IDEX Supplier Code of Conduct

Código de Conduta do Fornecedor da
IDEX

This Supplier Code of Conduct applies to all
suppliers of products, services or technology to
IDEX Corporation and its subsidiaries and affiliated
entities.

Este Código de Conduta do Fornecedor aplica-se a
todos os fornecedores de produtos, serviços ou
tecnologia à IDEX Corporation e suas subsidiárias
e entidades afiliadas.

While IDEX recognizes that there are a variety of
legal and cultural environments in which its
suppliers operate, IDEX has certain minimum
behavioral expectations and requirements for all
suppliers as set forth in this Supplier Code of
Conduct. These behavioral expectations and
requirements are consistent with the behavioral
expectations and requirements that IDEX has for
its own Units.

Enquanto a IDEX reconhece que há uma variedade
de ambientes legais e culturais nos quais seus
fornecedores operam, a IDEX tem determinadas
expectativas e exigências comportamentais
mínimas para todos os fornecedores, conforme
estabelecido neste Código de Conduta do
Fornecedor. Essas expectativas e exigências
comportamentais são coerentes com as
expectativas e exigências comportamentais que a
IDEX tem para suas próprias Unidades.

GENERAL EXPECTATION. It is expected that a
supplier will at all times act ethically and in compliance
with all applicable laws, rules and regulations.

EXPECTATIVA GERAL. Espera-se que um
fornecedor aja, em todos os momentos, com ética e
em conformidade com todas as leis, regras e
regulamentos aplicáveis.

BRIBES AND OTHER IMPROPER PAYMENTS. A
supplier must never directly or indirectly offer, solicit,
accept, make or provide any bribe, kickback or other
improper payment or thing of value in connection with
any matter involving or relating to IDEX or any product,
service or technology it provides to IDEX.

SUBORNOS E DEMAIS PAGAMENTOS INDEVIDOS.
Um fornecedor nunca deve, direta ou indiretamente,
oferecer, solicitar, aceitar, fazer ou providenciar
qualquer suborno, caixinha ou outro pagamento
indevido ou objeto de valor com relação a qualquer
questão envolvendo ou relacionado à IDEX ou
qualquer produto, serviço ou tecnologia que forneça à
IDEX.

EXPORT AND IMPORT OF PRODUCTS, SERVICES
AND TECHNOLOGY. A supplier must always comply
with all applicable export and import laws, rules and
regulations in connection with any matter involving or
relating to IDEX or any product, service or technology it
provides to IDEX, including, but not limited to, all
applicable export controls, trade sanctions and antiboycott regulations.

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS,
SERVIÇOS E TECNOLOGIA. Um fornecedor sempre
deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos de
importação e exportação relacionados a qualquer
questão envolvendo ou relacionados à IDEX ou
qualquer produto, serviço ou tecnologia que forneça à
IDEX, incluindo, mas não limitado a, todos os controles
de exportação aplicáveis, sanções comerciais e
regulamentos anti-boicote.

CURRENCY CONTROLS AND MONEY
LAUNDERING. A supplier must always comply with
all applicable currency controls and never directly or
indirectly participate in or cooperate with any money
laundering scheme in connection with any matter
involving or relating to IDEX or any product, services or
technology it provides to IDEX.

CONTROLES DE CÂMBIO E LAVAGEM DE
DINHEIRO. Um fornecedor sempre deve cumprir
todos os controles de câmbio aplicáveis e nunca
participar ou cooperar, direta ou indiretamente, com
qualquer esquema de lavagem de dinheiro relacionado
a qualquer questão envolvendo ou relacionada à IDEX
ou qualquer produto, serviços ou tecnologia que
forneça à IDEX.

ORIGIN AND SOURCE. It is expected that a supplier
will make the inquiries and conduct the due diligence
required to provide IDEX with the origin and source of
both the products it supplies to IDEX and the materials,
components and parts contained, included or used in
the products it supplies to IDEX. A supplier must never
provide IDEX with any product that it knows or
suspects to be counterfeit or to have an origin other
than the origin specified for such product or that
contains, includes or utilizes any material, component
or part that it knows or suspects to be counterfeit or to
have an origin other than the origin specified for such
material, component or part. In addition, a supplier
must never provide IDEX with any product that it

ORIGEM E FONTE. Espera-se que um fornecedor
faça as consultas e realize a devida investigação
necessária para informar à IDEX a origem e fonte dos
produtos que fornece à IDEX e os materiais,
componentes e peças contidas, inclusas ou usadas
nos produtos fornecidos à IDEX. Um fornecedor nunca
deve fornecer à IDEX qualquer produto que saiba ou
suspeite que seja falsificado ou com origem diferente
do especificado para o produto em questão ou que
contenha, inclua ou utilize qualquer material,
componente ou peça que saiba ou suspeite que seja
falsificado ou com origem diferente do especificado
para o material, componente ou peça em questão.
Além disso, um fornecedor nunca deve fornecer à

knows or suspects to contain, includes or utilize any
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“Conflict Mineral” without advising IDEX that the
product contains, includes or utilizes such Conflict
Mineral.

IDEX qualquer produto que saiba ou suspeite que
contenha, inclua ou utilize qualquer “Mineral de
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conflito” sem informar a IDEX de que o produto
contém, inclui ou utiliza tais Minerais de conflito.

CONTROLLED PRODUCTS, SERVICES AND
TECHNOLOGY. A supplier must never provide IDEX
with any product, service or technology that it knows or
suspects to be subject to export controls or licensing
requirements or other similar controls or requirements
(e.g., ITAR-controlled or EAR-controlled (licensable)
product) without advising IDEX that the product,
service, or technology is subject to such controls or
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requirements.

PRODUTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA
CONTROLADA. Um fornecedor nunca deve fornecer
à IDEX qualquer produto, serviço ou tecnologia que
saiba ou suspeite que seja sujeito a controles de
exportação ou exigências de licenciamento ou
controles ou exigências semelhantes (por ex.: produto
controlado pela ITAR ou controlado pela EAR
(licenciável)) sem informar a IDEX de que o produto,
serviço ou tecnologia está sujeito a tais controles ou
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exigências .

PERSONAL FAVORS, LOANS, GIFTS AND OTHER
BENEFITS. A supplier must not directly or indirectly
offer, make or provide any personal favor, loan, gift or
other benefit to any IDEX director, officer, or employee
or any spouse or other close family member of any
IDEX director, officer, or employee other than a casual
favor or entertainment or non-money gift of nominal
valve that could not reasonably be expected to
influence decisions related to the supplier or its
products, services or technology and otherwise not
give rise to a conflict of interest with IDEX.

FAVORES PESSOAIS, EMPRÉSTIMOS,
PRESENTES E OUTROS BENEFÍCIOS. Um
fornecedor não deve, direta ou indiretamente, oferecer,
fazer ou fornecer qualquer favor pessoal, empréstimo,
presente ou outro benefício a qualquer diretor, agente
ou funcionário da IDEX; ou a qualquer cônjuge ou
outro membro familiar próximo de qualquer diretor,
agente ou funcionário da IDEX, que não seja um favor
casual ou entretenimento ou presente que não envolva
dinheiro de valor nominal que não seja possível
esperar, razoavelmente, que influencie decisões
relacionadas ao fornecedor ou seus produtos, serviços
ou tecnologia e, de outro modo, não gere conflito de
interesse com a IDEX.

ARRANGEMENTS AND RELATIONSHIPS. A
supplier must not have any direct or indirect ownership,
employment, consulting, financial or other arrangement
or relationship with any IDEX director, officer or
employee or any spouse or other close family member
of any IDEX director, officer, or employee that could
potentially influence decisions related to the supplier or
its products, services or technology or otherwise give
3
rise to a conflict of interest with IDEX.

ARRANJOS E RELACIONAMENTOS. Um
fornecedor não deve ter, direta ou indiretamente,
qualquer relacionamento de propriedade, emprego,
consultoria, financeiro ou outro acerto ou
relacionamento com qualquer diretor, agente ou
funcionário da IDEX; ou qualquer cônjuge ou outro
membro familiar próximo de qualquer diretor, agente
ou funcionário da IDEX que possa, potencialmente,
influenciar decisões relacionadas ao fornecedor ou
seus produtos, serviços ou tecnologia ou de modo
contrário, dar origem a conflito de interesse com a
3
IDEX .

DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITY. A
supplier must always comply with all applicable laws,
rules and regulations concerning discrimination and
equal opportunity in hiring and employment practices.

DISCRIMINAÇÃO E OPORTUNIDADE IGUAL. Um
fornecedor sempre deve cumprir todas as leis, regras
e regulamentos aplicáveis relacionados a
discriminação e oportunidades iguais em práticas de
contratação e emprego.

FORCED AND CHILD LABOR. A supplier must never
use forced or involuntary labor and must always
comply with all applicable child labor laws, rules and
regulations and use only workers who meet minimum
age requirements in the locations in which it operates.

TRABALHO FORÇADO E INFANTIL. Um fornecedor
nunca deve usar trabalho forçado ou involuntário e
sempre deve cumprir todas as leis, regras e
regulamentos aplicáveis sobre trabalho infantil e usar
apenas trabalhadores que atendam aos requisitos
mínimos de idade nos locais onde opera.

WAGES AND WORKING HOURS. A supplier must
always comply with all applicable laws, rules and
regulations regarding wages and working hours in the
locations in which it operates, including, but not limited
to, all applicable laws, rules and regulations relating to
time off and overtime pay.

SALÁRIOS E HORÁRIO DE TRABALHO. Um
fornecedor sempre deve cumprir todas as leis, regras
e regulamentos aplicáveis sobre salários e horário de
trabalho nos locais onde opera, incluindo, mas não
limitado a, todas as leis, regras e regulamentos
aplicáveis relacionados a folga e pagamento de horas
extras.

ENVIRONMENT. A supplier must always comply with
all applicable environmental laws, rules and regulations

MEIO AMBIENTE. Um fornecedor sempre deve
cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis

and endeavor to conduct its operations in a way that
preserves and protects the environment.

e esforçar-se para conduzir suas operações de modo
a preservar e proteger o meio ambiente.

HEALTH AND SAFETY. A supplier must always
comply with all applicable health and safety laws, rules
and regulations and provide a healthy and safe
working environment that promotes accident
prevention and minimizes exposure to health and
safety risks.

SAÚDE E SEGURANÇA. Um fornecedor sempre
deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos
aplicáveis sobre saúde e segurança e proporcionar um
ambiente de trabalho saudável e seguro que promova
a prevenção de acidentes e minimize a exposição a
riscos à saúde e segurança.

CONFIDENTIAL INFORMATION. It is expected that a
supplier will always take reasonable precautions to
preserve and protect confidential information and will
never make or permit any unauthorized disclosure or
use of confidential information that it may receive or
obtain or to which it may be given access in connection
with its relationship with IDEX, whether the information
relates to IDEX, any of its customers or other suppliers,
a potential acquisition or disposition, or otherwise.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. Espera-se que
um fornecedor sempre tome precauções razoáveis
para preservar e proteger informações confidenciais e
que nunca realize ou permita qualquer revelação ou
uso não autorizado de informações confidenciais que
possa receber ou obter ou às quais possa ter acesso
relativo ao seu relacionamento com a IDEX, sejam as
informações relacionadas à IDEX, qualquer um dos
seus clientes ou outros fornecedores, uma aquisição
potencial ou disposição, ou de modo contrário.

SECURITIES LAWS AND INSIDER TRADING. A
supplier must always comply with all applicable
securities and insider trading laws, rules and
regulations and must never use any material nonpublic information that it may receive or obtain in
connection with its relationship with IDEX, whether the
information relates to IDEX, any of its customers or
other suppliers, a potential acquisition or disposition, or
otherwise, to buy or sell stock or other securities of
IDEX or any other entity.

LEIS DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS E UTILIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. Um fornecedor
sempre deve cumprir todas as leis, regras e
regulamentos de valores mobiliários e de informações
privilegiadas e nunca deve usar qualquer informação
não pública material que possa receber ou obter com
relação à IDEX, seja a informação relacionada à IDEX,
qualquer um de seus clientes ou outros fornecedores,
uma aquisição potencial ou disposição, ou de outra
maneira, comprar ou vender títulos ou outros valores
mobiliários da IDEX ou de qualquer outra entidade.

PERSONAL DATA AND OTHER PRIVATE
INFORMATION. A supplier must always comply with
all applicable laws, rules and regulations relating to the
collection, processing, transmission, disclosure and
use of personal data and other private information in
connection with any matter involving or relating to
IDEX or any product, service or technology it provides
to IDEX.

DADOS PESSOAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES
PRIVADAS. Um fornecedor sempre deve obedecer
todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis
relacionados à coleta, processamento, transmissão,
revelação e uso de dados pessoais e outras
informações privadas relativas a qualquer questão
envolvendo ou relacionada à IDEX ou qualquer
produto, serviço ou tecnologia fornecida à IDEX.

INTELLECTUAL PROPERTY. It is expected that a
supplier will always honor and respect proprietary
designs and drawings, patents, and other intellectual
property rights and will never make or permit any
unauthorized use of proprietary designs or drawings,
patents or other intellectual property that it may receive
or obtain or be licensed or otherwise be permitted to
use in connection with its relationship with IDEX,
whether the designs or drawings, patents or other
intellectual property rights belong to IDEX, any of its
customers or other suppliers, or otherwise.

PROPRIEDADE INTELECTUAL. Espera-se que um
fornecedor sempre honre e respeite projetos e
desenhos proprietários, patentes e outros direitos de
propriedade intelectual e nunca realize ou permita
qualquer uso não autorizado de projetos ou desenhos
proprietários, patentes ou outra propriedade intelectual
que possa receber ou obter; ou ser licenciado ou, de
outra maneira, ter permissão para uso relativo ao seu
relacionamento com a IDEX, sejam os projetos ou
desenhos, patentes ou outros direitos de propriedade
intelectual pertencentes à IDEX, qualquer um de seus
clientes ou outros fornecedores, ou de forma diferente.

Each supplier of products, services or technology
to IDEX is expected to (1) adopt and carry out
processes and procedures within its own
organization that enable it to comply with this
Supplier Code of Conduct and (2) adopt and
implement with respect to its own suppliers a code
of conduct consistent with this Supplier Code of
Conduct.

Cada fornecedor de produtos, serviços ou
tecnologia à IDEX deve (1) adotar e realizar
processos e procedimentos dentro da sua própria
organização que permitam o cumprimento deste
Código de Conduta de Fornecedor e (2) adotar e
implementar com relação aos seus próprios
fornecedores, um código de conduta coerente com
este Código de Conduta de Fornecedor.

Any violation of this Supplier Code of Conduct is
to be reported to IDEX immediately upon
discovery. Each supplier of products, services or

Qualquer violação deste Código de Conduta de
Fornecedor deve ser comunicada à IDEX
imediatamente após a descoberta. Cada

technology to IDEX must allow its employees to
report violations of this Supplier Code of Conduct
to IDEX without threat of retaliation or punishment.

fornecedor de produtos, serviços ou tecnologia à
IDEX deve permitir que seus funcionários
comuniquem violações deste Código de Conduta
de Fornecedor à IDEX sem ameaça de retaliação
ou punição.

IDEX shall have the right to require each of its
suppliers of products, services or technology to (1)
confirm and certify its acceptance of and
compliance with this Supplier Code of Conduct
and (2) permit IDEX to audit its compliance with
this Supplier Code of Conduct. If a supplier fails to
comply with this Supplier Code of Conduct in any
significant respect, IDEX shall have the right to
wholly or partially suspend or terminate its
relationship with the supplier and any or all
outstanding purchase orders, contracts and
agreements with the supplier without penalty,
liability or obligation.

A IDEX deve ter o direito de exigir que cada um de
seus fornecedores de produtos, serviços ou
tecnologia (1) confirme e certifique sua aceitação e
cumprimento deste Código de Conduta de
Fornecedor e (2) permita à IDEX auditar sua
conformidade com este Código de Conduta de
Fornecedor. Se um fornecedor deixar de cumprir
este Código de Conduta de Fornecedor em
qualquer aspecto significativo, a IDEX terá o direito
de suspender ou rescindir, no todo ou
parcialmente, seu relacionamento com o
fornecedor e quaisquer ou todos os pedidos de
compra, contratos e acordos pendentes com o
fornecedor sem penalidade, responsabilidade ou
obrigação.
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“Conflict Minerals” are gold, tin, tantalum and tungsten and
derivatives thereof from conflict mines in and around the
Democratic Republic of the Congo, including mines in Angola,
Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda,
Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.

1

2

The only exception would be a “made to print” product using
a drawing or design provided by IDEX.
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The only exception would be an arrangement or
relationship that has been fully disclosed to IDEX and either
(i) has been approved in accordance with IDEX’s Related
Person Transaction Policy (LGL-WW-10-110) or (ii) has been
approved by the IDEX General Counsel or Deputy General
Counsel and by a senior executive of the IDEX unit, group or
segment to which supplier is providing products, services or
technology who has no direct or indirect personal interest or
involvement in the arrangement or relationship. If supplier is
a public company, a nominal investment in supplier’s publicly
traded securities is not considered to be an arrangement or
relationship that could potentially influence decisions related
to the supplier or its products, services or technology or
otherwise give rise to a conflict of interest with IDEX.

“Mineral de conflito” é ouro, estanho, tântalo e tungstênio e
derivados dos mesmos a partir de minas de conflito em e nas
redondezas da República Democrática do Congo, incluindo
minas em Angola, Burundi, República Centro-Africana,
República do Congo, Ruanda, Sudão, Tanzânia, Uganda e
Zâmbia.
A única exceção seria um produto “feito para impressão”
usando um desenho ou projeto da IDEX.
A única exceção seria um acerto ou relacionamento que
tenha sido inteiramente revelado à IDEX e, além disso, (i) que
tenha sido aprovado de acordo com a Política de Transação
Pessoal Relacionada da IDEX (LGL-WW-10-110) ou (ii) que
tenha sido aprovada pelo Conselho Geral ou Conselho Geral
Substituto da IDEX e por um alto executivo da unidade, grupo
ou segmento da IDEX, ao qual o fornecedor está fornecendo
produtos, serviços ou tecnologia que não tenha interesse
pessoal direto ou indireto; ou envolvimento no acerto ou
relacionamento. Caso o fornecedor seja uma empresa
pública, um investimento nominal em valores mobiliários
publicamente comercializados do fornecedor não seja
considerado como acerto ou relacionamento que poderia
potencialmente influenciar decisões relacionadas ao
fornecedor ou seus produtos, serviços ou tecnologia ou, de
outra maneira, dar origem a conflito de interesses com a
IDEX.

