Si ifra
Hvis du er bekymret for eller har mistanke om at loven, våre etiske retningslinjer eller
retningslinjene for leverandører er blitt brutt, ønsker vi at du sier ifra.
Vi ønsker å oppmuntre til åpenhet, og vil gi full støtte til de som sier ifra om bekymringer,
selv om det skulle vise seg at det ikke var grunn til bekymring. Disiplinærtiltak kan imidlertid
iverksettes, hvis det sies fra om en bekymring med onde hensikter.
Våre etiske retningslinjer eller retningslinjene for leverandører er tilgjengelige på intranettet og
på: www.imperialbrandsplc.com. Du kan sende spørsmål på e-post til
Governance.Team@impbrands.com
Det finnes flere måter å si fra på:
1. Si fra lokalt
Hvis du er komfortabel med det, kan du ta opp bekymringen med sjefen din eller med
den lokale personalavdelingen.
2. Si fra til gruppen
Hvis du ikke føler deg komfortabel med å ta opp bekymringen din med en lokal kollega,
eller du har allerede gjort det, men føler at den lokale responsen ikke strekker til, da kan
du ta kontakt med noen i gruppen, inkludert:
•
•
•

Group Company Secretary,
Group Financial Controller eller
Group Human Resources Director.

Telefon: +44 (0)117 963 6636, og si at det handler om å si fra om noe.
Hvis du foretrekker å sende inn bekymringen din skriftlig, er det helt greit. Det vil være
behjelpelig om du oppgir hvordan vi kan kontakte deg. Du kan sende bekymringene via
post eller e-post til:
The Group Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
Merk konvolutten/emnelinjen:
«Personal»

E-post: speakup@impbrands.com.

3. Si fra ved hjelp av Expolink External Hotline
Du kan også når som helst ta opp bekymringene dine med den fullstendig uavhengige
tjenesten som leveres av Expolink. De kan kontaktes via telefon, e-post, internett eller
The SpeakingUp-app. Dette kan gjøres fullstendig anonymt, hvis du foretrekker.
Expolink passer på at bekymringene dine raskt blir viderelevert til de rette folkene:
•

Expolink Hotline er i drift døgnet rundt, syv dager i uken (unntatt 25.
desember). Telefonnummeret er forskjellig for hvert land. Hvis du ikke vet hva
det rette nummeret er, så kan du se lokale oppslagstavler eller gå inn på
www.expolink.co.uk, www.imperialbrandsplc.com eller gruppeintranettet

•

Rapporter kan sendes til Expolink på e-post til imperialbrands@expolink.co.uk

•

Nettbaserte rapporter kan sendes inn fra Expolinks nettside
www.expolink.co.ukmed tilgangskoden «imperialbrands»

•

Last ned SpeakingUp-appen fra Apple App Store, Google Play eller Microsoft. Bruk
tilgangskoden «imperialbrands».

Vår forsikring overfor deg
Så langt som mulig kommer vi til å ta vare din anonymitet og holde dine bekymringer
konfidensielle. For å kunne gjennomføre en skikkelig undersøkelse, kan det imidlertid
bli nødvendig å oppgi noe informasjon.
Du kan velge å si fra anonymt såfremt dette er lovlig iht. lovene i det landet du jobber i.
Vi tolerer ikke gjengjeldelser mot et individ som sier fra eller som samarbeider med en
undersøkelse.
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