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Seg uranga, Protegdo Ambiental
e Servigo de Qualidade

Politica de Seguranga
A Hornbeck Offshore Services, Inc., suas afiliadas, empresas subsidi6rias, seus funcion6rios e contratados,
baseados em embarcagdes ou em terra (a "Companhia") devem realizar todas as suas operag6es com devida
consideragSo d sa0de e seguranga de seus funcion6rios, fornecedores e do ptiblico; prevengdo de ferimentos ou
mortes; e evitando danos d propiedade. A Companhia dever6 se esforgar para oferecer um ambiente de trabalho
seguro e protegido, estabelecer barreiras de seguranga contra todos os riscos identificados, treinar e preparar para
situagdes de emerg6ncia e se esforgar para melhorar continuamente as habilidades de gestio de seguranga de
todo o pessoal. A Companhia dever6 contratar e reter funciondrios profissionais e qualificados e deve utilizar,
enquanto conduzindo suas operag6es, sistemas de gestSo de qualidade, safde e seguranga, para se tornar a
empresa de escolha para o transporte e servigos maritimos do setor de energia.

Polltica de Protegdo Ambiental
A Hornbeck Offshore est5 comprometida com a prevengio da poluigSo resultante das operag6es em suas
embarcagdes e em terra, e com o pleno cumprimento de todas as leis e regulamentos ambientais aplicdveis. N6s
conduziremos nossas operag6es de maneira ambientalmente sensata e buscaremos melhorar continuamente
nosso desempenho ambiental. N6s realizamos isto por meio de avaliag6es de riscos ambientais, planejando nosso
trabaho de maneira responsdvel, estabelecendo medidas preventivas adequadas para evitar a poluigdo, e
reforgando as habilidades de nosso pessoal em relagio d prevengdo e mitigagdo da poluig6o. N6s reconhecemos
que nosso comprometimento geral com nossos valores de integridade, compromisso, excelOncia e trabalho em
equipe definem e guiam nosso enfoque com a protegSo ambiental.

Esta Politica de Protegdo Ambiental se aplica a todos os niveis da Hornbeck Offshore Services, lnc., suas afiliadas,
subsidi6rias, empregados e contratadas, seja em nossas embarcagdes ou em terra.

Politica de Servigo de Qualidade
E politica da Hornbeck Offshore fornecer servigos de qualidade em suporte da nossa declaragdo de missSo. Nos
empenharemos em fornecer um excelente servigo para o cliente nas facilidades da Empresa e a bordo das suas
embarcag6es, com a devida consideragSo de custo e efici€ncia. Usaremos nossos sistemas de gestdo ambiental,
de seguranga e qualidade para recrutar, contratar e treinar o mdximo de profissionais qualificados disponiveis e
nos empenharemos em manter sempre nossos equipamentos em condig6es operacionais.

D1vidas sobre quaisquer das politicas acima deverdo ser encaminhadas para a Pessoa Designada em Terra a +1-985-246-
0000 (EUA) em desiqnatedpersonashore@.hombeckoffshore.com ou comunicadas confidencialmente para a linha dedicada do
Centrat do Atendimento da Etica da Hombeck Offshore 1 (800) 506-6374 (EUA); O (800) 891-1667 (Brasil); 001 (800) 840-7907
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