
POLÍTICA DE DENÚNCIAS – EXTERNO
O sistema de denúncias recebe relatos de possíveis violações 
das regras. É um elemento importante da boa governança 
corporativa.

Somente quando as regras e normas forem cumpridas, 
poderemos evitar causar danos à nossa empresa, ao nosso 
pessoal, aos nossos parceiros comerciais ou ao público em 
geral. O cumprimento da lei e dos regulamentos internos é 
uma prioridade para nós. A má conduta deve, portanto, ser 
identificada com antecedência. O sistema de denúncias permite 
que denunciantes externos delatem possíveis violações em 
qualquer parte do mundo. Diferentes requisitos legais locais 
específicos de cada país devem ser considerados ao utilizar 
o sistema de denúncias. Quando permitido pelas leis locais, 
relatórios anônimos também são possíveis. Os funcionários 
do Grupo Ammann devem utilizar os canais de acordo com a 
diretiva de denúncia (ID 100981).

As violações que apresentam alto risco incluem, por exemplo, 
infrações relacionadas à corrupção, violações da lei antitruste e 
violações dos regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro, 
bem como violações de disposições técnicas vinculativas ou 

violações em conexão com regulamentos ambientais. Após o 
recebimento do relatório, o Departamento de Conformidade 
realiza uma avaliação inicial baseada no risco da possível 
violação. Para as denúncias com alto risco para a empresa, é 
realizada uma revisão legal inicial do incidente. Se a revisão 
constatar que as suspeitas são fundamentadas, o caso é 
atribuído à “unidade de investigação” apropriada (por exemplo, 
TI Corporativa, Proteção de Dados Corporativos, RH etc.) com 
ordens específicas para conduzir uma investigação.

O Departamento de Conformidade acompanha o processo até 
que o caso tenha sido encerrado. Ao fazê-lo, o Departamento de 
Conformidade garante total confidencialidade. O Departamento 
de Conformidade aplica sempre o princípio da proporcionalidade. 
Examinamos cada caso individualmente para determinar quais 
consequências são adequadas, necessárias e apropriadas.

Se você tiver indicações concretas de graves violações de risco 
em conexão com a Ammann, você pode entrar em contato 
com o Departamento de Conformidade através do formulário 
da Web em nosso site www.ammann.com ou via e-mail 
codeofconduct@ammann.com.

Esta política foi aprovada e colocada em vigor pelo conselho de diretores em janeiro de 2023.
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