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LINIILE DIRECTOARE ALE GRUPULUI PRIVIND RAPORTAREA 
INCIDENTELOR GRAVE  
 
Responsabilitatea gestionării incidentelor grave se află în mâinile directorilor care se află cel mai 
aproape de problemă. Cu toate acestea, dacă apare vreo problemă cu potențialul de a avea consecințe 
semnificative asupra angajaților, proprietăților sau reputației companiei Brambles în calitate de 
cetățean corporativ responsabil, aceasta trebuie comunicată Conducerii, în scopul mobilizării resurselor 
adecvate necesare pentru abordarea problemei.  
 
În acest sens, un incident grav este acela care implică (sau chiar și numai a avut potențialul de a 
implica) una sau mai multe din următoarele:  

• Fatalități în rândul forței de muncă, contractanților sau publicului;  
• Incidente care au ca urmare (sau pot avea ca urmare) pagube grave aduse mediului 

înconjurător;  
• Eludarea sau tentativa de a eluda politicile contabile, controalele contabile interne sau 

chestiunile legate de audit, inclusiv fraudă sau erori intenționate în pregătirea, evaluarea, 
analiza sau auditul situațiilor financiare ale grupului Brambles sau declarații false privind 
chestiuni legate de conținutul situațiilor financiare, al rapoartelor financiare sau al rapoartelor 
de audit ale grupului Brambles; 

• Acțiuni ilegale, fraude sau conflicte de interese efective sau potențiale; 
• Încălcări efective sau potențiale ale Legii privind practicile corupte în străinătate din SUA 

(Foreign Corrupt Practices Act), ale Legii privind mita, din Regatul Unit (UK Bribery Act) sau ale 
oricărei alte legi anti-mită sau anti-corupție; 

• O percheziție inopinată sau o altă investigație a unei autorități de reglementare sau a unei 
agenții locale de aplicare a legii și  

• Incidente care au ca urmare (sau pot avea ca urmare) atenție negativă semnificativă a mass-
media/ în rândul publicului, o anchetă penală sau un litigiu major, o perioadă de nefuncționare 
semnificativă sau daune materiale sau obligații financiare (după plățile efectuate de asigurare) 
mai mari de 400.000 lire sterline; 500.000 USD; 1.000.000 AUD; sau 600.000 Euro.  

 
Toate incidentele de acest gen trebuie comunicate către directorul responsabil pentru unitatea 
respectivă, care îl va informa pe Președintele/Directorul General Executiv al companiei dvs., cât și 
pe următoarele persoane:  
 

• Responsabilul financiar al Grupului 
• Vicepreședintele  Grupului, Audit Intern şi Risc 
• Șeful Departamentului Juridic și Secretarul Grupului de Companii 

 
Mai departe, dacă incidentul pare că va rezulta în consecințe efective de anvergura celor menționate 
mai sus, Directorul General Executiv al companiei Brambles va fi, de asemenea, informat imediat de 
către Președintele/ Directorul General Executiv al companiei. Totuși, spre deosebire de persoanele 
menționate mai sus, în mod normal nu este necesară informarea Directorului General Executiv al 
Brambles cu privire la potențiale incidente (adică „evenimente la limita de producere a unui accident”).  
 
Echipa de leadership executiv va fi, de asemenea, informată despre astfel de incidente.  
 
Totuși, principiul prioritar este acela că trebuie aplicat simțul practic, așa că, dacă aveți îndoieli, 
raportați incidentul.  
 
Explicații suplimentare se găsesc în Liniile Directoare ale Grupului pentru raportarea și investigarea 
incidentelor grave, care sunt disponibile de la Vicepreședintele Grupului, Audit Intern și Risc. 


