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Group Product
Compliance Policy
Kingspan Groups mål är att förankra sina kärnvärderingar integritet, ärlighet och efterlevnad av
lagen i allt det gör. Kingspan Group plc ska beakta alla behov och förväntningar av alla berörda
parter och bygga på dessa kärnvärderingar för att leverera en framgångsrik och hållbar
verksamhet. (Se: Kingspans Uppförandekod).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
Gruppens Product Compliance Team fullföljer rollen som compliancefunktion och stöder Kingspans
ledning i implementering av koncernens policyer, processer och rutiner för att säkerställa
kontinuerlig förbättring av ledningssystemen.
Gruppens Product Compliance Team kommer att dokumentera och upprätthålla sin
riskbedömning, standarder och rutiner i enlighet med ISO 37301-normen.
Kingspan Group är fast beslutet att säkerställa att varje medarbetare har möjligheten att
rapportera förseelser eller potentiella förseelser, och att de känner sig stöttade och inte är rädda
för hämnd eller repressalier när de gör detta och kan kontakta Product Compliance Team direkt
via e-post – ComplianceConcerns@kingspan.com
Alternativt, se listan över kontakter under avsnittet ”Tala ut” i Kingspans Uppförandekod.
Kingspan Group plc har åtagit sig att säkerställa att alla affärsprodukter och åtgärder följer lagen
och alla tillämpliga lagstadgar eller övriga statliga bestämmelser, inklusive lagstiftningskrav,
industrilagen och branschstandarder samt bolagsstyrning, bästa praxis, etiska principer och
samhällsförväntningar.
Alla avdelningar och affärsenheter kommer att säkerställa att deras strategi för efterlevnad
modelleras genom användning av kärnvärderingar som beskrivs i Kingspans Uppförandekod.
Efterlevnad är inbyggd i beteendet hos personer som arbetar inom vår verksamhet som framför allt
beror på professionella standarder för ledarskap på alla nivåer och för att säkerställa att våra
produkter uppfyller de högsta standarderna, beroende på vart de säljs.
Kingspan är övertygad om att genom att tillämpa dessa bindande värderingar och engagemang
för efterlevnad kan vi säkra vår integritet och undvika bristande överensstämmelse av våra
produkter. Integritet, ärlighet, efterlevnad och koncernens kärnvärderingar är viktigaste inslag i etisk
och omsorgsfull ledning.
Om inte organisatoriska efterlevnadsskyldigheter, policyer, processer och rutiner följs kan detta
resultera i produkt som inte uppfyller kraven vilket kan medföra en betydande inverkan på våra
kunder och slutanvändare och kan leda till sanktioner.
Undertecknad av:
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