POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

Sustentando uma Cultura de Não Corrupção. O ILSI se compromete em promover uma cultura
livre de corrupção nas transações realizadas entre oficiais do governo e funcionários e outros
representantes do ILSI. Propinas, concessões de empréstimo e outras formas de remuneração
ilícita, oferecidas ou pagas a oficiais do governo, podem sujeitar os indivíduos ou organizações
responsáveis a sanções civis e criminais rigorosas, incluindo multas, impedimento de fazer
negócios com o governo, advertência e, para pessoas físicas, encarceramento. Adicionalmente,
o envolvimento em práticas ilícitas pode gravemente abalar a confiança do público de que
organizações como o ILSI buscam ações positivas por meio do apoio à saúde pública global.

Declaração da Política do ILSI.

1.

De acordo com a política do ILSI, cada um de seus conselheiros, funcionários, agentes,
representantes ou terceiros, que interagem com oficiais do governo em nome do ILSI,
deverá cumprir as leis anticorrupção do país no qual o ILSI empreende suas atividades.

2.

É estritamente proibido oferecer qualquer tipo de propina, em qualquer país,
independente do costume ou da prática local.

3.

Nenhum conselheiro, funcionário, agente, representante, fornecedor ou qualquer
outra pessoa com a qual o ILSI trabalhe deverá realizar pagamentos ou fornecer itens
de valor, de forma direta ou indireta, a nenhum oficial ou funcionário do governo, de
empresas estatais ou de organizações internacionais (doravante denominados
“Oficiais”) com o objetivo de induzir tal Oficial a agir ou deixar de agir de forma a violar
seus deveres legais; ou influenciar o Oficial para que conceda vantagens ao ILSI ou às
empresas associadas ao ILSI. A presente política inclui, entre outras coisas, proibição
de se estabelecer ou realizar negócios, ou de direcionar negócios a qualquer pessoa
física ou jurídica.

4.

Nenhum recurso do ILSI deverá ser destinado a contribuições a partidos ou candidatos
políticos em nenhum país.

5.

Adicionalmente, de acordo com a política do ILSI, todos os seus funcionários, agentes,
representantes, fornecedores e terceiros que trabalham com o ILSI deverão preencher
e manter livros, registros e contas, que precisa e detalhadamente reflitam todas as
transações e disposições do ILSI.

6.

Na extensão permitida por lei, o ILSI poderá reembolsar despesas de viagem e fornecer
refeições e entretenimento a Oficiais como parte das atividades comerciais legítimas
do ILSI, com a condição de que os benefícios oferecidos aos Oficiais sejam razoáveis.
Nesses casos, os benefícios devem ser meramente incidentais à finalidade dos
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negócios e não devem ser interpretados como uma tentativa de indevidamente
influenciar a decisão do Oficial de nenhuma forma.

Escopo da Política. Conforme empregado na presente política, o termo “ILSI” significa o
International Life Sciences Institute e todas as suas filiais ao redor do mundo, bem como a ILSI
Research Foundation e o ILSI Focal Point na China. Os representantes do ILSI aos quais essa
política se aplica incluem funcionários, oficiais e agentes de empresas associadas ao ILSI nas
circunstâncias em que tais indivíduos estiverem atuando em nome do ILSI na qualidade de
representantes. Além das multas e penalidades civis e criminais impostas pela legislação
anticorrupção vigente, os indivíduos que violarem a política do ILSI poderão estar sujeitos a
medidas disciplinares impostas pelo ILSI. As penalidades das violações variam de acordo com
as circunstâncias, mas podem incluir término do vínculo com o ILSI.

Conformidade. O ILSI deverá desenvolver treinamento e outros materiais educativos para os
indivíduos cobertos pela presente política para assegurar que a política seja completamente
compreendida e implementada. Os funcionários do ILSI que trabalham na sede, em
Washington, DC, deverão servir como pessoas de apoio a esses indivíduos no que diz respeito
à solicitação de informações e esclarecimentos.
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