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OBJETIVO

Esta política de conformidade comercial reflete o nosso comprometimento em operar de
acordo com o Código de Ética e Conduta Comercial da Modine. Ela também reconhece
que a falha em atender os requisitos de conformidade comercial pode proporcionar graves
consequências para a Modine, incluindo danos à reputação da empresa, penalidades
monetárias, suspensão/revogação dos privilégios de exportação e importação, resultando
em um impacto negativo em relação a nossos clientes e fornecedores. Por isso, estamos
comprometidos com a implementação, manutenção e melhoria contínua de um programa
de conformidade comercial global robusto que integra atividades de conformidade nos
processos de negócios da Modine.
II.

ESCOPO

Esta política se aplica a todos os funcionários da Modine e suas subsidiárias
internacionais.
III.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA

A. Conformidade de Exportação
•

Todas as exportações devem ser precisamente declaradas aos oficiais relevantes
do país de exportação, se aplicável, sob as leis do país de exportação;

•

Documentação de transporte deve descrever com precisão Item (s) transportado,
bem como a classificação de exportação e a autorização, se for o caso; e

•

A Modine deve ter autorização adequada para exportar ou reexportar itens ou
tecnologia amparada pelos regulamentos governamentais, incluindo ITAR e EAR
nos Estados Unidos. Tais exportações ou reexportações devem ter transferências
intra-empresa e/ou intrapaís para estrangeiros, mesmo se eles forem funcionários
da Modine.

B. Conformidade de Importação
•

Todas as importações devem ser corretamente descritas aos órgãos competentes
amparadas sob as leis do país de importação, se aplicável;

•

Todas as declarações de remessa devem especificar precisamente todas as
informações requeridas no regulamento aduaneiro, tais como: nome, endereço e
número de registro do importador, quantidade, valor, classificação, elegibilidade de
preferência de imposto e país de origem dos itens importados; e
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A Modine deve ter autorização adequada para importar itens ou tecnologias
amparados pela legislação local.

C. Conformidade das Sanções
•

A Modine não participará de operações em que o destino, uso final ou usuário final
esteja sujeito a um programa de sanções, incluindo, mas não limitado, a aqueles
programas mantidos pelo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos
Estados Unidos ( OFCA ).

D. Conformidade Anti-Boicote

IV.

•

Quaisquer solicitações recebidas por um funcionário da Modine para apoiar um
boicote comercial contra qualquer país serão reportadas ao Comitê de Ética
Empresarial da Modine (o “Comitê de Ética”.), de acordo com a Política de
denúncias e investigações; e

•

O Comitê de Ética deve avaliar se tais solicitações de participação em um boicote
podem violar os regulamentos anti-boicote aplicáveis ou impactar negativamente a
Modine.

•

A Modine não participará de qualquer boicote comercial sem uma aprovação prévia
por escrito do Comitê de Ética.
Responsabilidade

Todos os funcionários são responsáveis por apoiar os princípios contidos nesta política e
trabalhando com seus colegas irão monitorar continuamente a conformidade comercial da
empresa. O gestor serve como um modelo para apoiar estes princípios e é responsável por
monitorar o nível de conformidade desta política dentro da área de sua responsabilidade.
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