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I.

OBJETIVO
A Modine Manufacturing Company (a “Empresa”) é uma empresa global especializada em
sistemas e componentes de gerenciamento térmico com uma longa história e um forte
compromisso de operar com os mais altos padrões éticos. O Código de Conduta da
Empresa (acessível em www.modine.com ) (o "Código") estabelece nossos princípios
éticos orientadores e reflete nosso compromisso compartilhado com a honestidade,
integridade, transparência e responsabilidade. O Código se aplica a todos os diretores,
funcionários e aqueles associados ou que fazem negócios em nome da Empresa, incluindo
as subsidiárias e afiliadas da Empresa.
A Empresa está comprometida em adquirir componentes e materiais de fornecedores que
compartilhem os valores expressos em nosso Código, que inclui o respeito aos direitos
humanos. A Empresa estabeleceu um programa de conformidade com minerais de conflito
que é projetado para seguir a estrutura estabelecida pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Em julho de 2010, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Reforma e Proteção ao
Consumidor Dodd-Frank Wall Street (a "Lei"). De acordo com a Lei, todas as empresas
públicas americanas são obrigadas a fazer certas divulgações sobre a compra e o uso de
estanho, tântalo, tungstênio e ouro (juntos, os "3TGs"). A intenção da Lei é chamar a
atenção para o uso de minerais extraídos na República Democrática do Congo ou regiões
adjacentes, que direta ou indiretamente beneficiam grupos armados responsáveis por
graves violações dos direitos humanos, e encorajar as empresas americanas a cessar
qualquer uso de 3TGs originários desta região que beneficiam grupos armados.

II.

ESCOPO
Esta política se aplica a todos os fornecedores da Empresa, globalmente.

III.

DECLARAÇÃO DA POLÍTICA
A fim de ajudar a Empresa em seus esforços para cumprir os requisitos e o espírito
desta Lei, a Empresa espera o seguinte de todos os seus fornecedores em todo o
mundo:




Comprometer-se a ser ou tornar-se "livre de conflitos" ao adquirir estanho, tântalo,
tungstênio e ouro de fundições que foram certificadas como "livres de conflitos"
por uma terceira parte independente.
Obter declarações e evidências de todos os subfornecedores em sua cadeia de
suprimentos e estar preparado para compartilhar essas evidências mediante
solicitação da Empresa.
Preencher um Modelo de Relatório de Minerais de Conflito EICC/GeSI (CMRT)
certificando o status livre de conflito do fornecedor e fornecer documentação de
apoio relativa aos países de origem de qualquer estanho, tântalo, tungstênio e
ouro que o fornecedor inclua nos produtos vendidos à Empresa. A versão mais
recente do CMRT padrão do setor pode ser encontrada em
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www.responsiblemineralsinitiative.org.
Cooperar com o parceiro de conformidade escolhido pela Empresa em qualquer
ano de referência.

Os fornecedores que não cumprirem esses requisitos podem estar sujeitos à
suspensão de novos negócios e a uma reconsideração do relacionamento da
Empresa com o fornecedor.
IV.

RESPONSABILIDADE DE CONFORMIDADE
Todos os funcionários são responsáveis por apoiar os princípios contidos nesta política e
trabalhar com colegas de trabalho para monitorar continuamente a conformidade da
Empresa. Todos os fornecedores que direta ou indiretamente fornecem Minerais de
Conflito para a Empresa são responsáveis por garantir a própria conformidade com esta
política.

V.

OUTROS (se aplicável)
Informações e recursos adicionais
Informações adicionais sobre o programa de Minerais de Conflito da Empresa podem ser
obtidas em http://www.modine.com/web/en/supplier-policies.htm ou entrando em contato
com conflictminerals@modine.com.
Informações sobre as Regras de Minerais de Conflito dos EUA podem ser obtidas em
http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf.
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