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sfârșitul lunii iunie 2018

Această declarație este făcută în conformitate cu secțiunea 54 din Actul Modern privind Sclavia

din 2015 și stabilește pașii pe care Product Investments Ltd (PI) i-a făcut și continuă să-i facă

pentru a se asigura că sclavia modernă sau traficul de ființe umane nu au loc în cadrul afacerii

noastre sau a lanțului de furnizare.

Sclavia modernă cuprinde sclavia, servitutea, traficul de ființe umane și munca forțată. PI are o

abordare de toleranță zero față de orice formă de sclavie modernă. Ne angajăm să acționăm

etic, cu integritate și transparență în toate tranzacțiile de afaceri și să punem în practică

sisteme și controale eficiente pentru a proteja împotriva oricărei forme de sclavie modernă

care are loc în cadrul afacerii sau al lanțului nostru de aprovizionare.

Afacerea noastră 

PI a fost înființată în 2006 și este societatea-mamă a următoarelor organizații din sectorul

produselor proaspete, conform structurii de mai jos.

PI are o prezență în mai multe locații din Marea Britanie și Jersey, precum și în Franța și Olanda.

Numărul maxim de angajați, în orice moment, este de aproximativ 1.800, dintre care 95% sunt

direct angajați. PI se angajează atât în respectarea Actului Modern privind Sclavia, cât și în

identificarea și eradicarea sclaviei, a servituții și a traficului de ființe umane, astfel cum sunt

definite în act. PI se obligă, de asemenea, să-și sprijine furnizorii, pentru a se asigura că

practicile lor sunt legitime, etice și în pas cu valorile companiei.

Politicile noastre privind Sclavia și Traficul de Ființe Umane

Ne angajăm să ne asigurăm că nu există nici o sclavie modernă sau trafic de ființe umane în

lanțul nostru de aprovizionare sau în nici o parte a afacerii noastre. Politica noastră anti-sclavie

reflectă angajamentul nostru de a acționa în mod etic și cu integritate în toate relațiile noastre

de afaceri și de a implementa și impune sisteme eficiente și controale pentru a asigura că

sclavia și traficul de ființe umane nu au loc nicăieri în lanțul nostru de aprovizionare.



Politici Relevante

În conformitate cu angajamentul nostru de a acționa cu integritate în toate afacerile

noastre, multe din politicile noastre existente asigură că nu există sclavi sau trafic de

ființe umane în nici o parte a lanțului nostru de aprovizionare.

Politicile noastre relevante includ:

• Politica de Angajare;

• Politica privind Discriminarea & Hărțuirea;

• Politica anti-Mită și anti-Corupție;

• Politica de comercializare etică .

Politicile noastre stabilesc comportamentele pe care le așteptăm de la angajați în relațiile

cu colegii, clienții, consumatorii, furnizorii, agenții, intermediarii, consilierii, guvernele și

concurenții. Se așteaptă ca toți angajații să acționeze cu integritate, în conformitate cu

standardul de comportament stabilit în cadrul politicilor noastre relevante.

Am oferit îndrumare și instruire pentru a ajuta angajații să înțeleagă comportamentul

așteptat, în special în ceea ce privește deciziile lor de afaceri și politicile relevante ale

companiei. Îi încurajăm pe angajați să manifeste îngrijorare în cazul în care au avut loc

încălcări ale politicilor noastre.

Susținem în mod activ implicarea angajaților, reprezentarea, dialogul și capacitatea unui

angajat de a manifesta potențiale îngrijorări sau plângeri . Libertatea de asociere și

dreptul la negociere colectivă reprezintă un standard de bază al muncii pe care îl

respectăm ghidați de Organizația Internațională a Muncii (OIM). Aplicăm practicile

noastre de angajare în conformitate cu legislația locală și, în anumite privințe, depășind

cerințele acesteia.

Ne ghidăm conform standardului SA8000 pentru a acoperi o varietate de probleme

potențiale, inclusiv munca copiilor, munca forțată, sănătatea și siguranța, libertatea de

asociere, dreptul la negociere colectivă, discriminarea, practicile disciplinare, orele de

lucru, remunerarea și sistemele de management.

Evaluarea Riscului și Verificarea Prealabilă

Riscul de sclavie și de trafic de persoane în cadrul organizației noastre este în mod

substanțial evitat și diminuat ca urmare a unor politici și proceduri stricte, precum și a

supravegherii integrate în operațiunile noastre de afaceri și a cunoștințelor și abilităților

personalului nostru. Evaluăm riscul pe baza mai multor factori, cum ar fi indiciile de risc

geografic referitoare la drepturile omului, nivelul controlului lanțului de aprovizionare,

factorii de guvernare externă și nivelurile de stabilitate politică

Considerăm că cel mai semnificativ risc de sclavie și trafic de ființe umane este în lanțul

nostru de aprovizionare în care desfășurăm activități de achiziții și unde operațiunile și

supraveghereamanagerială sunt în afara controlului nostru direct
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Facem o verificare prealabilă atunci când luăm în considerare noi furnizori și îi revizuim în mod

regulat pe furnizorii noștri existenți. Verificarea prealabilă și revizuirile noastre includ;

 Cartografierea lanțului principal de aprovizionare a afacerilor în mare măsură pentru a

evalua anumite produse sau riscul geografic al sclaviei moderne și al traficului de ființe

umane

 Evaluarea riscului modern de sclavie și traficului de ființe umane pentru fiecare furnizor

de bază al afacerii. Acest lucru este realizat prin utilizarea unei companii terțe pentru a

trimite audituri de desktop bazate pe cloud, care sunt revizuite de către auditori calificați

de conformitate socială

 În cazul în care auditurile de desktop identifică riscurile, planurile de acțiuni corective

sunt trimise furnizorilor noștri care nu respectă acordurile sau așteptările noastre

 Efectuarea auditurilor furnizorilor folosind auditori acreditați de către terți

 Invocarea de sancțiuni împotriva furnizorilor care nu reușesc să-și îmbunătățească

performanța în concordanță cu un plan de acțiune. Încălcări grave ale politicilor noastre

conduc la terminarea relațiilor noastre de afaceri.

Instruirea și Conștientizarea

Ne asigurăm că avem competență în cadrul organizației noastre, prin instruirea referitoare la

drepturile omului și conștientizarea standardului de responsabilitate socială SA8000. Utilizăm

auditori acreditați de furnizori terți, care sunt auditori calificați de conformitate socială pentru

a lucra și a consilia echipa noastră de management și angajații.

Instruirea de conștientizare în domeniul drepturilor omului a fost îndreptată în continuare

spre personalul care lucrează în resurse umane. Instruirea specifică a furnizorilor de produse

este îndreptată spre personalul de achiziții. Conștientizarea generală este disponibilă în

întreaga organizațiemai largă prin politicile noastre relevante.

Aprobarea Consiliului de Administrație  

Grupul de companii PI nu va intra niciodată într-o relație de afaceri cu bună știință cu nici o

organizație implicată în sclavie, servitute sau trafic de persoane. Conducerea superioară a

companiei își asumă responsabilitatea pentru punerea în aplicare a oricărei politici în legătură

cu această problemă și pentru prevederea resurselor adecvate pentru a se asigura că sclavia,

servitutea sau traficul de ființe umane nu au loc în companie sau în lanțul său de

aprovizionare.

Această declarație a fost aprobată de către Directorul General (sau echivalent) al fiecărei

companii PI și de către Directorul Executiv al companiei Produce Investments.

Această declarație va fi revizuită anual.


