Пријавување
Ако сте загрижени или се сомневате дека е прекршен законот, нашиот Кодекс на
однесување или Кодексот на снабдувачите, тогаш сакаме да го пријавите тоа.
Наша цел е да ја поттикнеме отвореноста и ќе ги поддржиме оние кои изразуваат
загриженост, дури и ако се покаже дека згрешиле. Меѓутоа, злонамерното изразување
загриженост може да доведе до дисциплинска постапка.
Нашиот Кодекс на однесување и Кодексот на снабдувачите се достапни на Интернет на:
www.imperialbrandsplc.com. Прашањата можете да ги испратите преку е-пошта на
Governance.Team@impbrands.com
Има неколку начини на кои можете пријавите:
1. Да пријавите на локално ниво
Ако не ви е непријатно, изразете ја вашата загриженост кај вашиот раководител
или кај вашиот локален тим за човечки ресурси.
2. Да пријавите во Групацијата
Ако ви е непријатно да ја изразите вашата загриженост кај колега на локално ниво
или, ако веќе сте изразиле загриженост на локално ниво и сметате дека
локалната реакција не е доволна, во тој случај можете да контактирате некого во
Групацијата, вклучувајќи ги:
•
•
•

Групацискиот секретар на компанијата;
Финансискиот контролор на Групацијата; или
Директорот за човечки ресурси на Групацијата.

Телефон: +44 (0)117 963 6636 и кажете дека пријавувате неправилност.
Ако претпочитате, вашата загриженост можете да ја изразите и во пишана форма.
Во тој случај ќе ни помогне ако ни кажете како да ве контактираме. Вашата
загриженост можете да ја поставите или да ја испратите преку е-пошта на:
The Group Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
Со назнака: „Personal“

Е-пошта: speakup@impbrands.com.

3. Да пријавите преку надворешниот контакт центар на Expolink
Иста така, вашата загриженост можете да ја изразите во секој момент преку
целосно независната услуга што ја обезбедува Expolink, што можете да ја
контактирате преку телефон, е-пошта, веб-сајт или апликацијата SpeakingUp. Ако
така претпочитате, тоа можете да го направите целосно анонимно. Expolink ќе се
погрижи брзо да ги извести вистинските луѓе за вашата загриженост:
•

Контакт центарот на Expolink работи 24 часа на ден, 7 дена во
неделата (освен на 25
декември). Телефонскиот број на контакт центарот е различен за секоја
земја. Ако не го знаете бројот, проверете на локалните огласни табли или
посетете ги веб-сајтовитеwww.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com или интранетот на групцијата

•

Пријавите може да се испратат преку е-пошта до Expolink на
imperialbrands@expolink.co.uk

•

Веб-базираните пријави може да се поднесат од веб-сајтот на Expolink
www.expolink.co.ukкористејќи ја шифрата за пристап „imperialbrands“

•

Преземете ја апликацијата SpeakingUp од Apple App Store, Google Play или
Microsoft. Користете ја шифрата за пристап „imperialbrands“.

Што ви гарантираме
Колку што е можно, ние ќе ја чуваме вашата анонимност и доверливоста на
вашата загриженост. Меѓутоа, за да се спроведе соодветна истрага, можеби ќе
треба да откриеме некои информации.
Можете да одлучите анонимно да ја изразите загриженоста, ако е тоа дозволено со
закон во земјата каде што работите.
Ние не толерираме одмазда против поединец кој пријавува прекршок или помага во
истрага.
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