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 intranett 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 nevne en bekymring ovenfor en lokal kollega, eller
hvis du allerede har nevnt bekymringen lokalt og den lokale tilbakemeldingen ikke er nok, vil
vi anbefale at du leverer en rapport gjennom vårt automatiske anonyme
rapporteringssystem. Dette er et sikkert system som er lett å få tilgang til og lett å bruke, noe
som vil sørge for at rapporten din blir raskt levert til de riktige folkene. Rapporten din kan
leveres anonymt hvis du foretrekker det.
Du får tilgang til systemet fra en PC eller mobilenhet ved å besøke
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Du kan også skanne QR-koden nedenfor
ved å bruke kameraet til enheten din:

Når du har kommet inn i systemet, kan du levere en skriftlig rapport eller ta opp en
talemelding (støttes ikke i iOS på akkurat nå). Du kan også legge til dokumenter, bilder eller
videoer for å støtte rapporten din hvis du vil. Hvis du velger å legge igjen en talemelding, vil
stemmen din bli digitalt skjult for å beskytte identiteten din hvis du foretrekker å være
anonym.
Hvis du vil, kan du i visse land også ringe et gratisnummer og følge de automatiske
instruksjonene for å legge igjen en beskjed. Du får tilgang til en liste over land og numre her.
Bare skriv inn koden 25492 når du blir spurt om det.
Uansett hvilket alternativ du velger, blir du invitert til å opprette en sikker postboks, som gir
oss en sikker og effektiv måte å kommunisere med deg gjennom systemet og gi deg
tilbakemelding på.
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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