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A EGRONN acredita que a conduta e a responsabilidade ética são fundamentais para manter
um relacionamento de confiança com nossos clientes, colaboradores, investidores e a
comunidade em geral. Os princípios de Ética e Conduta descritos abaixo devem ser
observados por todos os funcionários, diretores e conselheiros da EGRONN, suas subsidiárias,
parceiros, fornecedores e contratados.

1. Comprometimento com a Legalidade

Nosso compromisso é cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis ao nosso
negócio e setor. Não devemos comprometer nossa integridade com condutas ilegais ou
antiéticas.

2. Transparência

Transparência em nossas práticas de negócio é fundamental. Devemos ser honestos, abertos e
sinceros em nossas relações com nossos clientes, colaboradores e investidores.

3. Conflito de interesses:

Os funcionários, colaboradores, parceiros, contratados da EGRONN devem evitar qualquer
forma de conflito de interesses entre suas obrigações profissionais e suas obrigações pessoais,
incluindo qualquer forma de benefício financeiro, político ou outro.

4. Respeito às Pessoas

Na EGRONN, temos o compromisso de tratar as pessoas com respeito e dignidade. Não
toleramos qualquer tipo de discriminação ou assédio. Somos comprometidos com a diversidade
e a inclusão. Nossos funcionários, colaboradores, contratados e parceiros não devem
discriminar ninguém com base na etnia, cor, religião, gênero, orientação sexual ou qualquer
outro motivo.

5. Proteção de Dados

Nós nos comprometemos a gerenciar e proteger os dados de nossos clientes e usuários,
respeitando suas privacidades e direitos. Não compartilharemos esses dados com terceiros
sem o consentimento do usuário.

6. Responsabilidade Social

Na EGRONN, somos conscientes de que nossas atividades têm impacto na sociedade e no
meio ambiente. Por isso, cumprimos todas as leis e regulamentos ambientais e somos
responsáveis por nossas ações.



7. Integridade no Negócio

Na EGRONN, temos o compromisso de sermos íntegros e honestos em todas as nossas
relações comerciais. Não aceitamos suborno, propina ou qualquer outra forma de pagamento
ilegal.

8. Responsabilidade Financeira

Nos comprometemos a gerenciar de forma responsável e ética nossas finanças e a servir aos
interesses dos sócios e acionistas. Não aceitamos práticas financeiras que possam ser
interpretadas como fraudulentas ou impróprias.

Estamos comprometidos em cumprir os princípios descritos acima e em criar um ambiente de
trabalho ético e responsável. Quaisquer violações deste Código de Ética e Conduta serão
tratadas com tratadas com a maior seriedade


