Suoraan puhuminen (paljastaminen)
Edellytämme kaikilta työntekijöiltämme ja liikekumppaneiltamme, että he toimivat rehellisesti
käyttäytymisohjeessamme selostettujen hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti Jos epäilet, että
lakia tai käyttäytymisohjettamme on rikottu, haluamme sinun ilmoittavan siitä.
Käyttäytymisohjeemme löydät intranetistä ja seuraavasta linkistä:
www.imperialbrandsplc.com. Voit lähettää ohjetta koskevia kysymyksiä sähköpostilla
osoitteeseen Governance.Team@uk.imptob.com.
On useampia kanavia, joita käyttäen voit esittää huoliasi:
1. Kertominen paikallisesti
Jos sinusta on meluisampaa tehdä näin, sinun tulee esittää huolesi
henkilöstöpäälliköllesi tai paikalliselle henkilöstöosastolle. Meillä on prosessit, joilla
varmistamme, että huolenaiheet käsitellään yhdenmukaisesti kaikilla liiketoimintaalueilla.
2. Kertominen ylemmille johtajillemme
Jollet halua tuoda huolienaihettasi esiin paikallisesti, tai jos olet kertonut siitä paikallisesti ja
pidät paikallista vastausta riittämättömänä, voit ottaa yhteyttä alla oleviin henkilöihin:




hallintojohtajaan,
konsernin taloustarkastajaan, tai
konsernin henkilöstöjohtajaan,

puh: +44 (0)117 963 6636, ja kertoa että asia koskee paljastamista.
Jos haluat mieluummin esittää asiasi kirjallisesti, sekin käy hyvin, mutta on avuksi, jos ilmoitat
meille miten voimme ottaa sinuun yhteyttä. Voit lähettää kirjeesi seuraavaan osoitteeseen:
The Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, Iso-Britannia
Kuoreen merkintä: ”Henkilökohtainen”

Faksi: +44 (0)117 966 7859
Sähköposti:
whistle.blowing@uk.imptob.com.

3. Kertominen käyttämällä Expolink External Hotline:a
Voit myös milloin tahansa valita, että tuot huolesi esiin käyttäen täysin riippumatonta palvelua,
jonka Expolink tarjoaa ja johon voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta.
Expolink varmistaa, että asiasi lähetetään nopeasti oikeille henkilöille:






Expolink Hotline toimii 24 tuntia päivässä, 7 päivänä viikossa (paitsi 25. joulukuuta).
Puhelinnumero on eri kussakin maassa. Jollet tiedä oikeaa numeroa, voit katsoa
paikallisesta ilmoitustaulusta tai käydä osoitteissa www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com tai konsernin intranetissä
Raportit voit postittaa Expolinkille osoitteeseen imperialtobacco@expolink.co.uk
Webbipohjaiset raportit voit lähettää Expolinkin internetsivuilta www.expolink.co.uk
käyttäjätunnuksella ”imperialtobacco

Vakuutuksemme sinulle
Mikäli mahdollista säilytämme yhteydenottosi luottamuksellisena. Joitakin tietoja joudumme
paljastamaan, jotta voisimme suorittaa asianmukaisen tutkimuksen.
Voit myös ilmoittaa huolesi nimettömänä, edellyttäen että lait siinä maassa, jossa työskentelet,
tämän sallivat
Emme salli kostotoimia henkilöä vastaan, joka paljastaa todellisen tai epäillyn
käyttäytymisohjeen rikkomuksen tai auttaa tutkinnassa. Pahassa tarkoituksessa tehty ilmoitus
huolista voi kuitenkin johtaa kurinpidollisiin toimiin.
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