Tala ut
Om du är bekymrad över något eller misstänker en överträdelse av lagen, vår
Uppförandekod eller Leverantörskod vill vi att du ska tala ut.
Vi vill främja öppenhet och stödjer de som rapporterar problem, även om det visar sig vara
ett missförstånd. Men om en angelägenhet tas upp med ont uppsåt kan det leda till
disciplinära åtgärder.
Vår uppförandekod och uppförandekod för leverantörer finns på intranätet och på:
www.imperialbrandsplc.com. Du kan skicka frågor via e-post till
Governance.Team@impbrands.com
Det finns flera sätt att säga ifrån:
1. Tala ut lokalt
Om du känner dig bekväm med att göra det ska du ta upp det som bekymrar dig med din
områdeschef eller med ditt lokala HR-team.
2. Säg ifrån till koncernen
Om du inte känner dig bekväm med att ta upp problem med kollegor lokalt, eller om du har
tagit upp problem lokalt och tycker att det lokala gensvaret är otillräckligt, ser vi gärna att du
skickar in en rapport via vårt automatiska rapporteringssystem som är anonymt. Systemet är
säkert, lättillgängligt och lätt att använda, vilket säkerställer att din rapport vidarebefordras till
rätt personer snabbt. Du kan skicka in din rapport anonymt om du föredrar det.
Du kommer åt systemet via din stationära dator eller mobilenhet genom att besöka
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Du kan även skanna QR-koden nedan med
kameran i din enhet:

När du är inne i systemet kan du tillhandahålla en rapport skriftligt eller spela in ett
röstmeddelande (stöds för närvarande inte på iOS). Du kan också bifoga dokument, bilder
eller videor för att styrka din rapport om du så önskar. Om du väljer att lämna ett
röstmeddelande och föredrar att vara anonym förvrängs din röst digitalt för att skydda din
identitet.
Om du föredrar det kan du i vissa länder också ringa ett avgiftsfritt nummer och följa de
inspelade instruktionerna när du lämnar ett meddelande. Här är en lista över länder och
telefonnummer. Ange bara koden 25492 när du uppmanas till det.
Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer erbjuds du att skapa en säker brevlåda, som
innebär att vi kan kommunicera med dig och ge dig feedback via systemet på ett säkert och
effektivt sätt.
Vi försäkrar dig att
Så långt som det är möjligt upprätthålla din anonymitet och hålla dina angelägenheter
konfidentiella. Men för att genomföra en ordentlig utredning kan vi vara tvungna att avslöja
en del information.

Du kan välja att ta upp din angelägenhet anonymt, förutsatt att det är tillåtet enligt lagen i det
land där du arbetar.
Vi tolererar inga repressalier mot en person som talar ut eller hjälper till med en utredning.
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