
 

 
Sig til  
Hvis du er bekymret eller har en mistanke om, at loven, vores Code of Conduct eller 
Supplier Code er blevet overtrådt, ønsker vi, at du siger til.  
 
Vi bestræber os på at fremme åbenhed og vil støtte dem, der meddeler en mistanke, selv 
om denne skulle vise sig at være forkert. Mistanker, der meddeles i ond tro, kan dog 
medføre disciplinære skridt.  
 
Vores Code of Conduct og Supplier Code kan findes på intranettet samt på: 
www.imperialbrandsplc.com. Du kan e-maile spørgsmål til 
Governance.Team@impbrands.com  
 
Der er flere måder, du kan sige til på:  
 
1. Sig til lokalt  
Hvis du føler dig tryg ved at gøre det, bør du gøre din personalechef eller dit HR-team 
opmærksom på din mistanke.  
 
2. Sig til – til gruppen  
Hvis du ikke føler dig tryg ved at give udtryk for dine bekymringer over for en lokal kollega, 
eller hvis du har indberettet dine bekymringer lokalt og mener, at den lokale respons er 
utilstrækkelig, opfordrer vi dig til at indsende en rapport via vores automatiserede 
Confidential Reporting System. Dette er et sikkert, let tilgængeligt og brugervenligt system, 
som sørger for, at din rapport hurtigt overføres til de rette personer. Du kan indsende din 
rapport anonymt, hvis du foretrækker dette. 
 
Du kan tilgå systemet fra din pc eller en mobil enhed ved at gå til 
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Du kan også scanne QR-koden nedenfor 
med kameraet på din enhed: 
 
 
 
 
 
 
 
Når først du er inde i systemet, kan du aflægge en skriftlig rapport eller indtale en besked 
(understøttes i øjeblikket ikke på iOS). Du kan også underbygge din rapport ved at vedhæfte 
dokumenter, billeder eller videoer, hvis du ønsker det. Hvis du ønsker at være anonym, 
fordrejes din stemme digitalt, når du indtaler en besked, for at beskytte din identitet. 
 
I visse lande kan du desuden, hvis du foretrækker dette, ringe til et lokalt gratisnummer og 
følge de automatiserede instruktioner for at indtale din besked. Du finder en liste over lande 
og numre her. Indtast koden 25492, når du bliver bedt om det. 
 
Uanset hvilken mulighed du vælger, inviteres du til at oprette en Secure Postbox, som giver 
os en sikker og effektiv kommunikations- og feedbackmulighed via systemet.  
 
Vores garanti til dig  
Vi vil så vidt muligt bevare din anonymitet og behandle dine mistanker fortroligt. For at 
undersøge sagen korrekt kan det dog være nødvendigt at offentliggøre nogle informationer.  
Du kan vælge at meddele din mistanke anonymt, hvis det er tilladt ifølge lovene i det land, 
hvor du arbejder.  
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Vi tolererer ikke, at personer, der meddeler en mistanke eller hjælper med en undersøgelse, 
udsættes for repressalier.  
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