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Group Product
Compliance Policy
Společnost Kingspan Group plc usiluje o to, aby vše, co dělá, vycházelo z jejích základních hodnot
integrity, poctivosti a dodržování požadavků zákona. Společnost Kingspan Group plc bere v úvahu
potřeby a očekávání všech zúčastněných stran a opírá se o tyto své základní hodnoty, aby rozvíjela
podnikání úspěšně a udržitelně. (Viz etický kodex skupiny Kingspan).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
Tým pro dodržování produktových zásad skupiny má za úkol dohlížet současném na funkci dodržování
předpisů a podporovat řízení v oblasti dodržování předpisů ve skupině Kingspan při naplňování
skupinových zásad, procesů a procedur v zájmu zajištění neustálého zlepšování systémů řízení.
Tým pro dodržování produktových standardů zásad procedur skupiny dokumentuje a udržuje posouzení
rizik v oblasti dodržování předpisů, standardy a procedury v souladu s normou ISO 37301.
Skupina Kingspan Group plc je oddána tomu, aby měl každý zaměstnanec příležitost oznámit, když se
děje nebo by potenciálně mohlo dít cokoli nesprávného. Při tom musí takový zaměstnanec cítit, že ve
svém jednání má podporu, a nesmí mít obavy z odplaty či pomsty. Tým pro dodržování produktových
zásad skupiny může přímo kontaktovat e-mailem - ComplianceConcerns@kingspan.com
Další možností je využít seznam kontaktních osob v sekci „Ozvěte se nahlas“ v etickém kodexu
skupiny Kingspan.
Společnost Kingspan Group plc se snaží zajistit, aby všechny její obchodní produkty a veškeré její akce
byly ve shodě se zákony a příslušnými zákonnými či jinými vládními předpisy, včetně právních předpisů,
odvětvových kodexů a norem, stejně jako principů řádného řízení podniku, doporučených postupů či
očekávání v oblasti etiky nebo očekávání našich komunit.
Všechny divize a obchodní jednotky zajistí, aby se jejich přístup k dodržování předpisů opíral o naše
základní hodnoty, jak jsou specifikovány v etickém kodexu skupiny Kingspan.
Dodržování předpisů je nedílnou součástí chování lidí pracujících pro firmu. Toto chování se odvíjí
především od profesionálních norem řízení na všech úrovních a zajišťuje, aby byly naše produkty ve
shodě s nejpřísnějšími normami, v závislosti na tom, do jaké jurisdikce jsou prodávány.
Skupina Kingspan usiluje o to, abychom mohli díky uplatňování těchto závazných hodnot a úsilí o
dodržování předpisů zajistit integritu a vyhnout se neshodě i u našich produktů. Integrita, poctivost,
dodržování předpisů a základní hodnoty firmy jsou klíčovými prvky etického a řádného řízení.
Porušení závazků organizace v oblasti dodržování předpisů, zásad, procesů a procedur může vyústit
v neshodný produkt, který by potenciálně mohl mít závažný dopad na naše zákazníky a koncové
uživatele, což by mohlo vést k sankcím.
Podepsán:

Skupinový ředitel pro dodržování předpisů a certifikace

