POLÍTICA AMG DE ANTI-CIRCUNVENÇÃO DE LEIS FISCAIS
CONSIDERAÇÕES
As leis que aplicam impostos e taxas a nossos produtos e serviços variam de acordo com o país, e as
autoridades reguladoras desses países dependem das empresas que realizam negócios para avaliar
adequadamente quais impostos e taxas se aplicam às suas transações e cumprir com os requisitos de
autoridades aplicáveis.
POLÍTICA
É política do AMG Advanced Metallurgical Group NV e de suas subsidiárias (aqui denominadas coletivamente
"AMG") que cada empresa operadora tenha cuidado e prudência ao cumprir os requisitos de arquivamento
e pagamento da jurisdição tributária da época. É contra a política da AMG (i) registrar uma declaração fiscal
falsa ou fraudulenta; (ii) tentar deliberadamente evitar um imposto ou imposto aplicável; ou (iii) não
apresentar uma declaração de imposto.
Consistente com as Políticas Financeiras Corporativas da AMG, incluindo, entre outras, as seções
Controladoria e Relatórios Financeiros e Viagens e Entretenimento, também é política da AMG refletir com
precisão todas as transações nos livros e registros da AMG.
Esta política deve ser comunicada a todos os parceiros de negócios (por exemplo, parceiros de joint ventures,
agentes, corretores, provedores de logística, clientes e fornecedores) conforme necessário. Os funcionários
da AMG responsáveis pelo pagamento dos impostos e taxas aplicáveis a uma determinada transação devem
fazer esforços de boa-fé para garantir que todo o pessoal da AMG tenha avaliado e documentado
adequadamente as transações da AMG conforme exigido por esta política e para garantir que todos os
pagamentos necessários sejam feitos.
ÂMBITO
Esta política se aplica em todo o mundo a todos os funcionários (incluindo executivos e diretores) do Grupo
AMG.
IMPLEMENTAÇÃO
Ele deve ser implementado imediatamente dentro da estrutura dos programas de conformidade existentes
e deve ser monitorado continuamente.
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