Políticas de Criação de Valor
Preâmbulo
Objetivo

O propósito expresso da OZ Minerals Limited (OZ Minerals) é "Ir além do possível para tornar a vida melhor".
Estamos determinados em criar valor para todos as partes interessadas, Criando Valor Compartilhado como
centro da Estratégia da OZ Minerals.
O apoio das partes interessadas é essencial para o desenvolvimento e operação contínua dos nossos Ativos e
do negócio da OZ Minerals como um todo e, num mundo em constante mudança, a criação de valor para todas
as partes interessadas é cada vez mais esperada. Esta é a base essencial que nos permite proteger e criar valor
e que diferencia a Estratégia OZ Minerals. O objetivo das Políticas de Criação de Valor da OZ Minerals é
estabelecer um propósito para a OZ Minerals como um todo e fazer que o nosso propósito seja transparente
para as partes interessadas a fim de que possam considerar-nos responsáveis.

Escopo e Implementação

Estas Políticas se aplicam a todos os funcionários, diretores, executivos, consultores, parceiros e contratadas da OZ Minerals
e suas filiais. Devem ser implementadas em todos os ativos e funções corporativas da OZ Minerals e é a base do
nosso processo de Planejamento de Negócios. A adesão será verificada através de processos regulares de garantia.

Compromisso

Além das políticas específicas das partes interessadas descritas nas páginas seguintes, para cumprir nosso
objetivo de Criação de Valor Compartilhado em todas as atividades, a OZ Minerals compromete-se a:
• Reconhecer que as partes interessadas são diversas, cada uma com suas próprias necessidades e conceito
de valor, e que isto se reflita na forma como nos envolvemos com elas;
• Manter uma colaboração aberta e transparente com as partes interessadas e incentivar a colaboração entre
as partes a fim de identificar outras oportunidades para criar mais valor;
• Considerar os pontos de vista das partes interessadas na tomada de decisões em todos os níveis,
assegurando a tomada de decisões forma ágil, adaptável e decisiva;
• Garantir que a forma que operamos será baseada na tomada de decisões baseada em riscos (incluindo a
identificação, avaliação, controle e relato de riscos);
• Garantir uma cultura de conformidade com as leis e regulamentos das jurisdições em que operamos;
• Indicar e treinar líderes dentro da empresa que tomem decisões no melhor interesse de todas as partes
interessadas e fornecer programas excepcionais de liderança que reforcem uma abordagem nãohierárquica e acessível;
• Garantir que os recursos financeiros da OZ Minerals sejam alocados de forma responsável, para aumentar
a eficiência e maximizar o valor;
• Usar essas políticas para informar o planejamento estratégico da empresa, os padrões e a tomada contínua
de decisões, baseada em dados relevantes e atualizados;
•
•

Garantir a disponibilidade de sistemas, processos e objetivos mensuráveis adequados à sua finalidade para
das suporte a operações responsáveis e aos compromissos descritos nestas políticas.
Os nossos compromissos específicos com cada um dos nossos grupos de partes interessadas da Criação
de Valor estão descritos nas políticas a seguir.
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Política de Criação de Valor Governamental
Objetivo

A aprovação governamental é essencial para o desenvolvimento e operação contínua dos nossos Ativos, o que,
por sua vez, nos permite criar valor para todas as partes interessadas. O objetivo da Política de Criação de Valor
Governamental é criar valor para este grupo de partes interessadas e garantir que a OZ Minerals obtenha a
confiança de vários níveis governamentais através de seu comportamento ético, gestão ambiental,
responsabilidade social e criação de valor econômico sustentável, mantendo, ao mesmo tempo, amplo apoio
político para o desenvolvimento contínuo do nosso portfólio.

Compromisso

Para cumprir o objetivo da Política de Criação de Valor do Governo, a OZ Minerals compromete-se a:
• Maximizar o valor dos recursos para os quais estamos licenciados a explorar
• Compreender e responder às estratégias, prioridades e desafios de vários governos nas jurisdições em que
trabalhamos e respeitar que cada governo pode ter um conceito de valor diferente
• Garantir que a segurança de nossos funcionários, comunidades em que operamos e todos os fornecedores
com os quais trabalhamos seja fundamental
• Estabelecer confiança e respeitar todos os governos com os quais interagimos e buscar a colaboração com
outros, quando houver oportunidades compartilhadas
• Garantir o total respeito e uma cultura de conformidade com as leis e regulamentos das jurisdições nas
quais operamos
• Proibir todas as formas de corrupção, nunca aceitar qualquer forma de suborno e nunca fazer pagamentos
de propinas
• Ser um membro ativo das comunidades nas quais operamos, demonstrando o mais alto nível de cidadania
corporativa responsável
• Manter um nível adequado de prestação de contas e influência positiva em toda a nossa cadeia de valor
• Reconhecer a importância do envolvimento ativo e contínuo, enfatizando a comunicação aberta e honesta
e identificando e envolvendo as partes interessadas relevantes em nossos processos de tomada de decisão
• Reconhecer que a governança eficaz é fundamental para a credibilidade de nossos Ativos e inclui a
condução de um processo robusto de riscos, auditorias e garantias
• Procurar maximizar os benefícios da comunidade como um todo na forma com que operamos, nas pessoas
que recrutamos, nos negócios nos quais nos participamos, na infraestrutura que construímos e nas decisões
que tomamos
• Proporcionar práticas ambientais sólidas e robustas e garantir a gestão eficaz e responsável dos recursos
naturais, minimizando a nossa pegada ambiental, reduzindo o desperdício, o consumo de energia e água,
assegurando que todos os materiais sejam usados de forma responsável para deixar um legado positivo
após a mineração
• Promover uma cultura de inovação em nosso trabalho que mantenha a excelência técnica e permita
colaboração para encontrar benefícios compartilhados, incluindo a manutenção de uma abordagem
colaborativa de pesquisa e desenvolvimento

