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Caros colegas,  
 

O bom nome e a reputação da Konecranes é o resultado dos nossos valores, assim 
como da dedicação e trabalho árduo de todos nós. Juntos, somos responsáveis por 
preservar e melhorar esta reputação. Os funcionários da Konecranes representam 
diversas culturas, falam um número considerável de idiomas diferentes e pertencem a 
diversas religiões. Nosso objetivo não é só cumprir as leis, as regras e os regulamentos 
que se aplicam ao nosso negócio; esforçamo-nos em seguir os mais altos padrões de 
conduta legal e ética nos negócios. 

Fazemos negócios de maneira direta, clara e ética. Somos responsáveis por nossas 
palavras e ações e esforçamo-nos em construir um ambiente de trabalho desafiador e 
satisfatório que recompensa o trabalho em equipe. Respeitamos e reconhecemos 
diversos estilos de trabalho, de vida e diferenças culturais. 

O presente Código de Conduta fornece uma visão geral de nossos requisitos e 
diretrizes fundamentais no que diz respeito a como fazemos negócios e descreve os 
padrões que mantemos em nossas operações. Eles baseiam-se na nossa ética de 
negócios e no nosso comprometimento para com a integridade, que se aplicam a todos 
os funcionários, diretores, consultores, agentes, empreiteiros, subcontratados e nossas 
unidades de negócios ao redor do mundo. Este Código deve ser aplicado 
conjuntamente com as leis e os regulamentos das jurisdições de onde temos 
operações. 

As políticas estabelecidas no Código fazem parte da nossa longa tradição de manter 
padrões de negócios éticos. Leia atentamente o Código e certifique-se de que entende 
o seu conteúdo, as consequências do descumprimento e a importância do Código para 
o sucesso do grupo Konecranes.  

Se tiver quaisquer perguntas, fale com o seu supervisor imediato, os Compliance & 
Ethics Officers da Konecranes ou quaisquer outras pessoas identificadas neste 
Código. Se tiver dúvidas sobre a conveniência ou prudência de uma determinada 
prática ou questão, você deve procurar orientação adequada. 

Todos têm a responsabilidade em preservar os princípios deste Código e comunicar 
imediatamente quaisquer violações ou possíveis violações que possam ocorrer. A 
conscientização no que diz respeito a estes tópicos, esclarecer perguntas e resolver 
questões, são essenciais para tornar a Konecranes um local de trabalho saudável e uma 
excelente organização global.  

Atenciosamente,  

Rob Smith 
Presidente e CEO 
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1. Introdução geral 
Práticas de negócios responsáveis são fundamentais para assegurar um desempenho 
competitivo e lucratividade de longo prazo. A cultura de gestão na Konecranes baseia-
se nos nossos valores de empresa: confiança nas pessoas, comprometimento total ao 
serviço e lucratividade sustentável. As práticas de gestão também se baseiam nos 
princípios gerais de desenvolvimento sustentável, que dão ênfase a integração de 
metas econômicas, sociais e ecológicas nas nossas atividades de negócios. A 
Konecranes participa da iniciativa estratégica Global Compact das Nações Unidas, para 
práticas de negócios sustentáveis e apoia os dez princípios universalmente 
reconhecidos nas áreas de direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção. 
 
O Código de Conduta da Konecranes define os requisitos e as diretrizes fundamentais 
de como fazemos negócios. A Konecranes empenha-se pelo mais alto nível de conduta 
ética e, com estes princípios, descrevemos os padrões legais e éticos que manteremos 
em relação aos nossos clientes, parceiros de negócios, fornecedores e pessoal, bem 
como à sociedade e aos mercados financeiros em todos os países onde fazemos 
negócios. 
  
Espera-se que cada um dos funcionários, independentemente de seu cargo na 
organização, promova e cumpra este Código de Conduta, salvo se alguma lei local ou 
internacional obrigatória ou outro regulamento válido estipular em contrário. 

 

2. Leis e regulamentos 
A Konecranes está comprometida para com o cumprimento pleno das leis nacionais e 
internacionais aplicáveis. Isto inclui, por exemplo, leis e regulamentos de concorrência, 
governança corporativa, tributação, divulgação de dados financeiros, segurança, 
prevenção de suborno, pagamentos ilícitos e corrupção, direitos dos funcionários, 
proteção ambiental, reconhecimento e proteção de ativos da empresa, direitos 
autorais e outras formas de propriedade intelectual.   

 
A Konecranes será gerida com transparência e de acordo com os regulamentos, 
diretrizes e princípios de boa governança corporativa, em conformidade com o 
comprometimento da Konecranes para com seus acionistas, parceiros, clientes, 
fornecedores, funcionários e a comunidade. 

 

3. Concorrência justa e cumprimento das leis de concorrência 
A Konecranes apoia e empenha-se pela concorrência justa e está comprometida a 
cumprir as leis de concorrência aplicáveis. A Konecranes abster-se-á de quaisquer 
atividades que possam restringir a concorrência justa ou dar origem a questões 
relacionadas com a lei da concorrência, por exemplo, compartilhamento de 
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informações sobre preços, cotas de mercado ou outras informações não públicas 
semelhantes com concorrentes. 

 
Consulte a Política de Concorrência da Konecranes para mais detalhes, o qual se 
encontra no MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 

 

4. Confidencialidade, proteção de dados pessoais e privacidade 
As informações confidenciais sobre a Konecranes e seus parceiros, clientes, 
fornecedores e pessoal devem ser mantidas em sigilo e protegidas contra o acesso não 
autorizado. Os funcionários não podem utilizar informação confidencial de que tomem 
conhecimento como parte de seu trabalho para benefício pessoal nem divulgar 
informação confidencial para quaisquer partes não autorizadas.   

 
A Konecranes respeita a privacidade e integridade de suas partes interessadas e 
funcionários e tem por objetivo aplicar padrões rigorosos no processamento de dados 
pessoais. A Konecranes coleta e mantém apenas as informações pessoais permitidas 
por lei e que sejam adequadas para suas operações eficientes. Todos os dados pessoais 
coletados e mantidos pela Konecranes serão processados de forma justa, legal e 
cuidadosa, assim como de modo a proteger a privacidade do nosso pessoal e de outras 
pessoas. 

 
Os funcionários que coletam ou processam quaisquer dados pessoais, responsáveis por 
manter dados pessoais e os que tenham acesso a tais informações, devem utilizá-los 
somente para os fins e dentro dos limites identificados para dados pessoais para cada 
arquivo de dados. Maiores informações podem ser encontradas no MyKonecranes > 
Internal Knowledge > Departments > Data Protection. Os funcionários não podem 
divulgar dados pessoais em violação de leis aplicáveis ou das instruções. O acesso a 
registros pessoais está limitado ao pessoal que tenha a devida autorização e uma 
necessidade profissional clara para essa informação. 

 

5. Proteção e uso adequado de ativos da Konecranes 
 

Ativos da Konecranes 
Este Código exige que todos os funcionários protejam os ativos da Konecranes1 e 
assegurem o seu uso eficiente para fins profissionais legais. O roubo, descuido e 
desperdício têm um impacto direto na lucratividade da Konecranes. Espera-se dos 
funcionários que tomem medidas para evitar danos e roubo ou abuso de propriedade 
da Konecranes. Todos os bens de propriedade da Konecranes devem ser devolvidos, 
quando um funcionário deixa a Konecranes. Exceto conforme autorizado 

1 Ativos são definidos como propriedade, fundos, informações ou propriedade intelectual de propriedade da 

Konecranes, assim como equipamento utilizado individualmente, tais como, celulares e computadores. 
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especificamente, os ativos da Konecranes, inclusive equipamento, materiais, recursos e 
informações proprietárias, só devem ser utilizados para fins profissionais. Espera-se 
que todos os funcionários protejam os fundos e a propriedade da Konecranes da 
mesma forma que o fariam se fossem seus, resguardando-os contra abuso, perda, 
fraude ou roubo. 

 
6. Proibição do uso indevido de informações privilegiadas (insider trading) e 

de divulgação ilegal de informações privilegiadas  
A Konecranes respeita e segue as respectivas leis de valores mobiliários assegurando 
que a informação privilegiada esteja segura e protegida. 

Informações privilegiadas são quaisquer informações de natureza precisa, que não foram 
tornadas públicas, relacionadas direta ou indiretamente com a Konecranes ou qualquer outro 
emissor de instrumentos financeiros transacionados publicamente ou instrumentos 
financeiros (incluindo ações) emitidos pela Konecranes ou tal outro emissor e que, se 
tornadas públicas, poderiam afetar significativamente o preço desses instrumentos 
financeiros ou o preço de instrumentos financeiros derivativos relacionados. O efeito das 
informações privilegiadas no preço dos valores mobiliários ou de outro instrumento 
financeiro pode ser positivo ou negativo.  

Na realização de suas funções de trabalho na Konecranes, os funcionários podem ter 
informações privilegiadas ou outras informações não públicas sobre a própria Konecranes, 
fornecedores, clientes ou outras contrapartes da Konecranes. Os funcionários estão proibidos 
de comprar ou vender instrumentos financeiros da Konecranes ou quaisquer valores de uma 
empresa cotada na bolsa de valores ou instrumentos financeiros derivativos relacionados, 
sempre que possuam informações privilegiadas ou informação material não pública 
relacionada ou sobre a Konecranes ou essa empresa, segundo o caso. A transmissão de tal 
informação para alguém que possa comprar ou vender valores mobiliários ou recomendar a 
sua compra ou venda com base nessa informação - conhecido por “tipping” (dica) - é 
igualmente proibida, como também o é qualquer divulgação de informações privilegiadas, 
salvo quando a divulgação for permitida no âmbito das leis aplicáveis. 

Consulte os Regulamentos de informações privilegiadas da Konecranes Plc para mais 
detalhes, os quais se encontram no MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 

7. Conheça seu cliente e fornecedor ("KYC") 
A Konecranes também adotou um procedimento KYC para ajudar a assegurar que só 
conduza negócios com empresas e pessoas que compartilham seus padrões de 
conformidade e integridade. 
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Os funcionários devem recusar-se a fazer negócios com e a dar assistência aos que se 
engajem em conduta ilegal relacionada com mercadorias da Konecranes ou falharam 
no procedimento KYC definido na Política de Crédito Konecranes, e os funcionários 
devem relatar quaisquer violações do procedimento KYC ao Compliance Officer ou 
através do canal confidencial de denúncias. Todos os funcionários devem familiarizar-se 
com e cumprir o procedimento KYC. 
 
Consulte a Política de Crédito da Konecranes para mais detalhes, a qual se encontra no 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.  

 
8. Sanções e embargos econômicos 

A Konecranes cumpre todas as sanções nacionais e internacionais aplicáveis ao seu 
negócio. Para este efeito, a Konecranes conduz a devida diligência no que diz respeito a 
suas obrigações nas listas de sanções aplicáveis. Os funcionários não devem 
transacionar com indivíduos ou entidades que estejam nas listas de sanções verificadas 
pela Konecranes. 

 
Consulte as Instruções sobre sanções e controles de exportação da Konecranes para 
mais detalhes, as quais podem ser obtidas no MyKonecranes > Internal Knowledge > 
Export Control, Trade Compliance.  

 

9. Computador e recursos de comunicação 
Os recursos informáticos e de comunicação da Konecranes, incluindo computadores, 
celulares, correio de voz, chat e e-mail, oferecem benefícios consideráveis, mas 
também representam riscos significativos de segurança e responsabilidade para os 
funcionários e a Konecranes. É extremamente importante que os funcionários tomem 
todas as medidas necessárias para proteger seus computadores e todos osdispositivos 
eletrônicos com senhas e outras medidas pertinentes. Isto também se aplica a 
situações em que o funcionário utiliza seus próprios dispositivos para acessar ou salvar 
informações da Konecranes. Todas as informações eletrônicas sensíveis, confidenciais 
ou restritas devem ser protegidas por senha. 
 

Se os funcionários tiverem qualquer motivo para achar que a sua senha ou a segurança 
de um computador, celular ou recurso de comunicação da Konecranes ou dispositivo 
pessoal utilizado para acessar ou salvar informações foi comprometida, eles devem 
mudar a respectiva senha imediatamente e relatar o incidente ao Helpdesk de TI 
Konecranes.  
 
Quando os funcionários usam recursos da Konecranes para enviar e-mail, correio de 
voz ou torpedos ou para acessar serviços da Internet, estão agindo como um 
representante da Konecranes. Qualquer uso inapropriado desses recursos pode 
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prejudicar a reputação da Konecranes ou expôr os funcionários e a Konecranes a 
responsabilidade legal. 
 
Todos os recursos informáticos utilizados para fornecer conexões de computadores e 
de rede através da organização são propriedade da Konecranes e destinam-se ao uso 
dos funcionários para realizar negócios da Konecranes.  O uso pessoal eventual e 
ocasional de e-mail e telefones é permitido. Não podem ser enviadas mensagens 
particulares com intenções ilegais, não autorizadas ou não éticas, e esse tipo de 
mensagens não pode incluir nenhum conteúdo ilegal nem violação de direitos de 
terceiros. Recomenda-se que as mensagens particulares sejam salvas em uma pasta 
separada, identificável pelo seu título indicando que contém mensagens particulares. 
Isso se aplica tanto para mensagens de entrada como de saída. 
 
Consulte a Política de Segurança de TI da Konecranes para mais detalhes, a qual pode 
ser obtida no MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 

 

10. Relatórios financeiros 
A Konecranes tem princípios, normas e definições de contabilidade uniformes e 
geralmente reconhecidas, que são observadas por todas as unidades na contabilidade e 
nos relatórios financeiros.  As demonstrações financeiras consolidadas do grupo são 
elaboradas em conformidade com as normas da IFRS. 
 
A Konecranes fornece às suas partes interessadas informações sobre a sua situação e 
desempenho, simultaneamente e com o mesmo teor, de forma transparente e aberta, 
sem preferência ou favorecimento de nenhum grupo ou indivíduo e em conformidade 
com a lei, os regulamentos da bolsa de valores e as práticas reconhecidas do mercado 
de ações. 
 

11. Livros e registros da Konecranes 
A Konecranes deve registrar suas atividades financeiras em conformidade com todas as leis 
aplicáveis e práticas de contabilidade. Todas as transações devem ser devidamente 
autorizadas, assim como registradas com exatidão e de forma completa. É estritamente 
proibido fazer entradas, registros ou documentação falsos ou enganosos. Os funcionários 
nunca devem criar um relatório falso ou enganoso ou fazer um pagamento ou estabelecer 
uma conta em nome da Konecranes com o entendimento de que qualquer parte do 
pagamento ou da conta deve ser utilizada para outro fim e não o descrito pelos documentos 
comprovativos. 
 
Se um funcionário tiver conhecimento ou suspeitar de que alguém está falsificando livros e 
registros da Konecranes, esse funcionário deve relatar o fato imediatamente para o seu 
supervisor imediato, o Compliance Officer ou através do canal confidencial de denúncias. 
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Ocultar informação da administração ou dos auditores internos ou externos pode causar 
graves prejuízos para a Konecranes. 
 

12. Retenção de registros 
A Konecranes se compromete a cumprir todos os regulamentos e leis aplicáveis 
relacionados com a preservação de registros. Todos os registros devem ser mantidos, 
pelo menos, durante o período de tempo exigido por tais leis e regulamentos. Os 
registros fundamentais para o negócio da Konecranes, incluindo registros corporativos, 
originais de contratos, etc. devem ser identificados e arquivados em um local seguro 
nas instalações da Konecranes.  
 
Se um funcionário souber de uma intimação ou de um litígio pendente ou previsto ou 
investigação governamental, o funcionário deve reter e preservar TODOS os registros 
que possam ser responsivos à intimação ou relevantes ao litígio ou que possam ser 
pertinentes à investigação, até que ele/ela seja instruído(a) pelo Departamento Jurídico 
quanto a como proceder. Qualquer destruição física de documentos deve ser 
autorizada pelo Departamento Jurídico e pelo Compliance Officer. 

 

13. Direitos humanos 
A Konecranes apoia e respeita a proteção dos direitos humanos, conforme definido na 
Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas. A Konecranes não tolera qualquer 
discriminação baseada, por exemplo, em raça, nacionalidade, sexo, religião e idade, 
assim como trabalha por oportunidades iguais em todo o Grupo. 
 
A Konecranes apoia a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva. A Konecranes não aceita o uso de trabalho infantil nem do 
trabalho forçado. O Grupo também não tolera condições de trabalho em conflito com 
as leis e práticas internacionais. Esperamos que toda a nossa rede de fornecedores siga 
práticas de negócio alinhadas com os nossos princípios. 
 

14. Ambiente 
As atividades ambientais da Konecranes se baseiam no conceito de ciclo de vida. O 
objetivo é desenvolver e produzir soluções e serviços ambientalmente avançados, que 
atendam às necessidades essenciais dos nossos clientes. Damos alta prioridade para o 
desenvolvimento de produtos e serviços com baixas emissões e alta eficiência. 
Envidamos esforços para alcançar um desenvolvimento sustentável também nas nossas 
operações internas, por meio de matérias-primas, processos, produtos e pela redução 
do desperdício e das emissões, utilizando os últimos avanços tecnológicos. 
  
Consulte a Política Ambiental da Konecranes para mais detalhes, a qual se encontra no 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
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15. Oportunidades iguais e não discriminação 
A Konecranes é uma empregadora de oportunidades iguais nas práticas de contratação 
e promoção, em benefícios e salários. A Konecranes não tolera a discriminação de 
nenhuma pessoa baseada em fatores como raça, religião, cor, gênero, idade, estado 
civil, nacionalidade, orientação sexual, cidadania ou incapacidade (quando o candidato 
ou funcionário estiver qualificado para realizar as funções essenciais do trabalho com 
ou sem uma adaptação razoável), ou qualquer outra base proibida por lei no 
recrutamento, na contratação, colocação, promoção ou qualquer outra condição de 
emprego. Os funcionários têm o direito a oportunidade igual e tratamento igual 
baseado no mérito. 
 
A Konecranes não tolerará o uso de linguagem discriminatória nem quaisquer outras 
observações, piadas ou conduta que criem ou incentivem um ambiente de trabalho 
ofensivo ou hostil. 
 
Consulte a Política de respeito no local de trabalho da Konecranes para mais detalhes, 
a qual se encontra no MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.  

 

16. Assédio sexual ou outras formas de assédio 
A Konecranes proíbe estritamente qualquer forma de assédio no local de trabalho, 
inclusive o assédio sexual. A Konecranes tomará medidas imediatas e adequadas para 
evitar e, quando necessário, punir um comportamento que constitua assédio. 
 
É igualmente proibida qualquer conduta que constitua assédio moral ou físico, ou 
qualquer outra forma de abuso de poder.  
 
Consulte a Política de respeito no local de trabalho da Konecranes para mais detalhes, 
a qual se encontra no MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.  
 

17. Saúde e segurança 
A Konecranes se esforça em oferecer aos seus funcionários um ambiente de trabalho 
interessante e desafiador em que prevalecem a liberdade, o respeito, a confiança e as 
oportunidades iguais. A empresa desenvolve de forma contínua um local de trabalho 
seguro e livre de perigos para seus funcionários, contratados e outros trabalhadores 
em diferentes partes da organização. 
 
A Konecranes também aplica processos de desenvolvimento de produtos e de 
produção, bem como métodos de garantia de qualidade que visam minimizar os riscos 
de saúde e segurança relacionados com o uso de seus produtos e serviços. 
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Consulte a Política de Segurança da Konecranes para mais detalhes, a qual se encontra 
no MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 

 

18. Conflitos de interesse2 

Os funcionários da Konecranes devem evitar todas as situações em que seus interesses 
pessoais3 possam entrar em conflito com os da Konecranes e das partes interessadas da 
Konecranes. Isso significa, por exemplo, que os funcionários não podem aceitar ou 
fornecer um presente pessoal, hospitalidade ou entretenimento, exceto presentes ou 
entretenimento pessoal de valor nominal que não exceda os padrões razoáveis e de 
costume para hospitalidade. Se houver alguma dúvida de que a aceitação de um 
presente ou favor possa levar a um possível conflito de interesses, o funcionário deve 
esclarecer antecipadamente a situação com o Compliance Officer. A Konecranes não 
fornece apoio financeiro a partidos políticos ou outras organizações políticas nem para 
campanhas eleitorais de candidatos individuais. 
 
Deve-se tomar um cuidado especial no caso de um funcionário ou uma pessoa afiliada 
ter um interesse direto ou indireto em uma empresa ou se este puder exercer 
influência sobre uma empresa com a qual a Konecranes realiza negócios ou que seja 
concorrente da Konecranes. Para os fins deste Código, “pessoa afiliada” significa um 
cônjuge, companheiro ou outro parceiro relevante, filho(a), pais, irmã(o), primo(a), 
sobrinho(a), amigo pessoal próximo ou qualquer outra pessoa (inclusive pessoa 
nominada) que possa agir em nome do funcionário. Por exemplo, um conflito de 
interesses também pode surgir quando um parente está diretamente subordinado a 
outro. 
 
Os funcionários têm um dever perante Konecranes de avançar os interesses legítimos 
da Konecranes sempre que surja a oportunidade de fazê-lo. Se os funcionários 
souberem de uma oportunidade de negócios ou de investimento, na qual a Konecranes 
possa estar interessada ou que de outra forma esteja dentro de suas atividades 
comerciais, inclusive usando propriedade ou informação corporativa ou o cargo do 
funcionário na Konecranes, por exemplo, de um concorrente ou cliente, fornecedor ou 
associado comercial real ou potencial da Konecranes, os funcionários não devem 
prosseguir nem participar na oportunidade sem a autorização prévia, por escrito, do 
Compliance Officer. Os funcionários não podem utilizar propriedade ou informação 

2 Um “conflito de interesses” ocorre quando o interesse pessoal (direito ou indireto) de um determinado funcionário 
influencia ou pode influenciar o desempenho adequado de suas funções no emprego e que dá origem ou pode dar origem a 
um conflito entre o interesse pessoal do funcionário e os direitos e interesses da Konecranes, que podem resultar em danos 
aos direitos e interesses,  ativos e/ou reputação comercial da Konecranes.  
 
3 Um “interesse pessoal” de um funcionário é um interesse de um funcionário que envolve a oportunidade para o funcionário 
derivar um determinado ganho em termos de dinheiro, objetos de valor ou outros valores tangíveis ou serviços e/ou outros 
direitos de propriedade, para si próprio, sua família ou terceiros, durante o desempenho de suas obrigações empregatícias.  
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corporativa ou a sua posição na Konecranes para ganho pessoal indevido e os 
funcionários não podem competir com a Konecranes. 
 

19. Corrupção ou suborno 
A Konecranes está comprometida em combater a corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e suborno. A Konecranes ou seus funcionários não devem aceitar, 
fazer, buscar nem oferecer subornos ou vantagens monetárias de nenhum tipo. Isto 
inclui dinheiro, benefícios, entretenimento ou serviços ou quaisquer benefícios 
materiais para ou de autoridades públicas ou outros parceiros de negócios, oferecidos 
com o intuito de obter ganhos comerciais ou pessoais indevidos. Em nenhuma 
circunstância a Konecranes aceita a participação em nem apoia lavagem de dinheiro.  

Consulte a Política Anticorrupção da Konecranes, que define as responsabilidades dos 
funcionários quanto a assegurar a conformidade com as leis, regras e regulamentos 
antissuborno aplicáveis. Esta se encontra no MyKonecranes > About Konecranes > 
Policies and principles. 

20. Fornecedores e subcontratados 
A Konecranes espera que seus fornecedores e subcontratados conduzam seus negócios 
em conformidade com os mesmos altos princípios legais, éticos, ambientais e 
relacionados com os funcionários que os aplicados pela Konecranes. Esses princípios 
são altamente importantes ao estabelecer ou conduzir relações comerciais. A 
Konecranes promove a aplicação desses princípios entre seus fornecedores ou 
subcontratados e visa monitorar suas ações no que diz respeito a isso. 

 

21. Relações com os mídia 
Apenas porta-vozes ou funcionários oficiais da Konecranes, especificamente 
autorizados pelo CEO ou CFO podem falar com a imprensa, analistas de valores 
mobiliários, outros membros da comunidade financeira, acionistas ou grupos ou 
organizações como representantes da Konecranes ou sobre o negócio da Konecranes. 
Os pedidos da comunidade financeira ou dos acionistas para informações financeiras 
sobre a Konecranes devem ser encaminhados para o Vice-Presidente de Relações com 
Investidores. Os pedidos da mídia, da imprensa ou do público para informações 
financeiras ou outras informações sobre a Konecranes devem ser encaminhados para o 
Vice-Presidente de Marketing e Comunicações.  
 
A informação dada à mídia e divulgada publicamente deve ser de natureza informativa 
e verdadeira.  
 
Qualquer informação pública gerada e comunicada pela Konecranes deve estar em 
conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Qualquer informação 
pública sobre a Konecranes deve apresentar a situação financeira da Konecranes de 
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forma completa, exata e confiável na respectiva data ou período, tendo sido preparada 
dentro do prazo aplicável. 
 
A Konecranes observa um período de silêncio antes da publicação de suas 
demonstrações financeiras e relatórios provisórios, o qual começa no fim do trimestre 
em questão. Durante esse período, os representantes da Konecranes não fazem 
comentários sobre a situação financeira da Konecranes. 
 
Consulte a Diretriz de Comunicações Externas para mais detalhes, a qual se encontra no 
MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom 
Guidelines. 
 

22. Implementação 
Este Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Diretores da Konecranes. Os 
princípios são aplicáveis dentro de todo o Grupo Konecranes e em todas as áreas de 
negócios da Konecranes. Tanto a administração do Grupo quanto seus funcionários 
devem seguir as normas estabelecidas nestes princípios, sem nenhuma exceção. A 
Konecranes assegura que estes princípios sejam transmitidos de forma eficiente a 
todos os funcionários e exige que sejam adotados e colocados em prática por todos. 
Quando necessário, o Código de Conduta da Konecranes é complementado por 
princípios e instruções mais detalhados.   
 
Deve-se entrar em contato com o Compliance Officer no caso de quaisquer 
preocupações ou perguntas sobre o cumprimento ou a interpretação deste Código de 
Conduta ou potenciais violações destes princípios. O Compliance Officer é responsável 
por avaliar a gravidade de qualquer possível violação e decidir sobre possíveis ações a 
tomar. Os funcionários devem sempre sentir liberdade para discutir todas as possíveis 
questões ou potenciais violações relacionadas a esses princípios com a administração. 
É proibido impedir um funcionário de denunciar má conduta em relação a esses 
princípios. 

 

23. Monitoramento e relatório 
Com base na recomendação do Comitê de Conformidade & Ética da Konecranes, a 
Equipe de Liderança da Konecranes (KLT) revisará anualmente este Código e 
proporá alterações ao mesmo, sempre que necessário, para a aprovação pelo 
Comitê de Auditoria e do Conselho de direção. 
 
A auditoria interna e a administração auditará a conduta no âmbito desta política 
no Grupo Konecranes. A auditoria interna e a gerência sênior relatarão 
regularmente os resultados e achados relevantes de qualquer auditoria realizada 
para o Comitê de Auditoria do Conselho de Diretores da Konecranes. 
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Todas as notificações de incidentes suspeitos (feitas pessoalmente através do canal 
confidencial de denúncia de irregularidades ou por outros meios) serão 
investigadas devidamente pelo Compliance Officer e os resultados serão relatados 
ao Comitê de Conformidade & Ética da Konecranes e ao Comitê de Auditoria do 
Conselho de Diretores da Konecranes.   

 
 
 

Informações de contato:  
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Sra. Kati Mattila, Head of Compliance 
& Ethics. 
 

Canal de denúncia de irregularidades: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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