Si din mening (anklage)
Vi forventer at alle våre ansatte og forretningspartnere handler med integritet i henhold til
standardene som er beskrevet i våre Regler for god forretningsskikk. Dersom du mistenker et
brudd på våre Regler for god forretningsskikk ønsker vi at du skal si din mening.
Våre Regler for god forretningsskikk er tilgjengelig på intranett og på:
www.imperialbrandsplc.com. Du kan sende dine spørsmål på e-post til
Governance.Team@uk.imptob.com
Det finnes flere ulike metoder som kan benyttes til å si din mening:
1. Si din mening lokalt
Dersom du føler deg komfortabel med dette, bør du si din mening til din personalleder eller
til din lokale gruppe for personalressurser. Vi har prosesser på plass for å sikre at
problemer blir håndtert på lik linje i hele bedriften.
2. Si din mening til våre toppledere
Dersom du ikke føler deg komfortabel med å si dine meninger lokalt, eller dersom du har sagt
dine meninger lokalt og mener at den lokale reaksjonen ikke er tilstrekkelig, kan du kontakte
personene nedenfor:
 Styresekretær,
 Gruppens økonomiske kontrollør, eller
 Gruppens direktør for personalressurser.

.

Telefon: +44 (0)117 963 6636 og si at det gjelder en anklage.
Dersom du foretrekker en skriftlig anklage er dette helt i orden, men det vil hjelpe dersom du
forteller oss hvordan vi kan komme i kontakt med deg. Du kan sende brevet ditt til:
The Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Merkes med: ‘Personlig’

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

3. Si din mening med Expolink eksterntelefon
Du kan også velge å si din mening ved å benytte en uavhengig tjeneste levert av Expolink,
som kan kontaktes på telefon, e-post eller internett. Expolink vil sørge for at dine meninger
sendes raskt til de rette folkene:





Expolink eksterntelefon er åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken (utenom den 25.
desember). Telefonnummeret varierer fra land til land. Dersom du ikke vet det riktige
telefonnummeret, kan du se de lokale oppslagstavlene eller besøke
www.expolink.co.uk, www.imperialbrandsplc.com eller gruppens intranett
Rapporter kan sendes til Expolink på imperialtobacco@expolink.co.uk
Nettbaserte rapporter kan innleveres fra nettsiden til Expolink www.expolink.co.uk
ved hjelp av adgangskoden "imperialtobacco".

Vår sikkerhet til deg
Så langt det er mulig vil vi holde dine meninger konfidensielt. Noe informasjon kan derimot
avsløres for å kunne utføre en skikkelig etterforskning.
Du kan velge om du vil si din mening anonymt såfremt dette er tillatt ved lov i det landet du
arbeider.
Vi tolererer ikke at det blitt slått tilbake på individer som rapporterer et gjeldende eller et mulig
tilfelle av brudd på reglene, eller som hjelper oss med å etterforske dette. Derimot kan en
grunnløs eller falsk mening føre til disiplinærtiltak.
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