
Mission Statement  
of the FUCHS Group

Eksistenserklæring til  
FUCHS-gruppen



FUCHS PETROLUB is a global Group based in Germany which 

produces and distributes lubricants and related specialties around 

the world. The Group, which was founded in 1931, with its 

headquarters in Mannheim, ranks number one among the world’s 

independent lubricant providers. 

 

We have successful operations worldwide. To help our employees 

around the globe grow even more closely together, FUCHS has 

developed a mission statement as the basis for a uniform corporate 

culture. The FUCHS mission statement consists of the three  

pillars of LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. and is based on 

five elem entary values. It serves as the foundation and guideline  

for our day-to-day actions. The model strengthens the Group‘s 

corporate identity, allowing employees understand what the 

company stands for.

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



FUCHS PETROLUB er et globalt konsern med tysk opphav som 

produserer og distribuerer smøremiddel og relaterte spesialpro dukter 

over hele verden. Konsernet, som ble grunnlagt i 1931 og har sitt 

hovedkontor i Mannheim, inntar 1. plassen på  verdenstoppen blant 

uavhengige leverandører av smøremiddel.  

 

Vår virksomhet har suksess over hele verden. For at medarbeidere 

overalt i verden skal stå enda nærmere sammen, har FUCHS 

 utviklet en eksistenserklæring som grunnlag for en enhetlig bedrift-

skultur. FUCHS-modellen består av de tre søylene LUBRICANTS.  

TECHNOLOGY. PEOPLE. og baserer på fem elementære verdier. 

Den tjener som fundament og veiviser for den daglige virksom-

heten. Modellen styrker konsernets foretaksidentitet. Medarbeiderne 

vet hva bedriften står for.

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



FUCHS focuses on lubricants and offers solutions for all issues 

and fields of application in the world of lubricants.

LUBRICANTS.

FUCHS claims technological leadership in strategically import- 

ant fields of application and is acknowledged as the number 

one technology partner by its customers. Not only does FUCHS 

focus on its own lubricants, it also takes a holistic approach,  

paying close attention to the processes in place at its customers.

TECHNOLOGY.

FUCHS’ dedicated corporate culture, coupled with its loyal 

and motivated workforce, is the strategic key to its success. 

Our employees form the basis for this success.

PEOPLE.



FUCHS fokuserer på smøremidler og tilbyr løsninger for  

alle krav og bruksområder innen dette segmentet.

LUBRICANTS.

FUCHS krever teknologisk ledelse på strategisk viktige bruks-

områder og er anerkjent som ledende teknologipartner av 

sine kunder. FUCHS er ikke bare opptatt av sine egne smøre-

midler, men følger også nøye med hele prosessforeløpet hos 

kunden.

TECHNOLOGY.

Den strategiske forklaringen på FUCHS’ suksess er en egen 

bedriftskultur med sterkt engasjement, samt lojale og moti-

verte medarbeidere. Våre medarbeidere danner grunnlaget 

for suksessen.

PEOPLE.



 Trust
  Creating value
 Respect
  Reliability
 Integrity

THE FUCHS CORE VALUES



 Tillitt
  Verdiskapning
 Respekt
 Pålitelighet
 Integritet

FUCHS-GRUNNVERDIER



TRUST

TILLITT





Trust is the basis of our 
self-understanding

Mutual trust forms the basis of our cooperation within the organiza-

tion and with our customers, suppliers and investors. Working on 

the basis of mutual trust, we develop specific solutions together with 

our customers. We engage in trusting collaboration with our busi-

ness partners to secure the performance and quality of products, as 

well as reliability of delivery. Cooperation between our employees  

is characterized by openness and fairness, as well as mutual trust and 

respect. We are open and transparent in our communication with 

our investors.



Tilitt er grunnlaget for  
vår selvforståelse

Gjensidig tillitt danner grunnlaget for vårt samarbeid både internt i 

konsernet, men også eksternt med kunder, leverandører og inves-

torer. På basis av gjensidig tillitt utvikler vi spesielle løsninger sammen 

med våre kunder. Vi satser på et tillitsfullt samarbeid med våre 

forretningspartnere for å sikre ytelse og kvalitet til våre produkter 

samt leveransesikkerhet. Samarbeidet mellom våre medarbeidere 

karakteriseres av åpenhet og fairness, i tillegg til gjensidig tillit og 

respekt. Vi er åpne og transparente i omgang med våre investorer.



CREATING VALUE

VERDISKAPNING





We deliver leading 
technology and first class 
service to our customers

We offer our customers technically future-oriented products that 

generate added value. Scientific and technological progress repre-

sents both a challenge and a benchmark for our product develop-

ment. Our customers appreciate us as a partner in research and 

development. Our committed employees provide knowledgeable 

advice and support and analyze the specific processes of our cus-

tomers to find the optimal solution. The technical performance and 

reliability of our products is complemented by the highest service 

quality.

Identify and create  
FUCHS Value Added

We also generate profitable growth by seizing opportunities and 

handling risks. Our processes are efficient. We create value for  

our customers, employees and shareholders. Our employees partici-

pate appropriately in this added value.



Vi leverer ledende 
teknologi og førsteklasses 
service til kundene våre

Vi tilbyr kundene våre teknologisk fremtidsorienterte produkter som 

skaper merverdi. Vitenskapelig og teknisk fremskritt er samtidig en 

utfordring og målesokk for vår produktutvikling. Våre kunder setter 

stor pris på oss som utviklingspartner. Våre engasjerte medarbeidere 

gir sakkyndig veiledning og assistanse i tillegg til å analysere kunde-

spesifikke prosesser for å oppnå optimal problemløsning. Teknisk 

ytelsesevne og pålitelighet til våre produkter kompletteres av første-

klasses servicekvalitet.

Vi identifiserer og  
skaper merverdi  
(FUCHS Value Added)

Vi skaper profitabel vekst ved å nytte sjanser og håndtere risikoer. 

Våre prosesser er effektive. Vi skaper verdier for våre kunder, med-

arbeidere og aksjonærer. Våre medarbeidere partisiperer tilsvarende 

i verdistigningen.



Provide space for 
innovation to explore  
new paths

We provide a platform for new ways of thinking and support un- 

conventional ideas. We love research and finding new approaches  

for solving problems. We give our research and development staff  

the freedom to move away from familiar paths and implement  

unconventional solutions. We shape technological progress with our 

knowledge and the experience of a globally operating company.

Act with an entrepre- 
neurial spirit

We are entrepreneurs within our own company, focusing on the 

essentials, acting fast and consistently, as well as taking decisions.  

We know our customers and our markets. We improve processes  

and are not happy until we have delivered first class performance.



Vi skaper rom 
for innovasjon og 
nye veier

Vi skaper en plattform for nye tenkemåter og støtter ukonvensjo-

nelle idéer. Vi elsker forskning og det å finne nye problemløsninger. 

Vi gir våre forskere og utviklere frihet til å forlate gamle stier og 

realisere ukonvensjonelle løsninger. Vi skaper teknologisk fremskritt 

med kunnskap og erfaring fra vårt globalt agerende foretak.

Våre handlinger styres  
av entrepenørånd

Vi er entrepenører innenfor foretaket, fokuserer på det vesentlige, 

agerer raskt, konsekvent og tar avgjørelser. Vi er fortrolige med 

våre kunder og våre markeder. Vi forbedrer prosessene og gir oss 

ikke før toppresultat er nådd.



Empower employees 
with responsibility and 
accountability

We delegate responsibility to our employees and set both motivating 

and transparent targets. We place great emphasis on personal  

and professional competence. We include our employees in decision- 

making processes, ask questions and listen. Our actions are honest, 

accountable and transparent. We make success measurable.



Vi gir ansvar til 
medarbeiderne og  
tar de på ordet

Vi delegerer ansvar til våre medarbeidere og setter motiverende og 

transparente mål. Personlig og faglig kompetanse har høy prioritet 

hos oss. Vi integrerer våre medarbeidere i avgjørelsesprosessen, 

stiller spørsmål og lytter. Vår handlemåte er ærlig, beregnelig og 

transparent. Vi gjør suksess målbar.



RESPECT

RESPEKT





We acknowledge our 
responsibility towards  
our stakeholders, society 
and environment

Show appreciation and 
recognition

We stand by our responsibility towards the company, its employees 

and the environment. In addition to this, we accept our social 

responsibility. We carefully steward the resources entrusted to us. 

By creating sustainable products and services, we make a positive 

contribution to preserving our environment.

Our cooperation is characterized by respectful and trusting inter- 

action with one another. We do not engage in any kind of discrim-

ination. We respect the rights and values of every individual. We show 

recognition and appreciation for the work of our employees and 

partners. We respect the cultures of all regions and countries.



Vi tar ansvar  
overfor forskjellige 
interessegrupper,  
samfunn og miljø

Vi overtar ansvar for bedriften, medarbeiderne og miljøet. I tillegg 

til det ivaretar vi også vårt sosiale ansvar. Vi håndterer de resurser  

vi ble overlatt på en ansvarsfull måte. Ved å skape bærekraftige 

produkter og tjenester, yter vi et positivt bidrag til miljøvernet.

Vi viser takknemlighet og 
anerkjennelse

Vårt samarbeid er preget av en respektfull og fortrolig omgang med 

hverandre. Her blir ingen diskriminert. Vi respekter alle menneskers 

verdighet. Vi viser anerkjennelse og takknemlighet for den prestasjon 

våre medarbeidere og partnere yter. Vi respekterer kulturen til alle 

 regioner og land.



Act with fairness to-
wards our partners and 
employees

Foster an open minded 
discussion culture

We treat our employees and partners both fairly and honestly. We do  

not pursue our personal interests. Our actions serve the interests  

of our customers, employees and shareholders. We require of others 

only what we are prepared to do ourselves.

We always seek open discussion and let the best argument win. 

We communicate openly, clearly and factually. We honor and 

respect ideas and arguments irrespective of hierarchical levels. We 

live out change as a natural and welcome part of our success.



Vi opptrer redelig overfor 
partnere og medarbeidere

Vi oppmuntrer til en  
åpen diskusjon

Vi behandler våre medarbeidere og partnere både rettferdig og ærlig. 

Vi forfølger ikke våre personlige interesser. Våre handlinger tjener 

interessene til våre kunder, medarbeidere og aksjonærer. Vi krever 

bare det av andre som vi selv også er villige til å gjøre.

Vi ønsker alltid en åpen diskusjon og at det beste argumentet skal 

vinne. Vi kommuniserer åpent, klart og saklig. Vi verdsetter idéer og 

argumenter uavhengig av hierarkinivåene. Vi oppfatter forandringer 

som en selvfølgelig del av vår suksess. 





RELIABILITY

PÅLITELIGHET



We walk the talk

Committed to technical 
leadership

We are a role model and live out our corporate values. We show  

personal commitment and passion for our field of expertise.  

We set examples regarding motivation, commitment and excel- 

lent performance.

We work on securing technological leadership in our core business. 

We develop, produce and market technically sophisticated products. 

Future-oriented products bring our customers added value, help 

save energy and protect the environment.



Vi holder det vi lover

Vi bekjenner oss til 
teknologi lederrollen

Vi er et forbilde og lever foretaksverdiene. Vi overbeviser gjennom 

personlig innsats og lidenskap for vårt fagområde. Vi er et eksempel 

på motivasjon og topp prestasjon.

Vi arbeider på å sikre teknologiledelsen i de forretningssegmenter 

som er viktige for oss. Vi utvikler, produserer og distribuerer teknisk 

avanserte produkter. Fremtidsorienterte produkter gir våre kunder 

merverdi, hjelp til energisparing og miljøvern.



Maintain a consistent track 
record of performance

Act in a responsive and 
transparent way

We are proud of our success story, which is based on performance, 

innovative products and exceptional customer service. Our employees 

are motivated to continue this success story.

We win our orders in transparent and fair competition. We believe 

in the quality and performance of our products. We work as a 

team. In our decentralized organization, the primary focus is always 

on the company as a whole.



Vi vil fortsette vår 
suksesshistorie

Vi opptrer målbevisst 
og transparent

Vi er stolte over vår suksesshistorie som baserer på prestasjon, 

innovative produkter og en fremragende kundeservice. Våre 

medarbeidere er motiverte til å føre denne suksesshistorien videre.

Vi vinner våre oppdrag i transparent og rettferdig konkurranse. 

Vi satser på kvalitet og ytelse til våre produkter. Vi arbeider i team. 

I vår desentraliserte organisasjon står selve konsernet som helhet 

i fokus. 





INTEGRITY

INTEGRITET



We believe in a high  
level of ethics and adhere 
to our Code of Conduct

We consistently honor and respect the laws and rules of all coun-

tries in which we operate. We respect their customs and habits. 

Discrimination due to race, gender, religion or any other personal 

characteristics is not tolerated. Our Code of Conduct is the 

 guideline for our actions and decisions. We firmly believe that suc-

cess can only be achieved when our words and values are in  

line with our actions.



Vi vil holde et høyt etisk 
nivå og følge våre etiske 
retningslinjer

Vi respekterer konsekvent lover og regler i alle land vi driver virk-

somhet i. Vi respekterer deres skikker og tradisjoner. Diskriminering 

på grunn av nasjonalitet, kjønn, religion eller andre personlige  

tegn tolereres ikke. Våre etiske retningslinjer er retningssnoren for 

vår handlemåte og våre avgjørelser. Vi er overbevist om at suksess 

kun kan oppnås når ord og verdier er i overensstemmelse med våre 

handlinger.



FUCHS Group

www.fuchs.com/group


