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A Nossos Estimados Parceiros Comerciais:

Com a chegada das festas de fim de ano, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer-
lhes o apoio incessante à Hornbeck Offshore. Valoramos de sobremaneira relacionamentos
profissionais mantidos com nossos parceiros e achamos importante manter um ambiente de
trabalho digno e ético em todas nossas transações.

Acima de tudo, agradecemos por seus excelentes serviços. Presentes destinados a funcionários não
são necessários; no entanto, caso deseje estender uma prova de gratidão a algum funcionário, por
favor, tenham em mente nossa política e diretrizes sobre o tema.

Caso não tenha certeza se algum presente será considerado apropriado, visite-nos no endereço
www.hoscompliance.com para acessar nossa Central de Atendimento à Ética e Código de Conduta
da Empresa, ou para saber mais sobre nossas políticas e diretrizes.

Deverão-se seguir as seguintes diretrizes em referência aos presentes e o entretenimento:

o Qualquer presente em violação de alguma lei, regulamento ou política da Empresa é proibido.
o Presentes que influenciem indevidamente ou aparentem influenciar indevidamentes as decisoes

comerciais são proibidos.
r Presentes devem apresentar custo nominal e serem passíveis de serem escrutinizados

publicamente.
r Avaliem a adequação do presente e como o mesmo se compara, em valor, com as práticas

comuns locais.
o Funcionários não poderão aceitar despesas com entretenimento ou viagens extravagantes ou

sem finalidade comercial clara e específica.
¡ Funcionários não tem permissão para aceitar dinheiro ou equivalentes de caixa, como os

cartões e certificados de presente, os quais deverão ser donados a caridade caso recebidos.

Como vocês, acreditamos na competitividade e sucesso comercial baseado em excelência e
qualidade de serviço. Esperamos seguir trabalhando juntos a base destes.

Obrigado por nos apoiar a manter nosso compromisso com a integridade e excelência comercial, e
desejamos a sua organização e os seus funcionários boas festas.
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