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PT Cita Mineral Investindo Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk patuh terhadap
ketentuan perundang-undangan dan peraturan Sactions (Sanksi) yang dikeluarkan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (EU), dan Amerika Serikat
(US), terlepas dari peran atau lokasi perseroan. Perseroan tidak berpartisipasi
dalam transaksi yang dirancang atau dimaksudkan untuk menghindari Sanctions
yang berlaku.

Tujuan dari penerapan kebijakan Sanctions adalah untuk memastikan Perseroan
mematuhi undang-undang yang berlaku serta melindungi Perseroan dari hukuman
dan kerusakan reputasi.

Ruang Lingkup
Kebijakan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris,
Direksi dan seluruh karyawan Perseroan tanpa terkecuali. Serta berlaku untuk
semua kantor, baik head office maupun lokasi operasional yang dimiliki atau
dikendalikan oleh Perseroan.

Kebijakan
Sanctions adalah kebijakan resmi yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mencegah maupun
memberikan tanggapan atas ancaman keamanan serta untuk mendorong perubahan
pada kondisi tertentu agar sesuai dengan standar yang dapat diterima.

Dengan demikian, Perseroan tidak akan menjalankan bisnis atau hubungan usaha,
menyediakan produk atau layanan, menjalankan atau memfasilitasi transaksi
(secara langsung atau tidak langsung) atau terlibat dalam aktivitas apa pun yang
melibatkan individu, entitas, negara atau wilayah yang dikenakan sanksi. Saat ini,
negara dan wilayah yang terkena sanksi adalah wilayah Krimea di Ukraina, Kuba,
Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah.

Selain negara dan wilayah tersebut,

Perseroan juga tidak akan menjalankan bisnis atau hubungan usaha atau terlibat

i

dalam aktivitas apa pun yang melibatkan individu, entitas, negara atau wilayah
dalam US (United States) Sanctions Target atau OFAC (Office of Foreign Assets
Control)

Sanctions

yang

dapat

di

akses

atau

dilihat

di

website

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov

Perseroan akan membatasi produk atau layanan atau aktivitas bisnis tertentu yang
melibatkan (secara langsung atau tidak langsung) negara, individu, atau sektor
industri yang ditargetkan dimana tunduk atas regulasi sanksi secara selektif atau
ditargetkan. Saat ini, negara-negara di mana regulasi sanksi berlaku secara selektif
antara lain Zimbabwe, Belarusia, Venezuela dan Rusia.

Sebelum Perseroan melakukan pembayaran, perseroan berusaha untuk memastikan
bahwa itu tidak melanggar aturan Sanctions yang berlaku serta pedoman internal
lainnya. Jika masalah teridentifikasi, harus dikonsultasikan sehubungan dengan
tindakan lebih lanjut yang diambil.

Perseroan tidak akan dengan sengaja membantu pihak mana pun yang melanggar
hukum, atau berpartisipasi dalam praktik kriminal, penipuan, atau korupsi di
negara mana pun. Perseroan berusaha untuk memastikan transparansi dengan bank
dan rekanan sehubungan dengan transaksi apa pun yang melibatkan wilayah yang
terkena/target Sanctions.

Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh karyawan, induksi
karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan
memiliki pengetahuan yang cukup tentang Kebijakan Sanctions. Untuk informasi
lebih lanjut atau informasi tambahan mengenai kebijakan ini dapat menghubungi
Compliance Team atau Corporate Secretary (e-mail : corsec@citamineral.com).
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Sanksi
Ketidakpatuhan

terhadap

regulasi

Sanctions

dapat

mengakibatkan

pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana yang mengarah kepada
pemutusan hubungan kerja sesuai Peraturan Perusahaan (PP), denda dan penjara
ataupun keduanya.
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