
 
 Produce Investments – Declarație privind Sclavia Modernă pentru Anul fiscal 2016/17  
 
Produce Investments Ltd (PIL) a fost înființată în 2006 și este compania mamă a 
următoarelor organizații din sectorul produselor proaspete, conform structurii de mai jos.  
 
PIL este prezentă într-un număr de locații din Regatul Unit și Jersey precum și în Franța și 
Olanda. Numărul maxim de angajați în orice moment este de aproximativ 1,800, 95% dintre 
aceștia fiind angajați direct.  
 
PIL s-a angajat să respecte Legea Sclaviei Moderne și să identifice și să eradicheze sclavia, 
servitutea și traficul de persoane așa cum sunt definite în această lege. PIL s-a angajat, de 
asemenea, să își sprijine furnizorii pentru a se asigura că practicile lor sunt legale, etice și 
conforme valorilor companiei.  
 
Mai jos sunt prezentate câteva dintre măsurile luate de către grupul PIL pentru a asigura 
aceste lucruri;  
 
Greenvale  

 Membru cu drepturi depline “AB” al Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX- 
Schimbul etic de date între furnizori)  

 Membru “B” al SEDEX în cadrul larg al lanțului nostru de distribuție  

 Adoptarea instrumentului SEDEX de evaluare a riscului pentru a sublinia potențialele 
zone cu probleme  

 Membru al Association of Labour Providers (ALP- Asociația Furnizorilor de Muncă)  

 Ȋn mod regulat se efectuează audituri, conform Gangmasters Licensing Authority 
(GLA- Autoritatea de Eliberare a Autorizaţiilor pentru Activităţi de Mediere a 
Angajărilor)   pentru a verifica Agenţii care furnizează munca 

 Beneficiari ai unor audituri Ethical Trading Initiative (ETI- Inițiativa de Comerț Etic) 
efectuate de terță parte pentru SEDEX Members Ethical Trading Audit (SMETA- 
Auditul de Comerţ Etic al membrilor Sedex)  

 Beneficiari ai unor audituri regulate pentru clienți 

 Abonarea la o linie independentă de asistență a informatorilor anonimi care să le 
permită  angajaților să raporteze orice  fărădelege suspectată la locul de muncă  

 Participarea la campania Stronger2gether  
 
Swancote  

 Membru cu drepturi depline “AB” al Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX- 
Schimbul etic de date între furnizori)  

 Membru “B” al SEDEX în cadrul larg al lanțului nostru de distribuție  

 Adoptarea instrumentului SEDEX de evaluare a riscului pentru a sublinia potențialele 
zone cu probleme  

 Membru al Association of Labour Providers (ALP- Asociația Furnizorilor de Muncă)  



 Ȋn mod regulat se efectuează audituri, conform Gangmasters Licensing Authority 
(GLA- Autoritatea de Eliberare a Autorizaţiilor pentru Activităţi de Mediere a 
Angajărilor)   pentru a verifica Agenţii care furnizează munca 

 Beneficiari ai unor audituri Ethical Trading Initiative (ETI- Inițiativa de Comerț Etic) 
efectuate de terță parte pentru SEDEX Members Ethical Trading Audit (SMETA- 
Auditul de Comerţ Etic al membrilor Sedex)  

 Beneficiari ai unor audituri regulate pentru clienți 

 Abonarea la o linie independentă de asistență a informatorilor anonimi care să le 
permită  angajaților să raporteze orice  fărădelege suspectată la locul de muncă  

 Participarea la campania Stronger2gether  
 
 
Rowe  

 Membru cu drepturi depline “AB” al Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX- 
Schimbul etic de date între furnizori)  

 Adoptarea instrumentului SEDEX de evaluare a riscului pentru a sublinia potențialele 
zone cu probleme  

 Angajează tot personalul sezonier temporar în mod direct – nu este implicată nici o 
agenție  

 Abonarea la o linie independentă de asistență a informatorilor anonimi care să le 
permită  angajaților să raporteze orice  fărădelege suspectată la locul de muncă  

 Participarea la campania Stronger2gether  
 
Jersey  

 Membru cu drepturi depline “AB” al Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX- 
Schimbul etic de date între furnizori)  

 Beneficiari ai unor audituri Ethical Trading Initiative (ETI- Inițiativa de Comerț Etic) 
efectuate de terță parte pentru SEDEX Members Ethical Trading Audit (SMETA- 
Auditul de Comerţ Etic al membrilor Sedex)  

 Beneficiari ai unor audituri regulate pentru clienți  

 Angajează tot personalul sezonier temporar în mod direct – nu este implicată nici o 
agenție  

 Abonarea la o linie independentă de asistență a informatorilor anonimi care să le 
permită  angajaților să raporteze orice  fărădelege suspectată la locul de muncă  

 Participarea la campania Stronger2gether. 
 
Companiile grupului PI Group nu vor intra niciodată cu bună știință într-o relație de afaceri 
cu orice organizație implicată în sclavie, servitute sau trafic de persoane. Conducerea 
executivă a companiei acceptă răspunderea pentru implementarea oricărei politici în 
legătură cu această chestiune și pentru furnizarea de resurse corespunzătoare pentru a se 
asigura că nu există sclavie, servitute sau trafic de persoane în cadrul companiei sau a 
lanțului său de distribuție.  



Această declarație a fost aprobată de către Directorul Executiv (sau echivalent) al fiecărei 
companii PI și de Președintele Executiv al Produce Investments.  
Declarația se va revizui anual. 


