Prijava nepravilnosti
Če vas skrbi ali sumite, da je prišlo do kršitve zakona, našega Kodeksa ravnanja ali
Kodeksa ravnanja za dobavitelje, želimo, da o tem spregovorite.
Spodbujati želimo odprtost, zato podpiramo izražanje pomislekov, čeprav bi se izkazalo, da
so bili neutemeljeni. Zlonamerna prijava pa lahko sproži disciplinski postopek.
Naš Kodeks ravnanja in Kodeks ravnanja za dobavitelje sta na voljo na intranetu, na naslovu:
www.imperialbrandsplc.com. Vprašanja lahko pošljete na naslov
Governance.Team@impbrands.com.
Obstaja več načinov, kako lahko prijavite nepravilnosti:
1. Lokalna prijava
Če vam ni nelagodno, lahko svoje pomisleke izrazite svojemu nadrejenemu ali
kadrovski službi.
2. Prijava skupini
Če vam je nelagodno izraziti pomislek lokalnemu sodelavcu ali če ste lokalno to že
naredili in menite, da odziv ni bil zadovoljiv, lahko stopite v stik v skupini, in sicer z eno
od naslednjih oseb:
•
•
•

z vodjo splošnih služb za Skupino;
s kontrolorjem finančnih zadev Skupine ali
z direktorjem za upravljanje s človeškimi viri Skupine.

Telefon: +44 (0)117 963 6636; navedite, da gre za prijavo nepravilnosti.
Zadevo lahko posredujete v pisni obliki, vendar vas prosimo, da nam navedete, kako
vam lahko odgovorimo. Dopis ali elektronsko pošto lahko pošljete na naslov:
The Group Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Z oznako: »Personal«

E-pošta: speakup@impbrands.com

3. Prijava prek zunanje linije Expolink
Svoje pomisleke lahko na kateri koli stopnji izrazite tudi prek popolnoma neodvisne
storitve, ki jo ponuja Expolink, s katerim lahko stopite v stik po telefonu, e-pošti, prek
spleta ali prek aplikacije SpeakingUp App. To lahko po želji storite popolnoma
anonimno. Linija Expolink bo zagotovila, da bo vaša prijava hitro posredovana pravim
ljudem:
•

Linija Expolink deluje 24 ur dnevno in 7 dni v tednu (razen 25.
decembra). Telefonska linija je za vsako državo drugačna. Če ne poznate
prave številke, si oglejte lokalno oglasno desko ali obiščite www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com ali Group intranet

•

Prijave lahko pošljete na Expolink po e-pošti, na naslov
imperialbrands@expolink.co.uk

•

Prijave lahko pošljete tudi prek spleta, na spletno stran Expolinka
www.expolink.co.uk, z uporabo kode za dostop »imperialbrands«

•

Aplikacijo SpeakingUp App lahko prenesete iz trgovine z aplikacijami Apple App
Store, Google Play ali Microsoft. Uporabite kodo za dostop »imperialbrands«.

Naše zagotovilo
Trudili se bomo, da bomo v kar največji meri ohranjali vašo anonimnost in zaupnost
vaše prijave. Vsekakor pa bo za izvedbo ustreznih preiskav treba razkriti nekatere
podatke.
Lahko se odločite tudi za anonimno prijavo, če je to dovoljeno po zakonih države, v kateri
delate.
Povračilnih ukrepov zoper posameznika, ki poda prijavo ali pomaga pri preiskavi, ne
dopuščamo.
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