Upozornění na protiprávní jednání
Od našich zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou jednat v souladu
s normami chování, které jsou uvedeny v našich pravidlech chování. Pokud máte podezření,
že došlo k porušení zákona nebo pravidel chování, žádáme vás, abyste to oznámili.
Pravidla chování jsou k dispozici na intranetu nebo na webu: www.imperialbrandsplc.com.
Dotazy týkající se pravidel chování lze zasílat na adresu Governance.Team@uk.imptob.com.
Existuje několik způsobů, jak podat oznámení:
1. Místní oznámení
Pokud vám takový způsob oznámení vyhovuje, můžete se obrátit na svého nadřízeného nebo
na pracovníky místního personálního oddělení. Máme zavedeny postupy sloužící pro zajištění
konzistentního nakládání s vašimi oznámeními v rámci celé organizace.
2. Oznámení adresované vedení společnosti
Jestliže se domníváte, že není vhodné, abyste podali oznámení v místě; nebo jste tak již
učinili, ale jste toho názoru, že reakce v místě nebyla adekvátní, můžete se obrátit na
následující osoby:




sekretářka společnosti,
finanční ředitel společnosti,
personální ředitel skupiny.

Telefon: +44 (0)117 963 6636 Uveďte, že se jedná o oznámení protiprávního jednání.
Dáváte-li přednost písemnému oznámení, je to zcela v pořádku, ale v takovém případě nám
pomůže, když uvedete, jak vás můžeme kontaktovat. Dopis pošlete na adresu:
The Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Označení: „Personal“ (Důvěrné)

Fax: +44 (0)117 966 7859
E-mail: whistle.blowing@uk.imptob.com.

3. Oznámení prostřednictvím hotline externí společnosti Expolink
V kterékoli fázi se s oznámením také můžete obrátit na nezávislou službu poskytovanou
společností Expolink, kterou lze kontaktovat po telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím webu.
Společnost Expolink zajistí rychlé předání vašeho oznámení do správných rukou:





Hotline společnosti Expolink funguje nepřetržitě (s výjimkou 25. prosince). Telefonní
čísla se liší v závislosti na zemi. Neznáte-li správné telefonní číslo, podívejte se na
místní nástěnky, navštivte web www.expolink.co.uk nebo
www.imperialbrandsplc.com, případně intranet skupiny.
Oznámení lze společnosti Expolink zaslat e-mailem na adresu:
imperialtobacco@expolink.co.uk.
Oznámení podaná na webu lze odeslat z webových stránek společnosti
www.expolink.co.uk pomocí přístupového kódu „imperialtobacco“.

Naše záruky
V maximální možné míře se budeme snažit, aby oznámení zůstalo důvěrné. Abychom však
mohli věc řádně vyšetřit, bude pravděpodobně nutné zveřejnit některé informace.
Proto se můžete rozhodnout podat oznámení anonymně za předpokladu, že takový postup je v
souladu se zákony země, kde pracujete.
V žádném případě netolerujeme protiopatření vůči osobám, které zveřejní skutečné nebo
domnělé porušení pravidel chování či pomáhají s jeho vyšetřováním. Musíme vás však také
upozornit, že oznámení, podané se zlým úmyslem, může vést k disciplinárnímu řízení.
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