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Dragi čitatelji,
svijet je na prekretnici. Gotovo se svi aspekti ljudskog postojanja mijenjaju kao 
posljedica nevjerojatno brzog tehnološkog razvoja. Kako ćemo međusobno komunicirati 
u budućnosti? Kako ćemo raditi i koju će ulogu imati EOS u tom razvoju? Imamo osjećaj 
za mnoge stvari prije nego što imamo stvarno znanje o njima.  

Zbog toga se EOS raduje budućnosti. Zašto smo tako sigurni? Mi znamo tko smo. 
Davne 2006. godine prepoznali smo ono bitno što drži našu tvrtku zajedno i čini nas 
jačim. Imamo jasna etička načela. Ona su navedena u našem kodeksu ponašanja koji 
čini temelj našeg djelovanja, a stoga i naše korporativne kulture. 

Svaki zaposlenik, gdje god se nalazio u svijetu, obvezuje se na naša etička načela. 
Ova obaveza našim vrijednostima pokazuje kako ćemo se nositi sa sadašnjim i budućim 
izazovima.  

Kodeks ponašanja dostupan je svim zaposlenicima i svi se mogu pozvati na njega. 
Mjereni smo njime. Svakog dana. Bilo gdje u svijetu. 

Uvijek budite radoznali. 

Srdačan pozdrav, 

Klaus Engberding“Naša snažna korporativna 
                     kultura vodi nas u budućnost.”
Klaus Engberding
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 Naš identitet
Kao globalna tvrtka, EOS Grupa i njeni partneri susreću se s raznim kulturama, 
religijama i tradicijama. Svjesni smo tih razlika i poštujemo ih, no u poslovanju se 
pridržavamo svojih vrijednosti.

Sebe doživljavamo kao djelić slagalice. Želimo doprinijeti ekonomskom rastu i 
društvu u cjelini.

“Nije stvar u pojavljivanju – 
         ono što je uistinu važno je stav.”
Nataljia Zupan
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 Naša tvrtka
Naša je tvrtka osnovana 1974. godine kao maleni projekt u sklopu pravnog 
odjela za naplatu potraživanja tvrtke za katalošku prodaju u Hamburgu, u 
Njemačkoj. Danas je EOS Grupa vodeći međunarodni pružatelj usluga za upra-
vljanje potraživanjima.

Vodimo se nasljeđem tradicije koju je pokrenula naša krovna kompanija, Otto 
Grupa. Velik naglasak stavljamo na održivost i usmjerenost ka vrijednostima, 
stoga smo dali sljedeća obećanja – kako sebi, tako i svima koji dolaze u kontakt 
s EOS Grupom:  

 U poslovanju uvijek podjednako koristimo razum i osjećaje. Uspjeh možemo 
postići jedino ako ova dva elementa držimo u ravnoteži. Bez osjećaja ne 
možemo uspjeti, a ako se ne služimo razumom, ne možemo postići željene 
rezultate.

 Vjerujemo u kvalitetu. U osjetljivim situacijama u kojima preuzimamo ulogu 
posrednika između naših klijenata i dužnika, moramo pružiti kvalitetnu uslugu 
kroz koju ćemo ostvariti održiv i pozitivan ishod za sve uključene.

Naš identitet

“Stisak ruke za mene nešto znači.”
Jelena Jovic
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 Naša industrija
Tvrtke kao što je EOS Grupa imaju važnu ulogu u našem gospodarstvu. Profe-
sionalnim upravljanjem potraživanjima novac se vraća u opticaj. Ova likvidnost 
predstavlja financijsku sigurnost pojedinačnim tvrtkama te osigurava povjerenje 
za daljnje investicije. 

Sve tvrtke EOS Grupe:

 Uvijek nastoje zaštititi naše klijente od financijskih gubitaka. Mi smo odgovo-
 rni za formiranje realnih cijena koje će omogućiti ostvarive i pravedne rokove 

plaćanja za korisnike naših klijenata. 

 Shvaćaju kako je reputacija naših klijenata, njihovih korisnika i EOS Grupe 
naša najvažnija vrijednost. Ovakvu reputaciju održavamo zahvaljujući poslova-

 nju u skladu s našim vrijednostima.

Naš identitet

 Održivost u tvrtki EOS
EOS Grupa sastavni je dio društva i posvećeni smo aktivnom oblikovanju 
budućnosti tog društva. Slijedeći primjer koji je postavila Otto Grupa, EOS kroz 
održivo poslovanje nastoji zaštititi našu zajednicu gdje god nam se za to ukaže 
prilika.

Ta posvećenost znači sljedeće:

 Nastojimo održavati zdravu, dugoročnu suradnju sa svojim klijentima. Imajući 
u vidu ovakve odnose, svakodnevno šaljemo ponude i izvršavamo povjerene 
nam zadatke. U EOS Grupi, održivi rezultati imaju prednost nad brzom zara-
dom – i upravo ovim rezultatima mjerimo svoj uspjeh.

  
 Posvećenim i talentiranim zaposlenicima treba pružiti najbolje mogućnosti 
za rast i razvoj u sklopu EOS Grupe, kako bi se održao njihov radni elan i 
poštovanje kompanijskih vrijednosti na duže staze.

Naš identitet
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“Defi niranje vrijednosti dobra je zamisao.  
     Još je bolje uistinu ih živjeti.”
Carsten Dudas

 Naše vrijednosti
Riječ „vrijednosti“ može imati različito značenje: novčane vrijednosti, moralne vri-
jednosti i fi zičke vrijednosti. U EOS Grupi, najvažnija vrijednost su ljudi. Oni su ti 
koji nam svakodnevno pomažu postići uspjeh – bez obzira na to jesu li u pitanju 
klijenti, zaposlenici, dužnici ili drugi suradnici EOS Grupe.

Zbog toga smo postavili standarde kako se želimo ponašati jedni prema dru-
gima. Naše korporativne vrijednosti uključuju racionalne i emotivne vrijednosti; 
smatramo kako za postizanje uspjeha trebaju biti prisutne u podjednakoj mjeri. 
U radu smo odlučni, pouzdani, otvorenog uma i kreativni – usredotočeni i s razu-
mijevanjem kako razumom tako i s osjećajima.
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 Naši zaposlenici
Svi zaposlenici doprinose uspjehu EOS Grupe. Oni su naša najveća vrijednosti. 
EOS nastoji biti atraktivan i pouzdan poslodavac. Zauzvrat očekujemo lojalnost, 
posvećenost i integritet.

U suradnji sa zaposlenicima vodimo se sljedećim principima:   
   
 Primarni cilj našeg poslovanja je ispuniti zahtjeve naših klijenata i doprinijeti 
uspjehu EOS Grupe. Osobna korist nikad nema prioritet nad potrebama tvrtke.

 Mi smo tim i ciljeve postižemo zajedničkim naporima.

 Promičemo razvoj pojedinca kroz kulturu sustavnih povratnih informacija. 
Jasne i konkretne pohvale kao i kritike redovito u podjednakoj mjeri 
upućujemo našim zaposlenicima.

 Naš je pristup prožet poštovanjem na svim razinama upravljanja.

 Svaki zaposlenik je obavezan sve informacije o EOS Grupi čuvati strogo povjerljivo. “Prema drugima se ponašam onako kako 
 želim da se oni ponašaju prema meni.”

Christian Rönnpag

Naše vrijednosti
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 Korisnici naših klijenata 
Dužnici su korisnici naših klijenata. Shvaćamo važnost postojećih poslovnih odno-
sa. EOS preuzima ulogu posrednika u slučaju narušenih odnosa s korisnicima. 

Prema dužnicima se odnosimo na isti način kao i sa svim ostalim suradnicima:
 
 Naš je cilj dogovoriti uplatu. Odlučni smo i kreativni u pronalaženju rješenja. 

 EOS uvijek poštuje dogovore postignute s insolventnim korisnicima.

 Poštujemo korisnike svojih klijenata i ispunjavamo svoja obećanja. Zauzvrat 
očekujemo to isto.

 Ako klijent tako želi, uvijek nastojimo zadržati poslovnu suradnju između klijenta i 
njihovih korisnika.

 Naši klijenti
Uspjeh naših klijenata je i naš uspjeh. Sa svojim klijentima želimo ostvariti 
dugoročnu poslovnu suradnju. Međusobno razumijevanje vrijednosti, osnova je 
za partnerstvo temeljeno na međusobnoj suradnji i povjerenju.

Svojim klijentima možemo mnogo ponuditi:

 Ciljeve svojih klijenata nastojimo postići na najbolji mogući način. Pouzdano 
dajemo samo realne ponude i obećanja za koja znamo da ih možemo ispuniti.

 Rad EOS Grupe odlikuje apsolutni integritet. Sve informacije o svojim klijenti-
ma čuvamo strogo povjerljivo.  

 Oslanjamo se na to da će nam klijenti pružiti iskrene i točne informacije. To je 
jedini način na koji možemo sačuvati njihovu, ali i vlastitu reputaciju.

 Sebe smatramo partnerima svojih klijenata i njegujemo ravnopravne odnose s 
njima.

Naše vrijednostiNaše vrijednosti
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“Radije biram pravi put  
   nego onaj jednostavniji.”
Julia Rüdiger

Temelji našeg djelovanja
EOS vjeruje kako je poštivanje zakona i ljudskih prava svake osobe na planetu 
osnova skladnog suživota i suradnje.

Vjerujemo kako odgovornost tvrtke nadilazi zakonske propise, a temeljni principi 
kojima se rukovodimo u poslovanju izneseni su u našem kodeksu ponašanja. 
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 Ljudska prava
Kao globalna tvrtka, prepoznajemo raznolikost kultura, religija i vrijednosti. Kao 
europska i njemačka tvrtka istovremeno, svjesni smo vlastitog kulturnog i povi-
jesnog identiteta kojega utjelovljujemo.

U svom kodeksu ponašanja defi nirali smo kako ćemo se ponašati u svakoj 
državi u kojoj su naši zaposlenici aktivni:

 Protiv smo bilo kakve diskriminacije.  

 Poštujemo druge religije i uvjerenja te isto očekujemo i od drugih.

 Ljude ne dijelimo na temelju etničkog porijekla ili nacionalnosti. 

Temelji našeg djelovanja

“Tužna je spoznaja da se ljudska prava 
         ne uzimaju svugdje zdravo za gotovo.”

Sebastian Richter
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 Podaci
100 % pouzdan i siguran IT sustav tehnička je okosnica EOS Grupe. U dobu 
digitalne revolucije, tvrtke se svakodnevno suočavaju s novim izazovima u 
području zaštite podataka. Neprestano ulažemo u infrastrukturu kako bismo im 
bili dorasli u svakom trenutku. 

Svojim partnerima obećavamo sljedeće:

 Koristimo vrhunsku sigurnosnu opremu koja se održava pomoću najnovije  
tehnologije.

 Sigurnost svih osobnih podataka držimo temeljnim pravom pojedinca, a 
čuvanje tih podataka smatramo svojom dužnošću. Sve podatke koje nam 
povjerite, čuvat ćemo od neovlaštenog pristupa.

Temelji našeg djelovanja

 Zakoni 
Sve tvrtke EOS Grupe diljem svijeta posluju sukladno zakonu. EOS poštuje i sve 
nacionalne propise:

 Svaka podružnica EOS Grupe slijedi jasne smjernice usklađenosti s našom 
krovnom kompanijom, Otto Grupom.

 Svugdje gdje smo aktivni nastojimo jasno regulirati svoje djelovanje u cilju obli-
 kovanja čvrsto definiranog standarda kvalitete. Ondje gdje već postoje zakoni 

koji definiraju pravila rada naše industrije, te zakone provodimo i podržavamo 
njihov razvoj.

 EOS podržava rad federacije FENCA (Federation of European National Colle-
 ction Associations). Djelujemo u skladu s propisima i standardima kvalitete 

koje federacija propisuje.

 Kroz suradnju s uglednim nacionalnim udruženjima razvijamo i održavamo 
visoke standarde kvalitete rada.

Temelji našeg djelovanja



Kontakt:
Barbara Cerinski
Direktor
Telefon: +385 1 6407 100 
E-pošta: b.cerinski@eos-matrix.hr

Bernhard Melischnig
Direktor
Telefon: +385 1 6407 103
E-pošta: b.melischnig@eos-matrix.hr

Dodatne informacije o EOS Grupi
potražite na našoj web-stranici.
www.eos-matrix.hr
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