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Preambul
Obiectivele corporative ale Grupului DRÄXLMAIER sunt
supuse unor influențe interne și externe care suferă
modificări în timp.. Aceste schimbări conduc la abateri
de la valorile țintă strategice și operaționale orientate
spre viitor Un risc este definit ca o deviere nedorită,
negativă de la un obiectiv, în timp ce o oportunitate este
definită ca o deviere pozitivă. Gestionarea riscurilor
descrie procesul de identificare, evaluare și comunicare
a riscurilor, urmată de utilizarea coordonată și
economică a resurselor pentru a reduce la minimum
probabilitatea și impactul evenimentelor nedorite și
maximizarea oportunităților.
Managementul riscului corporativ al Grupului
DRÄXLMAIER este aliniat la harta strategică a
companiei și este în conformitate cu declarația misiunii
strategice. Pentru a asigura implementarea și realizarea
sistemului de management al riscului, acesta nu face
parte numai din sistemul de management integrat al
Grupului DRÄXLMAIER, dar este, de asemenea,
ancorat în harta proceselor companiei.

Conținut
Roluri și responsabilități
Managementul riscului corporativ al Grupului
DRÄXLMAIER este responsabil pentru coordonarea,
controlul și implementarea sistemului de management al
riscului la nivelul grupului.
În plus, monitorizează permanent situaţia generală a
riscurilor grupului, este responsabil pentru îmbunătăţirea
continuă a procesului şi coordonează ședințele
periodice şi speciale ale Comitetului Director, precum şi
raportarea orientată spre obiective a riscurilor aferente
către diversele părți interesate ale Grupului
DRÄXLMAIER.
Autoritatea centrală la sediul din Vilsbiburg este
Comitetul Director de Riscuri. Include experți din diverse
unități funcționale care validează și aprobă întregul
portofoliu de risc al grupului, așa cum rezultă din
inventarul de riscuri. În cadrul responsabilităților sale,
fiecare membru al consiliului este obligat și are mandat
să gestioneze și să monitorizeze riscurile semnificative
conform obiectivelor strategice și operaționale ale
grupului. Responsabilul cu gestionarea riscului în funcție

coordonează identificarea, evaluarea și controlul
riscurilor în cadrul unității sale funcționale sau a
departamentului.
În plus, ca parte a inventarului de riscuri, acesta este
responsabil pentru verificarea plauzibilității riscurilor
care fac parte din categoriile de risc respective. În
coordonare cu Managementul Riscului Corporativ,
Responsabilul cu gestionarea riscului efectuează
monitorizarea și supravegherea continuă a
implementării măsurilor de reducere a riscurilor. Acesta
este responsabil pentru implementarea și monitorizarea
măsurilor de reducere a riscurilor.
În plus, fiecare angajat al Grupului DRÄXLMAIER face
parte din sistemul de management al riscului și, prin
urmare, este implicat proactiv în depistarea precoce a
riscurilor. Auditul intern este responsabil pentru
monitorizarea independentă de proces a adecvării și
eficacității sistemului de management al riscului al
Grupului DRÄXLMAIER.
Managementul riscurilor
Riscurile identificate trebuie evaluate în ceea ce privește
cele două dimensiuni, respectiv probabilitatea apariției
și impactul. Riscurile nou identificate sau cele ale căror
evaluări s-au schimbat în timp trebuie raportate
Managementului Riscului Corporativ, ca parte a
raportării riscurilor.
În plus, riscurile semnificative (de exemplu, orice fel de
amenințare iminentă la adresa vieții sau a sănătății)
identificate între ciclurile trimestriale de raportare trebuie
raportate imediat către Managementul Riscului
Corporativ ("raportare ad-hoc").
Sunt disponibile diverse strategii pentru diminuarea
riscurilor.
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The choice of a risk mitigation measure should be in line
with the risk strategy of the DRÄXLMAIER Group.
The control and mitigation of operational risks as well as
the definition of adequate risk mitigation measures are
reflected in the corresponding risk management
processes of the respective operating units.

Scop

Restricţii
Tranzacţiile de afaceri în cadrul Grupului DRÄXLMAIER
pot fi efectuate numai în conformitate cu cerinţele
legale, cu actul constitutiv aferent şi cu statutul
societății, precum şi cu orientările şi procesele interne
corespunzătoare. Riscurile care pun în pericol existența
Grupului DRÄXLMAIER trebuie depășite şi atenuate
imediat. Riscurile care depășesc un prag definit în ceea
ce priveşte impactul şi / sau probabilitatea apariţiei sunt
analizate în detaliu în cadrul Comitetului Director.
În conformitate cu normele semnatare și puse la
dispoziție de către Departamentul juridic al Grupului
DRÄXLMAIER în intranet, trebuie respectat un principiu
al controlului dublu.
Principiul segregării sarcinilor trebuie să fie respectat în
mod fundamental. Excepţiile de la acest principiu
trebuie să fie aprobate de Consiliul Director de Riscuri.

Informații suplimentare

Conținuturile acestei politici se aplică tuturor angajaților
DRAXLMAIER din întreaga lume. Mai mult,
DRAXLMAIER Group cere ca și furnizorii săi să
respecte și să le ia în considerare în politicile lor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați
această adresă de e-mail: policy-info@draexlmaier.com
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