Sig til (Anmeld uregelmæssigheder)
Vi forventer, at vores ansatte og forretningspartnere handler med integritet i henhold til standarderne
for adfærd, beskrevet i vores Code of Conduct. Hvis du har en mistanke om at loven eller vores
Code of Conduct er blevet overtrådt, så ønsker vi at du siger til.
Vores Code of Conduct findes på intranettet og på: www.imperialbrandsplc.com. Du kan emaile spørgsmål vedrørende koden til Governance.Team@uk.imptob.com
Der er flere måder, hvorpå man kan gøre opmærksom på en mistanke:
1. Sig til lokalt
Hvis du føler dig tryg ved at gøre det, bør du gøre din personalechef eller dit human resources
team opmærksom på din mistanke. Vi har indført processer, der sikrer, at mistanker behandles
konsekvent i hele virksomheden.
2. Sig til overfor vores ledende medarbejdere
Hvis du ikke føler dig tryg ved at lufte din mistanke lokalt, eller hvis du har meddelt din mistanke
lokalt og ikke har tillid til, at den lokale reaktion er tilstrækkelig, kan du kontakte enhver af de
forneden anførte personer:




Selskabets sekretær;
Finansinspektøren for gruppen; eller
Direktøren for Human Resources
gruppen.

Ring til: +44 (0)117 963 6636 og sig at det handler om en anmeldelse af uregelmæssigheder.
Hvis du foretrækker at gøre skriftlig opmærksom på din mistanke, kan du også gøre det, men det vil
hjælpe, hvis du fortæller os, hvordan vi kan få fat i dig. Du kan sende dit brev til:
The Company Secretary,
121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Mærket: ‘Personal’

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

3. Sig til ved at bruge Expolinks eksterne hotline
Du kan også når som helst gøre opmærksom på din mistanke gennem Expolinks helt uafhængige
service, som kan kontaktes pr. telefon, e-mail eller web. Expolink sørger for at dine mistanker hurtigt
gives videre til de rette folk:





Expolink Hotlinen er åben 24 timer pr. dag, 7 dage om ugen (undtagen den 25. december).
Telefonnummeret er forskelligt fra land til land. Hvis du ikke kender det rigtige nummer, så
se på de lokale opslagstavler eller besøg www.expolink.co.uk, www.imperialbrandsplc.com
gruppens intranet
Rapporter kan sendes til Expolink via imperialtobacco@expolink.co.uk
Web-baserede rapporter kan sendes fra Expolink hjemmesiden www.expolink.co.uk vha.
adgangskoden ‘imperialtobacco’.

Vores garantier til dig
Vi vil så vidt muligt behandle dine mistanker fortroligt. For at udføre en rigtig undersøgelse kan det
dog være nødvendigt at offentliggøre nogle informationer.
Du kan muligvis meddele din mistanke anonymt, hvis det er tilladt ifølge lovene i det land, hvor du
arbejder.
Vi accepterer ikke, at personer, der indberetter en faktisk overtrædelse af Code of Conduct eller har
mistanke herom, eller som yder bistand i forbindelse med en undersøgelse, udsættes for
repressalier. En mistanke, der rejses med ondt i sinde, kan dog få disciplinære følger.
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