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O COMPROMISSO DA OLIN COM A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
DE TRABALHO

A todos os funcionários da Olin:

A Olin Corporation é uma empresa que promove a igualdade de oportunidades de trabalho,
e todos os candidatos a empregos qualificados serão levados em consideração
independentemente de raça, cor, credo, religião, sexo, orientação sexual, identidade de
gênero, nacionalidade, estado de incapacidade, condição de veterano ou qualquer outra
característica que seja protegida por lei.

A Olin Corporation tem o compromisso de promover a igualdade de oportunidades de
trabalho a todos os seus funcionários e candidatos a empregos. Como Diretor, Presidente e
CEO, eu reafirmo tanto o compromisso da empresa quanto o meu compromisso pessoal
com as práticas justas de emprego. Eu acredito que extraímos empenho e vantagens
competitivas de uma força de trabalho diversificada. Isso significa que todos devem
ter acesso às mesmas oportunidades para aprender, se destacar e fazer contribuições
significativas para a Olin e para nossos clientes.

Essencialmente, igualdade de oportunidades significa que toda decisão e toda ação
relacionadas a emprego devem ter como base as qualificações, o desempenho, o potencial
ou outros fatores legítimos relacionados aos negócios. Isso se aplica a cada fase do processo
de emprego - da contratação e do treinamento até a remuneração, a promoção e as medidas
disciplinares.

Valerie Peters, Vice-presidente de Recursos Humanos, tem a responsabilidade geral
de monitorar as práticas justas de emprego dentro da Olin. Além disso, todos os membros
da administração e supervisores devem cumprir os princípios e as diretrizes de igualdade
de oportunidades. No entanto, esse compromisso com a igualdade de oportunidades
de trabalho não pode ficar somente a cargo da gerência. Cada um de nós tem
a responsabilidade de ajudar a manter um ambiente no qual todos são tratados com respeito
e justiça.

Ao longo de toda a história da Olin Corporation, conseguimos obter sucesso e eficiência
contando com a dedicação dos nossos funcionários, muitos dos quais permaneceram
décadas trabalhando em nossa empresa. À medida que continuamos a desenvolver
e expandir os negócios da Olin, seguiremos nossa tarefa de fornecer a cada funcionário
as mesmas oportunidades para se desenvolver profissionalmente e fazer a diferença,
ajudando, assim, a tornar a Olin o melhor que ela pode ser.

John E. Fischer

Diretor, Presidente e CEO


