POLÍTICA DE MINERAIS EM CONFLITO

Objetivo

Esta política fornece um quadro através do qual eles devem cumprir com a seção 1502 da Dodd Frank
Wall Street Reforma e Consumer Protection Act pertencente a Conflict Minerals. É aplicável a MG SUL
e a todos os seus fornecedores de minerais (Estanho, Tântalo, Tungstênio e Ouro) utilizados em nossos
produtos.

Escopo

2.1Conteúdo
Em 22 de agosto de 2012 a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) publicou os regulamentos
que implementam a seção 1502 da Lei de Reforma e Defesa do Consumidor de Dodd Frank Wall Street
que governa os Minerais de Conflitos. A Lei exige que as empresas realizem a devida diligência na
origem e na cadeia de custódia dos Conflitos Minerais contidos em seus produto. A MG SUL adota esta
política para orientar a implementação e manutenção de seu programa de Minerais em Conflito.
2.2 Aplicação
Esta política aplica-se à MG SUL IND COM SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA e a seus Fornecedores.

3.Declaração
1. A MG SUL se esforça para ter uma cadeia de fornecimento livre de conflitos, e está comprometida
com o fornecimento de produtos e materiais de fontes não-conflitantes.
2. A MG SUL espera que os seus fornecedores tenham os processos de diligência devida para
identificar a fonte dos minerais de conflito contidos nos seus produtos e que essas fontes não suportam
conflitos e violações dos direitos humanos.
3. Para promover os benefícios da seção 1502 e promover seu objetivo, A MG SUL trabalhará com
fornecedores com processos subdesenvolvidos, fornecendo informações e orientação na tentativa de
aumentar a transparência da cadeia de suprimentos em todo o mundo e na República Democrática do
Congo e região envolvente.

A MG SUL fornece a todos os fornecedores identificados de acordo com os regulamentos da SEC um
inquérito razoável sobre o país de origem. Esta pesquisa deve ser preenchida por esses fornecedores
para garantir elegibilidade continuada para fazer negócios com a MG SUL. Assinando e enviando sua
pesquisa, os fornecedores certificam que possuem procedimentos para demonstrar que os materiais e
produtos são obtidos de acordo com as normas da EICC / GeSi e atestam a confiabilidade das
respostas da pesquisa. Com base nos resultados da pesquisa, a MG SUL pode exigir informações
adicionais desses mesmos fornecedores a fim de determinar se os produtos ou materiais de um
fornecedor são ou não livre dos Países em conflito.

A MG SUL se dedica a trabalhar com seus fornecedores para ajudar a estabelecer a rastreabilidade de
minerais de conflito e assegurar que nossos produtos e materiais são responsáveis. Entretanto, os
fornecedores que não respondem aos pedidos de informações da MG SUL por meio do processo de
pesquisa CMRT , podem ser desqualificados de fazer negócios com a MG SUL. No mínimo, a MG SUL
procurará estabelecer novas fontes de produtos e materiais onde a origem dos minerais de conflito
nesses produtos possa ser determinada.
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