
 

 
Spregovorite  
Če imate kakršnekoli pomisleke ali sum v zvezi s kršitvijo zakona, našega Kodeksa poslovne 
etike ali Kodeksa za delo z dobavitelji, želimo, da o tem spregovorite.  
 
Naš cilj je spodbujati odprto komunikacijo, zato bomo podprli tiste, ki bodo v zvezi s tem 
izrazili pomisleke, četudi se izkaže, da so bili ti zmotni. Vendar pa bo vsakršen pomislek, ki 
bo izražen zlonamerno, kaznovan z disciplinskimi ukrepi.  
 
Naša Kodeks poslovne in Kodeks za delo z dobavitelji sta na voljo na intranetu in na: 
www.imperialbrandsplc.com. Vsa vprašanja naslovite na 

Governance.Team@impbrands.com.  
 
Obstaja veliko načinov, kako spregovoriti:  
 
1. Spregovorite na lokalni ravni  
Če vam je ne neprijetno, lahko svoje pomisleke nasovite na svojega vodjo ali lokalno ekipo 
za razvoj človeških virov.  
 
2. Spregovorite v skupini  
Če vam je svoje pomisleke neprijetno izraziti svojemu sodelavcu ali ča ste svoje pomisleke 
že izrazili na lokalni ravni, pa se vam zdi, da odziv na tej ravni ni bil zadovoljiv, vas želimo 
spodbuditi, da predložite poročilo prek našega avtomatiziranega Sistema zaupnega 
poročanja. Gre za varen, zlahka dostopen sistem, ki je enostaven za uporabo in s katerim bo 
vaše poročilo hitro prišlo do pravih ljudi. Če želite, lahko poročilo pošljete tudi anonimno. 
 
Do sistema lahko dostopate prek svojega osebnega računalnika ali mobilne naprave tako, 
da obiščete https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Lahko pa s pomočjo kamere na 
vaši napravi tudi skenirate spodnjo QR-kodo: 
 
 
 
 
 
 
 
Ko ste enkrat v sistemu, lahko posredujete pisno poročilo ali posnamete glasovno sporočilo 
(trenutno ni na voljo na sistemih iOS), zraven pa lahko pripnete dokumente, slike ali video 
posnetke, s katerimi želite podkrepiti svoje poročilo. Če se odločite poslati glasovno 
sporočilo, bo vaš glas, če želite ostati anonimni, digitalno popačen, zato da zavarujemo vašo 
identiteto. 
 
Če vam je lažje, lahko v nekaterih državah pokličete tudi brezplačno lokalno linijo in sledite 
avtomatiziranim navodilom za puščanje sporočila. Seznam držav in številk je na voljo tukaj.  
Ko sistem to od vas zahteva, preprosto vpišite kodo 25492. 
 
Ne glede na izbiro, za katero se odločite, boste povabljeni, da ustvarite varen poštni predal, 
s katerim vam bomo podali povratne informacije in kiki zagotavlja varno in učinkovito 
sredstvo sporazumevanja z vami prek sistema.  
 
Naše zagotovilo  
Če je le mogoče, bomo ohranjali anonimnost in zaupnost vaših pomislekov. Da bi lahko 
izpeljali ustrezno preiskavo, pa bo nekatere podatke kljub temu treba razkriti.  
Svoje pomisleke lahko izrazite anonimno, če dopušča zakonodaja države, kjer delate.  
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Maščevanja, naperjena proti posamezniku, ki spregovori ali pomaga pri preiskavi, ne 
toleriramo.  
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