Haldex Global Safety, Health, Environmental and Quality Policy
It is the Haldex global policy to provide all employee with a safe and healthful working
environment, as well as the tools and resources needed to be proactive in protecting the
environment, and to provide our customers quality products and services that meet or exceed
their expectations.

✓ The company's goal is to develop and produce high quality
products, while always maintaining safe, resource and
environmentally friendly products, processes and facilities
internally as well as with suppliers, service providers and
contractors.

Employees at all levels of the workforce shall make job safety, protection of the environment, and
quality their highest priorities in all they do. Each employee is expected to and have the authority
to stop work or process and immediately call for attention if safety, quality or environment is at
risk.

✓ We perform a continuous, preventive risk management.
For this purpose, appropriate action plans are developed,
and their implementation pursued.

We operate an integrated quality management system based on the standards ISO 9001 / IATF
16949 and an environmental management system for our production sites according to the
standard ISO 14001. Regular internal and external audits ensure compliance with the
requirements of these standards.

“If you can’t do it safely, don’t do it”
Safety starts with creating the daily habits needed to reach zero accidents. For us, such habits
start with this motto, short enough for everybody to remember, but powerful enough to preserve
physical integrity. The occupational safety of all employees, contractor, supplier, or visitor must be
secured at all times. See full Occupational Health and Safety Charter (HDX27-9000045307-11).

“Care for the environment, in everything we do”
Haldex is committed to the protection of the environment, including prevention of pollution and
sustainable resource use. This motto is a reminder to use our resources efficiently and to
eliminate waste at the same time. Haldex’s environmental performance shall make a positive
difference and effects on the local and global environment. See full Environmental Charter
(HDX27-9000045307-5).

“Do it right the first time; make it better every time”

✓ We commit ourselves to meet the relevant requirements
of all the interested parties, including applicable legal
requirements.
✓ The performance of operational processes is measured
and tracked using appropriate metrics. We commit
ourselves to achieve continuous improvement in all
processes. We utilize Haldex Way as our framework for
strategy deployment and result driven improvements for
all functions and processes.
✓ The management is committed to providing all necessary
resources and means to meet all requirements and to
provide the necessary training.
✓ We commit ourselves to encourage employee
participation and to consult employees particularly
regarding safety, health and environmental key decisions.
This policy is communicated within the organization, is a
mandatory reference for additional other policies and procedures.
All Haldex employees are expected to follow the requirements
and guidance outlined in this policy. Additionally, it is also
available to external interested parties

We shall offer product quality that meets or surpasses our customers specifications and
expectations. We shall follow our defined processes in order to deliver flawless products. There is
always a better way; in the event that a more efficient method is found, those practices shall be
adopted as a standard.

Åke Bengtsson, CEO

Landskrona 2018-06-26

Política Global de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade da
Haldex
É a política global da Haldex fornecer a todos os funcionários um ambiente de trabalho seguro e
saudável, bem como as ferramentas e recursos necessários para serem proativos na proteção do
meio ambiente e fornecer a nossos clientes produtos e serviços de qualidade que atendam ou
superem suas expectativas.

✓ O objetivo da empresa é desenvolver e produzir produtos
de alta qualidade, mantendo sempre produtos, processos
e instalações seguras, de recurso e ambientalmente
amigáveis internamente, bem como com fornecedores,
prestadores de serviços e subcontratados.

Os funcionários em todos os níveis devem tornar a segurança do trabalho, a proteção do meio
ambiente e a qualidade, suas maiores prioridades em tudo o que fazem. Cada funcionário possui a
autoridade e espera-se que interrompa o trabalho ou processo, e imediatamente chame atenção
se a segurança, a qualidade ou o meio ambiente estiverem em risco.

✓ Realizamos um gerenciamento de risco contínuo e
preventivo. Para este propósito, planos de ação
apropriados são desenvolvidos e sua implementação
perseguida.

Operamos um sistema integrado de gestão da qualidade baseado nas normas ISO 9001 / IATF
16949 e um sistema de gestão ambiental para os nossos locais de produção de acordo com a
norma ISO 14001. Auditorias internas e externas regulares garantem a conformidade com os
requisitos destas normas.

✓ Comprometemo-nos a cumprir os requisitos relevantes de
todas as partes interessadas, incluindo os requisitos legais
aplicáveis.

“Se você não pode fazer isso com segurança, não o faça”
A segurança começa com a criação dos hábitos diários necessários para atingir zero acidentes. Para
nós, tais hábitos começam com este lema, curto o suficiente para que todos se lembrem, mas
poderosos o suficiente para preservar a integridade física. A segurança ocupacional de todos os
funcionários, contratados, fornecedores ou visitantes deve ser garantida em todos os momentos.
Ver Carta Completa de Saúde e Segurança Ocupacional (HDX27-9000045307-11).

“Cuidar do meio ambiente, em tudo que fazemos”
A Haldex está comprometida com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da
poluição e o uso sustentável de recursos. Este lema é um lembrete para usar nossos recursos de
forma eficiente e eliminar o desperdício ao mesmo tempo. O desempenho ambiental da Haldex
fará uma diferença positiva e efeitos no ambiente local e global. Ver Carta Ambiental Completa
(HDX27-9000045307-5).

“Faça certo da primeira vez; e cada vez melhor”

✓ O desempenho dos processos operacionais é medido e
rastreado usando métricas apropriadas. Comprometemonos a alcançar melhorias contínuas em todos os processos.
Utilizamos o Haldex Way como nossa estrutura para
implementação da estratégia e melhorias orientadas a
resultados para todas as funções e processos.

✓ A administração está comprometida em fornecer todos os
recursos e meios necessários para atender a todos os
requisitos e fornecer o treinamento necessário.
✓ Comprometemo-nos a incentivar a participação dos
funcionários e a consultar os funcionários, especialmente
em relação às decisões-chave de segurança, saúde e meio
ambiente.
Esta política é comunicada dentro da organização, é uma
referência obrigatória para outras políticas e procedimentos
adicionais. Todos os funcionários da Haldex devem seguir os
requisitos e orientações descritos nesta política. Além disso,
também está disponível para as partes interessadas

Devemos oferecer produtos de qualidade que atendam ou superem as especificações e
expectativas de nossos clientes. Devemos seguir nossos processos para fornecer produtos sem
falhas. Há sempre um caminho melhor; no caso de ser encontrado um método mais eficiente,
essas práticas devem ser adotadas como padrão.

Åke Bengtsson, CEO
Landskrona 26-06-2018

