Termos e Condições da FMC Corporation

Introdução e Agradecimentos
A FMC Corporation (a "Empresa") mantém este site (o "Site") apenas para fins informativos. O acesso e uso
deste site por você são regidos exclusivamente por estes termos e condições ("Termos e Condições"). Ao
acessar e usar este site, você reconhece que leu, aceitou e estará sujeito a estes Termos e Condições. A
Empresa reserva-se o direito de modificar ou alterar estes Termos e Condições a qualquer momento, sem
aviso prévio.
Sites da Internet de terceiros
A Empresa pode, ocasionalmente, fornecer links e indicações neste site para sites da Internet de terceiros
("sites de terceiros"). Esses links e indicadores para sites de terceiros são fornecidos apenas como uma
conveniência. A Empresa não revisou e não opera ou controla, sob qualquer aspecto, quaisquer informações,
produtos ou serviços disponíveis em Sites de Terceiros, e a Empresa não é responsável por nenhuma
informação fornecida em Sites de Terceiros. A Empresa não faz representações e não oferece garantias de
nenhum tipo sobre Sites de Terceiros, e o fato de que a Empresa forneceu um link para qualquer Site de
Terceiros neste Site não constitui um endosso, autorização, patrocínio ou afiliação pela Empresa com relação
a Site de Terceiros ou seus proprietários ou fornecedores ou quaisquer produtos ou serviços mencionados
ou oferecidos no Site de Terceiros. A Empresa se isenta expressamente de qualquer responsabilidade pelo
conteúdo, pela precisão das informações e / ou pela qualidade dos produtos ou serviços fornecidos por,
anunciados ou vendidos em todos os sites de terceiros.
Declarações prospectivas
Este site pode conter declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que possam causar resultados
reais diferentes dos previstos, incluindo riscos detalhados nos relatórios da Comissão de Valores Mobiliários
da Companhia ("SEC"), incluindo o relatório arquivado mais recentemente pela o segundo.
Oportunidade de Informação
Todos os comunicados à imprensa e outras informações contidas neste site foram, dentro do conhecimento
da Empresa, oportunas e precisas quando emitidas. No entanto, a passagem do tempo pode tornar todas as
coisas obsoletas, e a Companhia não se responsabiliza por quaisquer equívocos que possam resultar da
leitura de material datado. Você deve verificar cuidadosamente as datas de emissão das informações
contidas neste site.
Informação financeira
As informações financeiras sobre a empresa mostradas neste site são atuais somente na data especificada.
A Companhia se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou corrigir informações financeiras como resultado
de desenvolvimentos financeiros, comerciais ou outros que ocorram após a data especificada. As

informações financeiras não pretendem substituir as informações contidas nos relatórios e outros
documentos arquivados pela Companhia na SEC. Informações financeiras e outras informações detalhadas
sobre a Companhia estão disponíveis em: (A) o Relatório Anual mais recente da Companhia; (B) os Relatórios
Trimestrais subsequentes da Companhia no Formulário 10-Q; e (C) outros relatórios e documentos
arquivados periodicamente pela Companhia junto à SEC. A Empresa avisa que qualquer informação contida
no EDGAR (o sistema de coleta, análise e recuperação de dados eletrônicos mantido pela SEC em relação à
Empresa ou qualquer outra entidade pode não ser precisa ou atual.
Isenção de responsabilidade de conteúdo e responsabilidade
AS INFORMAÇÕES DESTE WEBSITE PODEM CONTER BUGS, VÍRUS, ERROS, PROBLEMAS OU OUTRAS
LIMITAÇÕES. A EMPRESA ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE E NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO OU AO CONTEÚDO NESTE WEBSITE E
RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESTE WEBSITE A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO. Além disso,
a empresa não garante a precisão, moeda, confiabilidade ou plenitude de qualquer informação, texto,
gráficos, links, ou outros itens contidos neste site. ASSIM, TODO O CONTEÚDO DESTE WEBSITE É FORNECIDO
"TAL COMO ESTÁ" E SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO
SE LIMITANDO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE
ESPECÍFICA OU NÃO. A EMPRESA ISENTA DE RESPONSABILIDADE OU RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER
DANOS CAUSADOS POR VÍRUS CONTIDOS NOS ARQUIVOS ELETRÔNICOS NO WEBSITE. ALGUMAS
JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, POR ISSO A EXCLUSÃO ACIMA PODE
NÃO SE APLICAR A VOCÊ. EM NENHUM CASO A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, E
EM PARTICULAR A EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, CONSEQÜENCIAIS
OU INCIDENTAIS, OU DANOS POR LUCROS PERDIDOS, PERDA DE RECEITAS OU PERDA DE UTILIZAÇÃO. DE OU
RELACIONADO COM ESTE WEBSITE OU QUALQUER OUTRO WEBSITE DA EMPRESA OU AS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESSE QUANTO DANOS OCORREM EM CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, TORT, SOB ESTATUTO, EM
EQUIDADE, POR LEI OU DE OUTRA FORMA.
Informações fornecidas pelo usuário
Exceto pelos dados pessoais, que serão regidos pela Declaração de Privacidade acima, qualquer informação
ou material recebido de você será considerado como fornecido por você e recebido pela Empresa de forma
não confidencial. Ao se comunicar com a Empresa, você concede automaticamente à Empresa uma licença
isenta de royalties, perpétua, irrevogável e não exclusiva para usar, reproduzir, modificar, publicar, editar,
editar, traduzir, distribuir, executar e exibir a comunicação ou qualquer informação contida sozinha ou como
parte de outros trabalhos de qualquer forma, mídia ou tecnologia, agora conhecidos ou desenvolvidos a
seguir, para qualquer finalidade e sublicenciar esses direitos a terceiros.
Registro e consultas do site
Este site destina-se a um serviço informativo para compradores da indústria, formuladores e outras partes
interessadas. A Empresa reserva-se o direito de descartar registros e rejeitar consultas, caso representem
uso indevido ou uso indevido desses serviços. Entradas e outros materiais enviados tornam-se propriedade
da Empresa e não serão reconhecidos ou devolvidos (leia também "Declaração de Privacidade"). A Empresa
não se responsabiliza por falhas incompletas, atrasadas, perdidas, mal direcionadas ou por qualquer mau
funcionamento técnico, erro humano, transmissão de dados perdidos / atrasados, omissão, interrupção,

exclusão, defeito ou falha de linha em conexão com qualquer rede telefônica, equipamento de computador,
software ou qualquer combinação dos mesmos. As inscrições são nulas se ilegíveis, imprecisas, incompletas,
mutiladas, adulteradas, forjadas, reproduzidas mecanicamente, irregulares de qualquer forma ou não
estiverem em conformidade com essas regras. Se, por qualquer motivo, o Site não for capaz de executar
conforme o planejado, a Empresa se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, cancelar, encerrar,
modificar ou suspender qualquer registro.
Copyright e Termos de Uso
Este site, incluindo texto, gráficos, áudio, design, software e todos os trabalhos derivados baseados em
qualquer dos itens anteriores, é um trabalho protegido por direitos autorais da Empresa ou é usado pela
Empresa sujeito à permissão do proprietário dos direitos autorais. Sujeito aos termos e condições
estabelecidos nestes Termos e Condições, a Empresa concede a você uma licença não exclusiva,
intransferível, limitada e pessoal para usar e exibir este site e os materiais ("Materiais") nele apenas para os
fins associados com sua interação com este site, você mantém intactos todos os direitos autorais, marcas
registradas e outros avisos de propriedade dos materiais. Qualquer modificação dos Materiais ou uso dos
Materiais para qualquer outra finalidade é uma violação dos direitos autorais e outros direitos de
propriedade da Empresa. A apresentação de informações da Empresa neste site não confere nenhum direito
de propriedade ou outros direitos sobre suas marcas comerciais, nomes comerciais, direitos autorais,
patentes ou outros direitos ou informações de propriedade, nem se destina a infringir direitos de patente ou
outros direitos de propriedade intelectual de terceiros. Esta licença limitada termina automaticamente, sem
aviso prévio, se você violar algum destes Termos. Após o término, você deve destruir imediatamente
qualquer material baixado e impresso. Você não tem direito, título ou interesse (e nenhum direito autoral,
marca comercial ou outro direito de propriedade intelectual) no ou no Site ou em qualquer Material e
concorda em não "enquadrar" ou "espelhar" o Site, qualquer material contido ou acessível a partir de este
site em qualquer outro servidor ou dispositivo baseado na Internet sem a autorização por escrito avançada
da empresa. Você concorda em não interromper ou tentar interromper a operação do site de qualquer
forma. Você concorda em cumprir todas as restrições adicionais exibidas no site, pois ele pode ser atualizado
periodicamente.
Marcas comerciais
FMC, o logotipo FMC e todos os nomes de marcas, nomes de empresas, marcas de serviço, logotipos e marcas
comerciais da Empresa, ou de suas subsidiárias, afiliadas ou licenciantes (“Marcas”) são marcas comerciais
ou marcas registradas da Empresa ou de suas subsidiárias, afiliadas ou licenciantes na Estados Unidos e
outros países. Outros nomes de marcas, nomes de empresas, marcas de serviço, logotipos e marcas
comerciais podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros. É estritamente proibido o uso
das Marcas neste site de qualquer maneira que não seja autorizada nestes termos, condições e restrições ou
autorizada por escrito pela Empresa.
Posição da patente
A FMC Corporation não garante contra a violação de patentes de terceiros devido a qualquer uso feito do
produto em combinação com outro material ou na operação de qualquer processo; os compradores
assumem todos os riscos de violação de patente devido a qualquer uso, combinação ou operação. A FMC
Corporation é proprietária ou licenciada de várias patentes nos Estados Unidos relacionadas a produtos da

Empresa. Os produtos FMC aqui descritos podem ser cobertos por uma ou mais patentes nos Estados Unidos,
por pedidos de patentes pendentes ou em outros países.

Garantia
Devido aos inúmeros fatores que afetam os resultados, os produtos da FMC são vendidos com o
entendimento de que o comprador fará seu próprio teste para determinar sua adequação desses produtos
a seu objetivo específico. Os vários usos sugeridos pela FMC são apresentados apenas para ajudar nossos
clientes a explorar possíveis aplicativos. Acredita-se que todas as informações e dados apresentados sejam
precisos e confiáveis, mas são apresentados sem a assunção de qualquer responsabilidade da FMC.
Serviço técnico
As informações contidas neste site são de natureza geral. Técnicas e dados referentes a nós específicos para
ingredientes de FMC e novos desenvolvimentos serão publicados periodicamente.
Uso internacional do site
A Empresa não faz representações ou afirma que qualquer informação neste site é apropriada ou pode ser
baixada fora dos Estados Unidos da América. O acesso a este site e a qualquer informação contida neste site
pode não ser legal por determinadas pessoas ou em determinados países. Se você acessar este site de fora
dos Estados Unidos da América, fará o por sua conta e risco, de acordo com as leis dos Estados Unidos da
América ou de sua jurisdição.
Indenização
Os envios e o uso não autorizado de quaisquer materiais contidos neste site podem violar as leis de direitos
autorais, as leis de marcas registradas, as leis de privacidade e publicidade, certos estatutos e regulamentos
de comunicações e outras leis e regulamentos aplicáveis. Você é o único responsável por suas ações ou pelas
ações de qualquer pessoa que use seu nome de usuário e / ou senha. Como tal, você deve indenizar e isentar
a Empresa e seus executivos, diretores, funcionários, afiliados, agentes, licenciadores e parceiros de negócios
de e contra todos e quaisquer custos, danos, responsabilidades e despesas (incluindo honorários
advocatícios) incorridos em relação a, decorrentes de ou com o objetivo de evitar qualquer reivindicação ou
demanda de terceiros de que o uso do site ou o uso do site por qualquer pessoa que use seu nome de usuário
e / ou senha viole qualquer lei ou regulamento aplicável, ou os direitos de terceiros.
Disputas
Este site é controlado e operado pela empresa a partir de sua sede corporativa na Filadélfia, Pensilvânia.
Quaisquer disputas que possam surgir em relação a este site e às informações aqui contidas serão regidas
pela lei da Pensilvânia (sem considerar os princípios de conflitos de leis). Todos os procedimentos, que
possam surgir deste site ou em conexão com ele, deverão ser apresentados exclusivamente nos tribunais
estaduais ou federais apropriados da Filadélfia, Pensilvânia.
Acordo Total

Estes Termos e Condições constituem o contrato inteiro e único entre a Empresa e você e substituem todos
e quaisquer acordos, representações, garantias e entendimentos anteriores ou contemporâneos sobre este
Site.

