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Group Product
Compliance Policy
Kingspan Group plc streeft ernaar om zijn kernwaarden, integriteit, eerlijkheid en naleving van de
wet, te verankeren in alles wat het doet. Kingspan Group plc zal rekening houden met de behoeften
en verwachtingen van alle geïnteresseerde partijen en voortbouwen op deze kernwaarden om een
succesvol en duurzaam bedrijf te leveren. (Zie: Gedragscode Kingspan Group).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
Het Group Product Compliance Team vervult de rol van de conformiteitsfunctie en ondersteunt
het conformiteitsbestuur van Kingspan bij het implementeren van het beleid, de processen en de
procedures van de Groep om te zorgen voor een voortdurende verbetering van de beheersystemen.
Het Group Product Compliance Team zal zijn conformiteitsrisicobeoordeling, normen en procedures
documenteren en onderhouden in overeenstemming met de ISO 37301-norm.
Kingspan Group plc doet er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere werknemer de mogelijkheid heeft
om wangedrag of potentieel wangedrag te melden en dat zij zich daarbij gesteund voelen en niet
bang hoeven te zijn voor vergelding of represailles. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met het
Product Compliance Team via e-mail - ComplianceConcerns@kingspan.com
U kunt ook de lijst met contactpersonen raadplegen in het gedeelte ‘Speak Out’ van de Gedragscode
van Kingspan Group.
Kingspan Group plc zet zich in om ervoor te zorgen dat alle zakelijke producten en acties voldoen
aan de wet en alle toepasselijke wettelijke of andere overheidsvoorschriften, inclusief wettelijke
vereisten, industriële codes en normen, evenals ondernemingsbestuur, beste praktijken, ethische en
gemeenschapsverwachtingen.
Alle Divisies en Business Units zullen ervoor zorgen dat hun benadering van conformiteit wordt
gemodelleerd door de kernwaarden toe te passen die zijn uiteengezet in de Kingspan Group
Gedragscode.
Conformiteit is ingebed in het gedrag van de mensen die voor het bedrijf werken, dat vooral afhangt
van de professionele normen van leiderschap op alle niveaus en om ervoor te zorgen dat onze
producten voldoen aan de hoogste normen, afhankelijk van de rechtsgebieden waaraan ze worden
verkocht.
Kingspan verbindt zich ertoe dat, door deze bindende waarden en toewijding aan conformiteit toe
te passen, we onze integriteit kunnen beschermen en niet-conformiteit van onze producten kunnen
voorkomen. Integriteit, eerlijkheid, compliance en de kernwaarden van het bedrijf zijn de belangrijkste
elementen van ethisch en zorgvuldig management.
Niet-conformiteit van de organisatorische conformiteitsverplichtingen, beleidslijnen, processen en
procedures kan resulteren in niet-conforme producten met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor onze
klanten en eindgebruikers en kan sancties tot gevolg hebben.
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