DECLARAÇÃO
SOBRE

A POLÍTICA DE ÉTICA
Subsea 7’s Commitment
Integridade é um dos valores fundamentais da Subsea 7 e a empresa pratica os mais elevados
padrões éticos em tudo que ela faz. Esta Declaração define os objetivos da empresa nesta área e os
princípios de conduta comercial que nos ajudarão a atingir nosso objetivo.

Nossas metas
• Agir de forma justa, honestamente e com integridade a todo momento e em tudo que fazemos,
cumprindo com todas as leis aplicáveis.
• Tratar nossos empregados, clientes, prestadores de serviço, fornecedores e parceiros de forma
justa e com respeito.
• Criar um ambiente de trabalho de alto nível e com oportunidades iguais para todos os empregados,
baseado no merecimento e livre de discriminação, bullying, assédios ou perseguições.
• Respeitar os direitos humanos.
• Manter completos e precisos os livros e registros da empresa e dar suporte aos seus sistemas de
controles internos.
• Fornecer as informações pertinentes aos acionistas e à comunidade financeira de forma
transparente, precisa e tempestiva.
• Adquirir a confiança de todos os nossos parceiros, agindo de forma consistente, confiável e de
acordo com esta Declaração sobre a Política de Ética.

Implementação da Política
A empresa possui um Comitê de Ética que supervisiona todas as questões relativas à ética. Este
Comitê é composto por executivos seniores da empresa e estabelece procedimentos apropriados e
princípios orientadores.

Código de Conduta
Nosso Código de Conduta está concebido para ajudar a empresa a atingir as Metas acima, orientando
sobre como se tomar decisões consistentes com esta Política e com nossos Valores e o que você
deve fazer se você se deparar com uma conduta antiética. Todo empregado da Subsea 7 deve se
esforçar para cumprir o Código de Conduta:
• Cumprindo com a lei em todas as jurisdições que a Subsea 7 atua.
• Não oferecendo, solicitando ou aceitando qualquer suborno ou outro pagamento ou benefício
impróprio e corrupto.
• Não fazendo uso de informações privilegiadas ou não-publicadas para negociar ou comercializar
ações ou títulos da Subsea 7 ou de outras Empresas.
• Evitando qualquer situação em que um interesse pessoal financeiro, político ou qualquer outro
possa entrar em conflito com os interesses da Subsea 7.
• Esforçando-se ao máximo para impedir o uso ou divulgação inapropriados de qualquer informação
de natureza confidencial.
• Informando à gerência ou à Linha de Conformidade qualquer comportamento que possa não estar
de acordo com o Código de Conduta ou com a Declaração sobre a Política de Ética da Subsea 7.
• Agindo como guardião dos ativos e interesses dos nossos acionistas.

Treinamento
A empresa está compromissada a fornecer treinamento para ajudar a fortalecer esta Política de Ética
e o nosso Código de Conduta internamente.
Se você tem alguma dúvida sobre quaisquer dos pontos acima, verifique o Código de Conduta ou
fale com seu gerente, com o agente de Compliance local ou com o Responsável pelo Departamento
de Compliance e Ética do Grupo. Eu sempre os darei todo o suporte para que vocês possam agir
com ética.
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