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Фирмата Produce Investments Ltd (PIL) е създадена през 2006 г. Тя е основна компания 
на следните организации в сектора за прясна продукция, които са посочени по-долу.  
 
PIL има предприятия в няколко града на Великобритания, Джърси, Франция и 
Холандия. Максималният брой на служителите е около 1800, като 95% от тях са 
директно наети.  
 
PIL отговаря на изискванията на Закона срещу модерното робство в областта на 
идентификацията и изкореняването на робството, принудителния труд и трафика на 
хора, посочени в закона. Освен това, PIL се стреми да подкрепя доставчиците си, за да 
може тяхната дейност да бъде легитимна и етична, и да съответства на ценностите на 
компанията.  
 
По-долу са посочени някои мерки, които се вземат от компанията PIL за тази цел;  
 
Greenvale  

 Пълно членство “AB” при Обмен на етични данни за доставчиците (SEDEX)  

 Разширено членство “B” в SEDEX на цялата ни база от доставчици  

 Използване на инструмента за оценка на риска на SEDEX за определяне на 
потенциалните проблеми  

 Членство в Асоциацията на доставчиците на трудови ресурси (ALP)  

 Редовни стандартни одити в съответствие със Закона за лицензиране на 
посредниците за наемане на работа (GLA) с одобрените агенции за наемане на 
временни работници  

 Провеждане на редовни одити от страна на трети лица в съответствие с 
Инициативата за етична търговия (ETI) и стандартите за Одит за етична търговия 
на членовете на SEDEX (SMETA)  

 Провеждане на редовни клиентски одити  

 Използване на независима и анонимна система, която позволява на 
работниците да съобщават за всякакви проблеми на работа  

 Участие в кампанията „По-силни заедно“ (Stronger2gether)  
 
Swancote  

 Пълно членство “AB” при Обмен на етични данни за доставчиците (SEDEX)  

 Разширено членство “B” в SEDEX на цялата ни база от доставчици  

 Използване на инструмента за оценка на риска на SEDEX за определяне на 
потенциалните проблеми  

 Членство в Асоциацията на доставчиците на трудови ресурси (ALP)  



 Редовни стандартни одити в съответствие със Закона за лицензиране на 
посредниците за наемане на работа (GLA) с одобрените агенции за наемане на 
временни работници  

 Провеждане на редовни одити от страна на трети лица в съответствие с 
Инициативата за етична търговия (ETI) и стандартите за Одит за етична търговия 
на членовете на SEDEX (SMETA)  

 Провеждане на редовни клиентски одити  

 Използване на независима и анонимна система, която позволява на 
работниците да съобщават за всякакви проблеми на работа  

 Участие в кампанията „По-силни заедно“ (Stronger2gether)  
 
Rowe  

 Пълно членство “B” при Обмен на етични данни за доставчиците (SEDEX)  

 Използване на инструмента за оценка на риска на SEDEX за определяне на 
потенциалните проблеми  

 Директно наемане на всички сезонни и временни работници без 
посредничеството на агенции  

 Използване на независима и анонимна система, която позволява на 
работниците да съобщават за всякакви проблеми на работа  

 Участие в кампанията „По-силни заедно“ (Stronger2gether)  
 
Jersey  

 Пълно членство “AB” при Обмен на етични данни за доставчиците (SEDEX)  

 Провеждане на редовни одити от страна на трети лица в съответствие с 
Инициативата за етична търговия (ETI) и стандартите за Одит за етична търговия 
на членовете на SEDEX (SMETA)  

 Провеждане на редовни клиентски одити  

 Директно наемане на всички сезонни и временни работници без 
посредничеството на агенции  

 Използване на независима и анонимна система, която позволява на 
работниците да съобщават за всякакви проблеми на работа  

 Участие в кампанията „По-силни заедно“ (Stronger2gether). 
 
Компаниите на PI Group никога няма да влязат умишлено в бизнес отношения с която и 
да било организация, свързана с робството, принудителния труд или трафика на хора. 
Висшето ръководство на компанията поема отговорност за използване на всички 
политики в това отношение, както и за вземане на адекватни мерки за 
предотвратяване на каквито и да било действия, свързани с робството, принудителния 
труд или трафика на хора, в компанията или веригата й за доставки.  
Това изявление е одобрено от управителите (или ръководителите, заемащи 
еквивалентна длъжност) на всички компании на PI, както и от изпълнителния директор 
на Produce Investments.  
Това изявление подлежи на преглед всяка година. 


