Prehovorenie
Ak máte obavy alebo máte podozrenie na porušenie zákona, nášho kódexu správania
alebo kódexu dodávateľa, tak chceme, aby ste prehovorili.
Našim cieľom je podpora otvorenosti a podporíme tých, ktorí prídu s obavami, a to aj vtedy,
ak sa zistí, že sa nepotvrdili. Avšak obava, s ktorou sa príde so zlým úmyslom, môže viesť
k disciplinárnemu konaniu.
Náš kódex správania a kódex dodávateľa je dostupný na intranete na lokalite:
www.imperialbrandsplc.com. Otázky môžete zaslať e-mailom na
Governance.Team@impbrands.com
Existuje viacero spôsobov, ako môžete prehovoriť:
1. Prehovorte lokálne
Ak je to pre vás v poriadku, mali by ste oznámiť svoje obavy svojmu manažérovi alebo
miestnemu tímu oddelenia ľudských zdrojov.
2. Prehovorte v rámci skupiny
Ak pre nás nie je príjemné oznámiť svoje obavy u miestneho kolegu, prípadne vtedy, ak
ste oznámili svoje obavy lokálne a myslíte si, že lokálna odozva nie je dostačujúca, tak
môžete kontaktovať niekoho v skupine podnikov, a to vrátane:
•
•
•

tajomníka skupiny spoločností,
finančného kontrolóra skupiny alebo
riaditeľa oddelenia ľudských zdrojov skupiny.

Telefón: +44 (0)117 963 6636 a oznámte, že sa jedná o problematiku prehovorenia.
Ak uprednostňujete písomné podanie vašich obáv, je to v poriadku. Pomohlo by, ak by
ste nám oznámili, ako vás môžeme spätne kontaktovať. Svoje obavy môžete zaslať
poštou alebo e-mailom na:
Tajomník skupiny spoločností (Group
Company Secretary)
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
S označením: „Osobné (Personal)“

E-mail: speakup@impbrands.com.

3. Prehovorte s využitím externej poradenskej linky Expolink
V ktorejkoľvek fáze sa môžete tiež rozhodnúť, že budete predkladať svoje obavy
pomocou úplne nezávislej služby poskytovanej spoločnosťou Expolink, ktorú môžete
kontaktovať telefonicky, e-mailom, cez web alebo aplikáciu The SpeakingUp. Toto
môžete v prípade preferovania vykonať na úplne anonymnom základe. Spoločnosť
Expolink zaručí, že sa vaše obavy rýchlo odovzdajú správnym ľuďom:
•

Poradenská linka Expolink je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni
(s výnimkou 25.
decembra). Telefónne číslo je pre každú krajinu odlišné. Ak nepoznáte správne
číslo, pozrite si miestne informačné tabule alebo navštívte lokalitu
www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com alebo intranet skupiny spoločností

•

Oznámenia môžete zaslať e-mailom spoločnosti Expolink na adresu
imperialbrands@expolink.co.uk

•

Webovo podané oznámenia sa dajú podať cez webovú stránku spoločnosti Expolink
www.expolink.co.uk pomocou prístupového kódu „imperialbrands“

•

Aplikáciu The SpeakingUp prevezmite z obchodu Apple App Store, Google Play
alebo Microsoft. Použite prístupový kód „imperialbrands“.

Naše uistenie pre vás
Pokiaľ to bude možné, zachováme vašu anonymitu a dôvernosť vašich obáv. Avšak,
aby sa mohlo vykonať náležité vyšetrovanie, niektoré informácie sa možno budú
musieť zverejniť.
Môžete si vybrať, že svoje obavy oznámite anonymne, za predpokladu, že to umožňujú
zákony krajiny, v ktorej pracujete.
Netolerujeme odplatu voči jednotlivcovi, ktorý prehovorí alebo pomôže s vyšetrovaním.
August 2019

