Açıkça Konuşma
Bir kanunun, İş Ahlakı Tüzüğümüzün veya Tedarikçi Tüzüğümüzün ihlal edildiğine dair bir
endişeniz veya şüpheniz varsa, açıkça konuşmanızı isteriz.
Açıklığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz ve sonunda yanlış bir endişe olduğu ortaya çıksa dahi
endişelerini dile getirenleri destekleyeceğiz. Buna karşılık, kötü niyetle ortaya atılan
endişeler disiplin cezalarına neden olabilir.
İş Ahlakı Tüzüğümüz ve Tedarikçi Tüzüğümüzü intranette ve aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.imperialbrandsplc.com. Sorularınızı, Governance.Team@impbrands.com adresine
gönderebilirsiniz
Açıkça konuşmanız için birçok yol mevcuttur:
1. Bulunduğunuz Birimde Açıkça Konuşabilirsiniz
Kendinizi bu konuda rahat hissediyorsanız, endişelerinizi yöneticinize veya biriminizdeki
insan kaynakları ekibine iletebilirsiniz.
2. Grupla İletişime Geçerek Açıkça Konuşabilirsiniz
Sorunlarınızı bulunduğunuz birimdeki çalışanlarla konuşmaktan çekiniyorsanız veya
bunu yaptığınız halde aldığınız cevabın yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, aşağıda
belirtilenler de dahil olmak üzere Grup yetkililerinden herhangi biriyle iletişime
geçebilirsiniz:
•
•
•

Grup Şirket Sekreteri,;
Grup Finansal Denetçisi veya
Grup İnsan Kaynakları Müdürü.

+44 (0)117 963 6636 numaralı telefonu arayarak açıkça konuşmak istediğiniz bir konu
olduğunu söyleyiniz.
Sorununuzu yazılı olarak bildirmek istemeniz halinde bu da mümkündür. Yeter ki size
nasıl ulaşabileceğimizi belirtin. Mektubunuzu veya e-postanızı şu adreslere
gönderebilirsiniz:
The Group Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
“Personal” olarak işaretleyiniz

E-posta: speakup@impbrands.com.

3. Expolink Telefon Hattını Arayarak Açıkça Konuşabilirsiniz
Endişelerinizi iletmek için, Expolink tarafından tamamen bağımsız olarak sağlanan ve
telefon, e-posta, internet veya SpeakingUp uygulaması yoluyla ulaşılabilen hizmetten
yararlanabilirsiniz. Dilerseniz bunu tamamen isimsiz olarak yapabilirsiniz. Expolink,
konunun doğru kişilere süratle yönlendirilmesini sağlayacaktır:
•

Expolink Telefon Hattı günün 24 saati, haftanın 7 günü açıktır (25 Aralık
hariç). Telefon numarası her ülke için farklıdır. Eğer doğru numarayı
bilmiyorsanız lokal duyuru panosuna bakınız veya www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com web sayfalarını ya da Grup dahili ağını ziyaret ediniz

•

Raporlar imperialbrands@expolink.co.uk e-posta adresinden Expolink’e iletilebilir

•

Web-tabanlı raporlar ‘imperialtobacco’ erişim kodu kullanılarak Expolink’in
www.expolink.co.uk web sayfasından iletilebilir

•

SpeakingUp Uygulamasını, Apple App Store, Google Play veya Microsoft’tan
indiriniz. ‘imperialbrands’ erişim kodunu kullanınız.

Size sunduğumuz güvence
Mümkün olduğu ölçüde, kimliğinizi gizli tutacak ve endişelerinizin gizliliğini
koruyacağız. Ancak, uygun bir inceleme yapılabilmesi için bazı bilgilerin açıklanması
gerekebilir.
Çalıştığınız ülkenin kanunları tarafından izin verilmesi şartıyla, endişelerinizi isimsiz olarak
iletmeyi seçebilirsiniz.
Açıkça konuşan veya bir soruşturmaya yardımcı olan kişilere yönelik misillemelere hiçbir
şekilde tolerans göstermeyiz.
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