groei
We proberen allemaal om onze talenten maximaal te benutten. We zijn niet 
tevreden met de status quo en proberen altijd om hogere doelen te bereiken.

Communicatie
We bevorderen actieve communicatie op de werkvloer. In het geval van een 
bedrijfsongeluk of incident, of als de kans hierop bestaat, reageren we snel door 
nauwe communicatie te onderhouden en onze collega’s bij te staan. 

Gezondheid en veiligheid 
We blijven op de hoogte van wetten en voorschriften met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid op onze werkvloer en de implementatie hiervan, en 
streven altijd naar een veilige en gezonde werkomgeving. 

Zero tolerance-beleid voor verdovende middelen
Om ons werk goed uit te kunnen voeren streven we naar het behoud van geestelijke en 
lichamelijke gezondheid. We onthouden ons van het bezit en gebruik van illegale of 
gecontroleerde drugs tijdens onze werkzaamheden. Ook onthouden wij ons van het 
gebruik van verdovende middelen buiten werktijd, wanneer deze een goede uitvoering  
van ons werk in de weg kunnen staan. 

Zero tolerance-beleid voor pesterij en intimidatie
We tolereren geen enkele vorm van pesten en/of intimidatie, in woorden  
noch daden.

1

2

3

4

5

Onze  
verplichtingen

 De Asahi Group Gedragscode De Asahi Group Gedragscode

Stimuleren van individuele ontwikkeling en groei van de hele organisatie

Scheppen van een veilig en positief werkklimaat en het laten groeien van  
de medewerker
Asahi respecteert de mensenrechten en de diverse overtuigingen van al haar medewerkers, en streeft naar een 
cultuur waarin elke medewerker kan groeien door gebruik te maken van zijn of haar unieke kennis en vaardigheden. 
Door de groei van zijn medewerkers groeit Asahi zelf ook. Asahi houdt zich aan de arbeidswetgeving, waaronder 
ook arbeidsregels en arbeidscontracten in elk land en elke regio waar Asahi zaken doet, en streeft naar het creëren 
van een gezonde en veilige werkomgeving voor haar medewerkers.

Principe

Bedrijfs- 
beleid

Verhogen van klanttevredenheid door de verwachtingen continue te overtreffen

Transparant en integer handelen
Asahi verschaft klanten en consumenten relevante informatie over zijn producten en diensten.  
Asahi reageert snel en integer op feedback en navragen van klanten en consumenten.

Principe

Bedrijfs- 
beleid
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Samenleving 1

Verantwoorde alcoholconsumptie
Als organisatie in een sector waarin alcoholische dranken worden gemaakt en 
verkocht, gedragen we ons verantwoordelijk en dragen we bij aan het verspreiden 
van de juiste kennis over verantwoord drinken.

Hoewel we door middel van onze alcoholische dranken een plezierig en feestelijk 
tintje aan het leven van alledag willen geven, beseffen we terdege dat onverantwoord 
alcoholgebruik problemen kan veroorzaken als rijden onder invloed, drankgebruik 
door minderjarigen, alcoholgebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding en overmatig 
alcoholgebruik. Daarom proberen we onverantwoord alcoholgebruik tegen te gaan.

Behoud van het milieu
We houden ons aan milieuwetten en –regels in elk land en elke regio waar we 
zaken doen en proberen het milieu minder te belasten omdat we beseffen dat 
water, landbouwproducten en andere “gaven van de natuur” van het grootste 
belang zijn voor ons bedrijf.

Respect voor mensenrechten
We respecteren de diversiteit en de mensenrechten van individuen.  
We discrimineren niet en doen niets wat schade toebrengt aan de waardigheid 
van enig individu op basis van nationaliteit, ras, etniciteit, religie, ideologie, 
gender, leeftijd, handicap, genderidentiteit, seksuele oriëntatie of arbeidspositie.

We dragen zorg voor een grondig begrip van relevante wetten en regels en 
zullen geen handelingen verrichten die mensenrechten schenden, zoals 
dwangarbeid of kinderarbeid. We verwachten hetzelfde van onze zakenpartners.

1

2

3

Onze  
verplichtingen

Samenleving 2

Verbod op omkoping
We hebben een gedegen begrip van wet- en regelgeving met betrekking tot 
omkoping en corruptie in elk land en elke regio waar we zaken doen. We laten 
ons met geen enkele vorm van omkoping van ambtenaren of individuen in 
vergelijkbare posities in. 

We onthouden ons van handelingen die tot een vermoeden van omkoping kunnen 
leiden, waaronder het verschaffen van vermaak, giften of donaties die wetten en 
regels schenden of de in het maatschappelijk verkeer geaccepteerde normen te 
boven gaan, met het verkrijgen of behouden van klandizie als doel. 

Verbod op illegale politieke bijdragen
Waar het gaat om het leveren van politieke bijdragen in verband met legitieme 
politieke zaken die van belang zijn voor ons bedrijf houden we ons aan de 
bedrijfsprocedures en aan de wetten en de regels van elk land en elke regio.

1

2

Onze  
verplichtingen

 De Asahi Group Gedragscode De Asahi Group Gedragscode

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Toezien op anti-omkoping
Asahi laat zich niet in met enige vorm van omkoping of corruptie en streeft naar het onderhouden 
van eerlijke en gezonde zakelijke relaties. Asahi blijft politiek neutraal.

Bedrijfs- 
beleid

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Bijdragen aan duurzame maatschappij
Asahi probeert maatschappelijke problemen aan te pakken via zijn bedrijf en bij te dragen aan  
het ontstaan van een duurzame maatschappij. Respect voor mensenrechten staat centraal bij  
alles wat Asahi doet.

Bedrijfs- 
beleid

Principe Principe
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 De Asahi Group Gedragscode

Partners 1

Gezonde zakelijke relaties 
Bij het beoordelen van zakenpartners maken wij veiligheid en het vertrouwen van 
onze klanten en consumenten onze eerste prioriteit. We bouwen aan verantwoordelijke 
zakelijke relaties door middel van een uitgebreide beoordeling van partners op het 
gebied van kwaliteit, prijs, betrouwbaarheid, stabiele levering, compliance, 
stellingname op het gebied van milieuvraagstukken en respect voor mensenrechten.

Eerlijke zakelijke relaties
We doen geen zaken op een oneerlijke manier die wetten en regels op het gebied 
van eerlijke concurrentie schendt, zoals het stellen van handelsvoorwaarden die 
dergelijke wetten en regels schenden, in elk land en elke regio waar we zaken doen.

Verbod op ongepast vermaak of giften
We vragen onze zakenpartners niet om geldelijke donaties, of vermaak, giften of 
welke gunst dan ook, die algemeen aanvaarde zakelijke praktijken te boven 
gaan, en accepteren deze evenmin.

Voorkomen en bestrijden van banden met georganiseerde misdaad 
We hebben geen verbanden met de georganiseerde misdaad of individuen of 
groepen die zich bezighouden met illegale praktijken als witwassen.

1

2

3

4

Onze  
verplichtingen

Partners 2

Bevorderen van MVO met onze leveranciers
We delen de Gedragscode met leveranciers en vragen hen om zich te houden 
aan beleid met betrekking tot onder andere het verbod op dwangarbeid of 
kinderarbeid, andere schendingen van de mensenrechten en omkoping en 
corruptie, en beleid waarin eisen worden gesteld aan het zorgen voor een 
veilige werkomgeving en de bescherming van het milieu.  

Begrijpen van onze gehele toeleveringsketen
We proberen onze gehele toeleveringsketen, inclusief onze directe leveranciers 
en hun onderaannemers, te begrijpen en verifiëren en beoordelen hun naleving 
van wetten en regels, kwaliteitsnormen en ander beleid. 

1
Onze  

verplichtingen

2

 De Asahi Group Gedragscode

Bouwen aan relaties die wederzijdse groei bevorderen

Bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  
bij onze leveranciers
Samen met leveranciers bevordert Asahi maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in zijn 
inkoopbeleid, respecteert mensenrechten en het milieu, en houdt zich aan toepasselijke wet- en 
regelgeving om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. 

Bedrijfs- 
beleid

Bouwen aan relaties die wederzijdse groei bevorderen

Bevorderen van eerlijke en gezonde relaties met onze zakenpartners
Asahi schakelt leveranciers en andere zakenpartners in op basis van een uitgebreide 
beoordeling, waarin kwaliteit en prijs worden meegenomen. Asahi bevordert eerlijke en 
verantwoordelijke relaties met zakenpartners en werkt met partners aan een wederzijdse 
vergroting van de bedrijfswaarde.

Bedrijfs- 
beleid

Principe Principe
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Aandeelhouders 1

 De Asahi Group Gedragscode

Kartelverbod
We laten ons niet in met enige overeenkomst met concurrenten of andere 
partijen die eerlijke concurrentie tegengaat.  

We houden ons aan wet- en regelgeving met betrekking tot eerlijke concurrentie 
in elk land en elke regio waar we zaken doen. We wisselen geen 
concurrentiegevoelige informatie die deze wetten schendt of de schijn van 
kartelvorming kan wekken uit met concurrenten.

Verbod op oneerlijke handelspraktijken
We doen niet aan het vaststellen van wederverkoopprijzen, leggen geen 
oneerlijke contractvoorwaarden op of verrichten geen handelingen die wetten of 
regels met betrekking tot eerlijke concurrentie schenden in elk land en elke regio 
waar we zaken doen.

We maken geen gebruik van onze dominante positie in de markt voor het 
verrichten van handelingen die de bedrijfsactiviteiten van anderen op oneerlijke 
wijze uitsluiten of beperken. 

1

Partners 3

Onze  
verplichtingen

2

Streven naar innovatie
We proberen om innovatie te creëren door ons dagelijkse werk en de wereld 
nieuwe waarde te bieden.

Vermijden van belangenconflicten
We verrichten geen handelingen die in strijd zijn met het bedrijfsbelang zonder 
voorafgaande goedkeuring van het bedrijf. 

Maatschappelijk verantwoord omgaan met bedrijfsactiva
We benutten onze materiële en immateriële activa in overeenstemming met de 
bedrijfsregels en gebruiken deze uitsluitend voor legitieme bedrijfsdoeleinden. 
We doen ons best om het merk en de intellectuele eigendom van ons bedrijf te 
beschermen als bijzonder belangrijke immateriële activa en te voorkomen dat 
we de rechten van anderen schenden.

Informatiemanagement en geheimhoudingsplicht
We erkennen het belang van de bedrijfsgegevens en -informatie (waaronder 
persoonsgegevens van klanten, partners, consumenten en medewerkers) die door 
het bedrijf gecreëerd of verworven zijn en zullen ernaar streven om deze op de 
juiste wijze te beheren in overeenstemming met de bedrijfsregels. In het geval van 
een incident zoals een informatielek zullen we dit onmiddellijk aan onze lijnmanager 
en/of de betreffende afdeling melden.

We nemen maatregelen om onnodige openbaarmaking van vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie te voorkomen. We erkennen dat onze online sociale netwerken  
(een publieke arena vormen, en zullen voorzichtigheid in acht nemen bij het gebruik 
van deze media en ernaar streven om het risico van het lekken van informatie of 
ongepaste openbaarmaking van vertrouwelijke informatie te beheersen.
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Onze  
verplichtingen

 De Asahi Group Gedragscode

Realiseren van duurzame winstgroei en aandeelhoudersrendement om zo de waarde van onze 
aandelen te verhogen

Vergroten van bedrijfswaarde en beschermen van bedrijfsmiddelen
Asahi tracht de waarde van de onderneming te vergroten door middel van duurzame winstgroei 
en passende winstteruggave aan de aandeelhouders. Om dit te bereiken, beheert Asahi zijn 
materiële en immateriële activa op de juiste manier, in overeenstemming met de bedrijfsregels en 
beschermt Asahi de waarde van dergelijke activa.

Bedrijfs- 
beleid

Bouwen aan relaties die wederzijdse groei bevorderen

Onderhouden van eerlijke concurrentieverhoudingen
Asahi houdt zich aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot eerlijke concurrentie in 
elk land en elke regio waar Asahi zaken doet en handelt eerlijk en transparant.

Bedrijfs- 
beleid

Principe Principe
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Onze  
verplichtingen

Tijdige, correcte en eerlijke bekendmakingen
We maken bedrijfsinformatie op een tijdige, correcte en eerlijke manier bekend, 
in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Correcte financiële rapportage en administratie
We voeren onze boekhouding in overeenstemming met toepasselijke 
belastingwetten en verslaggevingsregels, en zorgen voor een accurate en 
betrouwbare financiële rapportage. Bovendien maken en bewaren we 
toepasselijke documenten en zakelijke bescheiden die gerelateerd zijn aan 
essentiële besluiten en overwegingen in overeenstemming met de bedrijfsregels.

Verbod op handel met voorkennis
We houden ons niet bezig met handel met voorkennis in welke vorm dan ook, 
waaronder het kopen en verkopen van aandelen op basis van essentiële niet-
openbare informatie over Asahi Group Holdings, Ltd. of een ander bedrijf.
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Aandeelhouders 2
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 De Asahi Group Gedragscode

Realiseren van duurzame winstgroei en aandeelhoudersrendement om zo de waarde van onze 
aandelen te verhogen

Streven naar tijdige, correcte en eerlijke bekendmakingen
Asahi maakt bedrijfsinformatie op een tijdige, correcte en eerlijke manier bekend zodat 
aandeelhouders bedrijfsinformatie correct kunnen inschatten en beoordelen, en ter voorkoming van 
handel met voorkennis en lekken van essentiële niet-openbare informatie.

Bedrijfs- 
beleid

   Gedragscode overzicht

De Gedragscode is van toepassing op alle (tijdelijke) medewerkers van de Asahi Group 
(waaronder uitzendkrachten, freelancers en andere ingeschakelde derden, etc).

Toepasselijkheid

In het geval dat vragen ontstaan omtrent interpretatie van de Gedragscode 
dienen alle functionarissen en medewerkers van de Asahi Group niet zelf een 
oordeel te vellen, maar de zaak te bespreken met hun afdeling legal/compliance.

Interpretatie van 
de Gedragsregels

De Gedragscode en hun aanpassingen* worden aangenomen door een besluit 
van Asahi Group Holdings, Ltd.
*met uitzondering van kleine ondergeschikte aanpassingen.

Totstandkoming 
en herziening van 
de Gedragscode

In het geval dat ethische schendingen of (vermeende) schendingen van de 
gedragscode zich voordoen, dienen alle medewerkers van de Asahi Group te 
proberen de zaak op te lossen door deze te bespreken met hun lijnmanager,  
de afdeling HR of de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Bij overtredingen van de Gedragscode zal de organisatie genoodzaakt zijn op  
te treden en waar relevant disciplinaire maatregelen toe te passen. De intentie 
om de organisatie te bevoordelen vormt geen geldige reden voor het begaan 
van een overtreding.

Als een organisatie binnen de Asahi Group kennis neemt van vermoede of 
daadwerkelijke overtreding van de Gedragscode zal deze een onderzoek 
instellen naar de feiten. Als een dergelijk onderzoek begint, dienen medewerkers 
dit onderzoek niet te hinderen en dienen zij hun volledige medewerking daaraan 
te verlenen.

Reageren op 
overtredingen

Principe
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De Gedragscode geldt voor iedereen binnen de Asahi Group. We dienen ons allemaal aan de Gedragscode  
te houden, waarbij we ons ervan bewust moeten zijn hoe deze regels van toepassing zijn ten aanzien van  
onze specifieke functie en verantwoordelijkheden.

Ethisch en integer handelen
Wanneer we, in overeenstemming met de Gedragscode, ethisch en integer handelen, 
dragen we bij aan het vergroten van het vertrouwen van belanghebbenden en de 
maatschappij in de Asahi Group.
Daarom dienen we allemaal de wet- en regelgeving met betrekking tot ons werk en de 
Gedragscodes volledig te begrijpen.

Vermijd overhaast oordelen
Ondanks dat ze met zorg zijn samengesteld, dekken de Gedragscode en bedrijfsregels 
echter niet alle zaken waarmee we in ons dagelijks werk te maken kunnen krijgen. 

Als je niet precies weet hoe je ethisch en in overeenstemming met de voorschriften 
moet handelen met betrekking tot zaken die niet in de Gedragscode en bedrijfsregels 
vermeld staan, stel jezelf dan de volgende zeven vragen. 

Als je bij het beantwoorden van de zeven vragen nog steeds niet zeker weet of je 
beslissing ethisch en in overeenstemming met de voorschriften is, wacht dan even 
alvorens te handelen en bespreek de kwestie met je lijnmanager of de afdeling legal.

Laat overtredingen niet zomaar gebeuren
Iedereen binnen de Asahi Group dient zich te onthouden van het geven van instructies 
of het doen van verzoeken aan andere medewerkers, agenten of zakenrelaties om 
onethisch of in strijd met de voorschriften of de Gedragscode te handelen. 

Bovendien dienen alle medewerkers overtredingen of vermoedens van overtredingen 
door andere mensen in de groep, agenten of zakenpartners niet zomaar te laten 
gebeuren, noch door de vingers te zien. Indien je instructies of verzoeken ontvangt die 
niet ethisch of in overeenstemming met de voorschriften zijn of de Gedragscode 
overtreden, wordt van je verwacht dat je de zaak met de afdeling legal bespreekt of 
deze meldt via de interne vertrouwenspersoon in de organisatie.

Verwachtingen 
voor het  
managementteam

Als manager dien je aan het volgende te denken.

  Je dient een werkomgeving te creëren waar mensen punten van zorg 
kunnen bespreken zonder te vrezen voor represailles.

  Je dient je te onthouden van het geven van instructies die tot het overtreden 
van wet- en regelgeving of de Gedragscode kunnen leiden

  Als je benaderd wordt door mensen met het verzoek om vragen of punten 
van zorg met betrekking tot de Gedragscode te bespreken, onderneem dan 
actie en ga serieus met de zaak om. Als het niet mogelijk is om zelfstandig 
tot een degelijk oordeel te komen, bespreek de zaak dan met je lijnmanager 
of de afdeling legal.

  Als je op de hoogte raakt van overtredingen of vermoedens van overtredingen 
van wet- en regelgeving of de Gedragscode, meld dat dan onmiddellijk en 
bespreek de zaak met de juiste verantwoordelijke binnen je organisatie.

Alle leidinggevenden van de Asahi Group worden geacht de op de vorige 
bladzijde genoemde zaken na te leven, evenals de hieronder vermelde zaken.

  Alle mensen met leidinggevende verantwoordelijkheden dienen het goede 
voorbeeld te geven en zich aan de Gedragscode te houden. Je bent 
verantwoordelijk voor het scheppen van een bedrijfscultuur die ethisch 
gedrag en naleving van voorschriften altijd vooropstelt.

  Alle leden van het management dienen regelmatig na te gaan of de 
medewerkers aan wie zij leiding geven, de Gedragscode kennen en 
begrijpen, zich aan de Gedragscode houden en dienen hun best te doen om 
problemen te verhelpen.

  Alle managers van de Asahi Group dienen zich aan de Gedragscode te 
houden voor wat betreft het door hun afdeling uitgevoerde werk. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het geven van voorlichting aan medewerkers binnen 
hun afdeling over de Gedragscode en wet- en regelgeving die voor hun werk 
van toepassing is. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat deze informatie in de 
praktijk gebracht wordt door de mensen in hun teams.

Verantwoorde- 
lijkheden van 
managers

Verwachtingen 
voor alle 
Asahi Group 
medewerkers

   De verantwoordelijkheid van de verschillende  
medewerkers in de organisatie

  Is de handeling legaal?

  Is de handeling in overeenstemming met de Asahi Group Filosofie?

  Hoe kan de handeling door klanten en consumenten worden opgevat?

  Is een soortgelijke handeling in het nieuws geweest als een voorbeeld van verkeerd gedrag?

  Als je de handeling uitvoert, lig je daar dan ’s nachts wakker van?

  Ga je bij de beslissing alleen op je eigen oordeel af?

  Kun je de handeling met een gerust geweten aan je familie of vrienden uitleggen?

Zeven vragen die je jezelf dient te stellen als je twijfelt over het nemen van een beslissing:
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 Aantekeningen
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