Kingspan Group
Group Product Compliance Policy (GDGPCP) - Edição n.º 1, 28 de Maio de 2021

Group Product
Compliance Policy
A Kingspan Group plc visa incorporar os seus valores essenciais de integridade, honestidade e
conformidade com a lei em tudo o que faz. A Kingspan Group plc considerará as necessidades e
expectativas de todas as partes interessadas e se baseará nesses valores essenciais para oferecer um
negócio sustentável e de sucesso. (Consulte: Código de Conduta do Grupo Kingspan).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
A Equipe de Compliance do Produto do Grupo desempenha o papel da função de conformidade
e apoia a governança de conformidade da Kingspan na implementação das políticas, processos e
procedimentos do Grupo para garantir a melhoria contínua dos sistemas de gestão.
A equipe de Compliance de Produto do Grupo documentará e manterá a sua avaliação de risco de
compliance, normas e procedimentos em linha com o padrão ISO 37301.
A Kingspan Group plc está absolutamente empenhada em garantir que todos os funcionários tenham
a oportunidade de denunciar irregularidades ou possíveis irregularidades e que, ao fazê-lo, se sintam
apoiados e não temam retaliações ou represálias, podendo entrar em contato com a Equipe de
Compliance do Produto diretamente por correio eletrónico - ComplianceConcerns@kingspan.com
Como alternativa, consulte a lista de contatos na seção ‘Falar’ do Código de Conduta da Kingspan
Group.
A Kingspan Group plc está empenhada em garantir que todos os produtos e ações comerciais
cumpram a lei e todos os regulamentos estatutários ou governamentais aplicáveis, incluindo requisitos
legislativos, códigos industriais e normas, bem como governança empresarial, melhores práticas,
expectativas éticas e da comunidade.
Todas as Divisões e Unidades de Negócios garantirão que a sua abordagem para compliance seja
modelada aplicando os valores essenciais descritos no Código de Conduta da Kingspan Group.
Compliance está embutida no comportamento das pessoas que trabalham para a empresa, que
dependerá, acima de tudo, dos padrões profissionais de liderança em todos os níveis e para garantir
que os nossos produtos estejam em compliance com os mais altos padrões, dependendo das
jurisdições para as quais são vendidos.
A Kingspan está empenhada na medida em que, ao aplicar esses valores vinculativos e compromisso
com o compliance, possamos salvaguardar a nossa integridade e evitar a não conformidade dos
nossos produtos. Integridade, honestidade, conformidade e os valores essenciais do negócio são os
elementos-chave de uma gestão ética e diligente.
O não cumprimento das obrigações, políticas, processos e procedimentos de compliance
organizacional pode resultar em produto em desacordo, potencialmente tendo um impacto
significativo para nossos clientes e usuários finais e pode resultar em sanções.
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