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POLÍTICA DO GRUPO 

  

Segurança de Ativos e Proteção 
de Valores 

Introdução  

A AngloGold Ashanti (AGA) está comprometida em proteger a segurança e o valor de seus ativos, 
incluindo fundos, instalações, propriedade intelectual, recursos de informação, ativos digitais e 
infraestrutura. 

O escopo desta Política é global e se aplica a todos os diretores, funcionários, contratados e 
consultores da AGA. Qualquer referência à AGA inclui suas subsidiárias e afiliadas, envolvendo 
quaisquer minas individuais que negociem em seus próprios nomes. 

Princípios  

Analisamos e aprovamos todos os compromissos de fundos da AGA. 

Exigimos que todos os compromissos de fundos da AGA sejam revisados e aprovados pelo pessoal 
da AGA nos níveis apropriados e de acordo com a Delegação de Autoridade de todo o Grupo AGA. 
Estabelecemos e aplicamos processos de revisão e aprovação baseados em risco, através do 
pessoal da AGA, que está melhor posicionado para tomar decisões a respeito de transações 
específicas, como transações de subsidiárias e afiliadas, programas de hedge, vendas de metais, 
transações com risco de conflitos de interesses percebidos, investimentos e obrigações de 
reabilitação ambiental. 

Maximizamos o uso eficiente e o valor de ativos da AGA. 

Estabelecemos e aderimos a controles e relatórios para garantir a análise adequada de questões 
contábeis, comerciais, jurídicas, fiscais, sociais, ambientais e outras questões de gerenciamento de 
riscos em relação a atividades, como compras, viagens, aquisições e alienações e uso de tecnologia 
da informação. Controlamos os custos ao melhorar a eficiência operacional e implementamos 
processos e sistemas para identificar, gerenciar e mitigar o risco de acordo com o apetite de risco da 
AGA, com referência a nossa estratégia e metas mais amplas. 

Implementamos uma abordagem robusta e dinâmica para dar continuidade aos negócios.  

Tomamos medidas para mitigar ameaças e vulnerabilidades, sejam elas internas ou externas, 
deliberadas ou acidentais, cibernéticas ou físicas, e protegemos nossos ativos contra os impactos 
de quaisquer incidentes que possam afetar a operação normal de nossos negócios. Monitoramos e 
respondemos rapidamente a incidentes a fim de preservar a integridade e a disponibilidade de 
nossos ativos e avaliamos regularmente nossa abordagem, levando em consideração as exposições 
de risco em todo o negócio e as mudanças relevantes nas circunstâncias. Levamos a sério o 
planejamento de recuperação de desastres para garantir a resiliência dos negócios e a retomada 
oportuna das operações essenciais. 
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POLÍTICA DO GRUPO 

Promovemos uma cultura de vigilância.  

Oferecemos treinamento para promover a conscientização sobre os riscos à segurança de nossos 
ativos. Conduzimos avaliações contínuas de ameaças e riscos e implementamos estratégias de 
mitigação e planos de contingência adequados para manter a integridade de nossos ativos. Usamos 
programas, treinamento e técnicas de segurança apropriados para proteger e resguardar nossos 
ativos contra acesso não autorizado ou acidental, uso indevido ou divulgação, inclusive limitando o 
acesso a nossos ativos críticos ou sensíveis.  


