Asioiden ottaminen esille
Jos pelkäät tai epäilet, että lakia, yrityksemme käyttäytymisohjeita tai toimittajan sääntöjä
on rikottu, haluamme, että tuot asian esille.
Haluamme kannustaa avoimuutta ja annamme tuemme niille, jotka tuovat esiin
huolenaiheita, vaikka ne osoittautuisivatkin vääriksi. Pahassa tarkoituksessa tehty ilmoitus
huolista voi kuitenkin johtaa kurinpidollisiin toimiin.
Yrityksemme käyttäytymisohjeet ja toimittajan säännöt ovat luettavissa intranetissä ja
osoitteessa: www.imperialbrandsplc.com. Voit lähettää sähköpostilla kysymyksiä osoitteeseen
Governance.Team@impbrands.com
Voit ottaa asioita esille useilla eri tavoilla:
1. Paikallisesti
Kerro huolenaiheistasi tiiminvetäjällesi tai paikalliselle HR-tiimille, jos se tuntuu
sopivalta.
2. Konsernille
Jos paikalliselle kollegalle kertominen ei tunnu sopivalta, tai jos olet ottanut jonkin asian
esille paikallisesti etkä ole mielestäsi saanut riittävää vastakaikua, voit ottaa yhteyden
johonkin ryhmän jäseneen, esimerkiksi:
•
•
•

konsernin hallintojohtajaan,
konsernin taloustarkastajaan tai
konsernin henkilöstöjohtajaan.

Soita numeroon +44 (0)117 963 6636 ja kerro, että kyse on paljastamisesta.
Jos haluat mieluummin esittää asiasi kirjallisesti, sekin käy hyvin. On avuksi, jos ilmoitat
meille miten voimme ottaa sinuun yhteyttä. Voit lähettää viestisi postilla tai
sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:
The Group Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
Lisää kuoreen merkintä: ‘Personal’

Sähköposti: speakup@impbrands.com.

3. Kertominen Expolink External Hotlinen kautta
Voit myös milloin tahansa valita, että tuot huolesi esiin käyttäen täysin riippumatonta
palvelua, jonka Expolink tarjoaa ja johon voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla,
Internetin kautta tai SpeakingUp-sovelluksella. Voit halutessasi tehdä sen täysin
nimettömänä. 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 lähettää sähköpostilla Expolinkille osoitteeseen
imperialbrands@expolink.co.uk.

•

Verkkopohjaiset raportit voi lähettää Expolinkin verkkosivustolta
www.expolink.co.uk käyttäjätunnuksella ”imperialbrands”.

•

Lataa SpeakingUp-sovellus Applen App Storesta, Google Playsta tai Microsoftilta.
Käytä käyttäjätunnusta ”imperialbrands”.

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