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Anticorrupc;ao 

A Aker Solutions profbe expressamente qualquer 
provisao, oferta ou aceita9ao de subornos de qualquer 
natureza para qualquer pessoa, privada ou publica, seja 
diretamente ou atraves de terceiros. 

0 suborno ocorre quando voce oferece, paga, busca ou 
aceita um pagamento, presente ou vantagem impr6prios 
com o intuito de influenciar um resultado ou uma decisao 
comercial ou governamental. Envolver-se com suborno 
ou ignorar suas suspeitas de suborno podera resultar 
em responsabilidade para a Aker Solutions e tambem 
pessoalmente para voce. Os subornos podem ser sob 
a forma de dinheiro ou qualquer outra coisa de valor, tais 
como um presente ou doayao, beneffcios de viagem, 
beneffcios de emprego ou qualquer outra vantagem. 

Os "pagamentos facilitadores" sao pequenos 
pagamentos nao oficiais, destinados a agilizar ou garantir 
a presta9ao de produtos ou servi9os aos quais voce 
ou a empresa tern legalmente direito. Um pagamento 
facilitador e ilegal conforme previsto em varias leis 
antissuborno pertinentes para a Aker Solutions, sendo 
considerado por ela como um tipo de suborno. E 
terminantemente proibido a qualquer representante 
da Aker Solutions oferecer ou realizar pagamentos 
facilitadores. 

A Aker Solutions possui regulamentos rfgidos a respeito 
do uso de representantes externos comerciais para dar 
suporte a atividades relacionadas a vendas. Qualquer 
uso de Representantes de Terceiros deve ser feito de 
acordo com o Procedimento de Qualifica9ao de Parceiros 
Comerciais e de Devida Diligencia de lntegridade (IDD). 

Nenhum funcionario ou parceiro comercial sera 
prejudicado por consequencias negativas por se recusar 
a participar de atividades que envolvam pagamentos 
indevidos, mesmo que isso resulte na perda de neg6cios. 

A SUA RESPONSABILIDADE: 

• Certificar-se de que todos os pagamentos feitos sao 
adequados e legais, que tenham sido aprovados pelo
pessoal pertinente da Aker Solutions e que tenham
sido registrados com precisao nos livros e registros da 
Aker Solutions 

• Nunca (seja direta ou indiretamente atraves de
terceiros), na busca pelos interesses da Aker Solutions,
oferecer qualquer coisa de valor para influenciar
indevidamente as a9oes ou decisoes de qualquer 
pessoa, incluindo funcionarios publicos ou privados

• Nao fazer pagamentos de facilita9ao, mesmo que nao
seja considerado crime em determinadas jurisdi9oes.
Se um pagamento for exigido de voce com o intuito 
de evitar uma ameaya imediata a vida ou a saude de
qualquer pessoa, tais pagamentos nao sao proibidos, 
mas devem ser imediatamente comunicados ao
Departamento de lntegridade e Conformidade
Corporativa

• Nao utilizar representantes terceirizados sem a
aprova9ao especffica do CEO da Aker Solutions
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San�oes economicas e internacionais 

As sanc;:oes economicas e internacionais impoem 
restric;:oes e proibic;:oes a pafses especfficos sobre 

a venda, fornecimento, transferencia, provisao ou 
exportac;:ao, direta ou indiretamente, de certos produtos, 
tecnologias, softwares, servic;:os e fundos, bem como 
servic;:os de intennediac;:ao e assistencia tecnica, 
incluindo a divulgac;:ao de informac;:oes. A legislac;:ao de 
sanc;:oes tambem profbe relac;:oes com certas partes, as 
quais sao especificamente designadas pelos governos a 
terem restric;:oes por sanc;:oes. 

A Aker Solutions observa toda a legislac;:ao pertinente 
a sanc;:oes. Negociar em certos pafses exige, portanto, 
atenc;:ao especial a legislac;:ao de sanc;:oes. 

Mais detalhes e orienta�oes sao especificados 
em nosso Guia lnterno de San�oes ou podem ser 
obtidos atraves da equipe de BIC. 

A SUA RESPONSABILIDADE: 

• Garantir o cumprimento de todas as legislac;:oes

pertinentes a sanc;:oes

• Antes de se envolver em neg6cios com qualquer
entidade, assegurar-se de que elas nao estejam 
sujeitas a sanc;:oes

• Pensar cuidadosamente sobre o impacto potencial

das sanc;:oes internacionais antes de transferir bens,
tecnologia, software ou servic;:os atraves das fronteiras
nacionais

• Estar atento as relac;:oes com entidades que sao de 
pafses sancionados ou possuem sanc;:oes financeiras 
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