Tala ut (Ingripande)
Vi förväntar oss att alla våra medarbetare och affärspartners agerar med integritet i enlighet
med de beteendenormer som finns beskrivna i vår Uppförandekod. Om du misstänker att en
överträdelse av lagen eller vår Uppförandekod har skett så vill vi att du talar ut.
Vår Uppförandekod finns tillgänglig på intranätet och på: www.imperialbrandsplc.com. Du
kan skicka frågor om koden via e-post till Goverance.Team@uk.imptob.com
Det finns flera sätt som man kan ta upp angelägenheter på:
1. Tala ut lokalt
Om du känner dig bekväm med att göra det ska du ta upp det som bekymrar dig med din
områdeschef eller med ditt lokala HR-team. Vi har processer för att se till att problem
hanteras på ett konsekvent sätt i verksamheten.
2. Tala ut med våra företagsledare
Om du inte känner dig bekväm med att ta upp dina angelägenheter lokalt eller om du har tagit
upp dina angelägenheter lokalt och tycker att den lokala responsen inte är tillräcklig, då kan
du kontakta någon av följande:
 Företagets sekreterare/advokat;
 Chef för företagsförsäkringar; eller
 Koncernens HR-chef.
Telefon: +44 (0)117 963 6636 och säg att det är ett ingriparärende.
Om du föredrar att lämna in dina angelägenheter skriftligen går det bra men det är till stor
hjälp om du berättar för oss hur vi kan nå dig. Du kan posta ditt brev till:
The Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Märkt: "Personal"

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

3. Tala ut genom att använda Expolink External Hotline
Du kan även välja att när som helst ta upp dina angelägenheter genom att använda den helt
oberoende tjänsten som tillhandahålls av Expolink som kan kontaktas via telefon, e-post eller
webben. Expolink kommer att säkerställa att dina angelägenheter snabbt vidarebefordras till
rätt människor:





Expolink Hotline är öppen dygnet runt, 7 dagar i veckan (förutom den 25:e december).
Det finns landsspecifika telefonnummer för alla länder. Om du inte känner till det rätta
numret kan du leta på lokala anslagstavlor eller besöka www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com eller gruppens intranät
Rapporter kan skickas via e-post till Expolink på imperialtobacco@expolink.co.uk
Webbaserade rapporter kan skickas in från Expolinks webbplats www.expolink.co.uk
genom att använda koden "imperialtobacco."

Vi försäkrar dig att
Så långt som det är möjligt upprätthålla dina angelägenheters konfidentialitet. Men för att
genomföra en ordentlig utredning kan vi vara tvungna att avslöja en del information.
Du kan välja att ta upp din angelägenhet anonymt, förutsatt att det är tillåtet enligt lagen i det
land där du arbetar.
Vi tolererar inga repressalier mot en person som avslöjar ett faktiskt eller misstänkt brott mot
koden eller hjälper till med en utredning. Men om en angelägenhet tas upp med ont uppsåt
kan detta att leda till disciplinära åtgärder.
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