បង្ហាញកង្វ ល់របស់អ្នកចេញមកឲ្យចេដឹង្ (ការផ្ ុំក
ល ញ្ចែ)
យ ើងខ្ញុំសងឃឹមថានិយោជិក និងដៃគូ ជុំនួញទ ុំងអស់របស់ក្ក ុមហ៊ុន នឹងបយចេ ញសកមម ភាពក្បកបយោ
ភាពស៊ុច រ ិត យោ អន៊ុយោមតាមបទោានដនអាកបបកិ រ ិោ ដៃលមានដចងកនញងក្កមសីលធម៌របស់យ ើង ។
យបើអនកមានការសងស័ ថា មានយគកុំព៊ុងដតក្បក្ពឹតតខ៊ុសខ៊ុសចាប់ ឬយធវ ើខស
៊ុ ក្កមសីលធម៌របស់ក្ក ុមហ៊ុន យ ើងខ្ញុំ
ចង់ឲ្យអន កនិោ វាយចញមក ។
ក្កមសីលធម៌របស់ក្ក ុមហ៊ុន មានបយ្ហោះយៅកនញងអ៊ុិនថឺណិតតាមរ ៈអាស ោាន ៖
www.imperialbrandsplc.com ។ អន កអាចយ្ញើអ៊ុីយម៉េលនូ វសុំណួររបស់អនកអុំពីក្កមសីលធម៌ យៅកាន់អាស ោាន
Governance.Team@uk.imptob.com
មានវ ិធីមួយេុំនួនញ្ដលអ្ន កអាេយកមកច្បើចដើមបីបង្ហាញពីកតីបារមភ របស់អ្នក ៖
1. និយាយចេញមកខ្លង្
ុំ ៗឲ្យអ្ន កដទៃបានដឹង្
យបើអនកមានអារមម ណ៍ថាខល ួនហននិោ ពីកតីបារមភ របស់អនកឲ្យយគៃឹងឮបាន អន កក្តូវនិោ ពីកតីបារមភ របស់អនក
ជាមួ នឹងអន កក្គប់ក្គងដខសបយត
ត
របស់អនក ឬជាមួ នឹងក្ក ុមធនធានមន៊ុសសក្បចុំមូលោានយធវ ើការរបស់អនក ។
យ ើងមានដំយ ើរការជាយ្រើនយដើម្បីធានាថា ក្ត ីបារម្ភ នានា្រូវបានយ ោះ្ា យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជ ួនទូ ទង
ំ ្ក្ ុម្ហ៊ុន។
2. បង្ហាញកត ីបារមភ របស់អ្នកឲ្យអ្ន ក្េប់្េង្ជាន់ខ្ពស់របស់ចយើង្បានដឹង្
យបើអនកមិនមានភាព្ ក្សួ លកនញងការនិោ ពីកតីបារមភ របស់អនកយៅនឺងមូ លោានយធវ ើការអន កបានយទ ឬមួ
ថាអន កបានយលើកកត ីបារមភ របស់យៅនឹងមូ លោានយធវ ើការរបស់ខល ួន រ ួចយហើ មានការយជឿជាក់ថា ការយ្ល ើ តបពី
មូ លោានយធវ ើការអន កមិនមានភាពក្គប់ក្ាន់ យពលយ ោះអន កអាចទុំ ក់ទុំនងជាមួ នឹងនរតមានក់ដនមន៊ុសសមួ
ចុំនួនខាងយក្កាម ៖




យលខារបស់ក្ក ុមហ៊ុន
ក្ក្ ុម្្រួ រពិនិរយហិរញ្ញ វរថុ ឬ
កក្ក ុមធនធានមន៊ុសស ។

ទ៊ុរស័ពទ ៖ +44 (0)117 963 6636 យហើ និោ ថាបញ្ហហ្លញុំកដចេ ។
យបើអនកចង់ប្ហញកត ីបារមភ របស់អនកជាោ ល័កខណ៍អកសរ ក៏ជាការលអ ដៃរ ដតវាគឺកាន់ដត្ ក្សួ លក្បសិនយបើអនក
អាចក្បាប់យ ើងខ្ញុំពី វ ិធីដៃលយ ើងអាចទុំ ក់ទន
ុំ ងជាមួ អន ក ។ អន កអាច្ា យ្ញើលិខិតរបស់អនកមកកាន់ ៖
The Company Secretary, 121
Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
គូ សបញ្ហាក់ ៖ ‘ផ្ទាល់ខ្្ ួន’

ហវក់ ៖ +44 (0)117 966 7859
អ៊ុយី ម៉េល ៖ whistle.blowing@uk.imptob.com ។

3. កានិយាយពីកតីបារមភ របស់អ្នកចោយការច្បើចលខ្ទាន់ចេតុការណ៍ខ្ង្ច្ៅរបស់អ្ុិកសប
ូ លិង្
កនញងៃុំតក់កាលតក៏យោ

អន កក៏អាចយក្ជើស ក្ងដៃរចុំយ

ោះការនិោ ពីកតីបារមភ របស់អនក យោ ការ

យក្បើយសវាកមម ដៃលមានភាពឯករាជយយពញទី ដៃល្ត លជ
់ ូ នយោ អ៊ុិកសប
ូ លិង (Expolink) ដៃលអាចទុំ ក់ទុំនង
យោ ទូ រស័ពទ ឬអ៊ុីយម៉េល ឬតាមវវ៊ុិប ។ អ៊ុិកសប
ូ លិង នឹងធា ថា កត ីបារមភ របស់អនកនឹងបានបចជន
ូ យចញោ៉េងយលឿន
យៅកាន់អនកដៃលក្តូវទទួ ល ៖


ដខសទូ រស័ពទទន់យហត៊ុការណ៍អ៊ុិកសប
ូ លិងដៃលមានយសវាកមម 24 យមា៉េង កនញង 7 ដថៃ មួ សបាតហ៍
(យលើកដលងដតដថៃ ទី 25 ដខធន ូ) ។ យលខទូ រស័ពទ មានភាពខ៊ុសានយៅតាមក្បយទស ។ យបើអនកមិនស្គាល់យលខ
ដៃលខល ួនក្តូវយៅ អន កអាចអានៃុំណឹង្ា យលើកាតរយខៀនជូ នៃុំណឹងយៅ មូ លោានយធវ ើការរបស់អនក
ឬទសស យគហទុំព័រ www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com ឬក្ក ុមអ៊ុិនធឺណិត
 របា ការណ៍របស់អនកអាចយ្ញើតាមអ៊ុីយម៉េលយៅកាន់ អ៊ុិកសប
ូ លិងតាមអាស ោាន
imperialtobacco@expolink.co.uk
 របា ការណ៍តាមទុំព័រ វ៊ុិប អាចោក់ជូនតាមវ៊ុិបដសរបស់អ៊ុិកសប
ូ លិង www.expolink.co.uk យោ យក្បើ
យលខកូ ៃយនោះ ‘imperialtobacco’.

ការធានារបស់ចយើង្េុំច

ោះអ្ន ក

តាមដៃលអាចយធវ ើយៅបាន យ ើងនឹងរកាភាពសមាៃត់ចុំយ ោះកត ីបារមភ របស់អនកមិនឲ្យអន កតៃឹងពីអតត សញ្ហាណយ ើ
។ យទោះបីជាោ៉េងតក៏យោ យៃើមបីអាចយធវ ើការអយងេ តបានោ៉េងក្តឹមក្តូវ ព័ត៌មានមួ ចុំនួនអាចក្តូវោត
ក្តោងឲ្យយគបានៃឹង ។
អន កអាចយក្ជើស កវ ិធីប្ហញកត ីបារមភ របស់អនកយោ លកខ ណៈអ
ក្បយទសដៃលអន កកុំព៊ុងយធវ ើការ ។

មិក ឲ្យដតថាយនោះគឺជាការអន៊ុញ្ហាតរបស់ចាប់ ដន

យ ើងម្ិនអរ់ឱនរំយ ោះការសងសឹក្ម្ក្យលើប៊ុគ្គលណាមាាក្់ ដដលបយញ្េ ញព័រ៌មានអំពីការរំយោភបំ នពិរ្បាក្ដ
ឬយ
សងស័ ម្ក្យលើ្ក្ម្សីលធម្៌យនោះ ឬជួ ក្នុងក្ិរេការយស៊ុើបអយងេ រ។ យទោះជាោ៉េងតក៏យោ
កត ី
បារមភ តដៃលយលើកយ ើងយោ ការពាបាទ នឹង ុំ មកនូ វការោក់ពិន័ ៃល់ប៊ុគាលិកដៃល
ជាអន កនិោ ជាមិនខាន ។
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