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Kode van Besigheidsetiek Speakout Kitslyne

’n vertroulike diens vir Mondiwerknemers
en eksterne bronne

Hierdie inligtingspamflet verduidelik meer oor die
Speakout-diens en hoe om dit te gebruik. Lees gerus
die instruksies en raak vertroud met die proses.

Speakout is ’n vertroulike 
verslaggewingsinstrument vir Mondi-
werknemers en eksterne bronne. 

Die diens is ontwerp om Mondi se korporatiewe 
verbondenheid tot etiese, deursigtige besigheidspraktyk 
en handelinge te ondersteun. Die Besigheidsetiekkode 
gee die vyf etiese grondbeginsels wat bepaal hoe Mondi 
en sy werknemers besigheid sal doen. 

Voldoening aan regsvereistes
Mondi sal aan alle toepaslike wette en regulasies voldoen.

Eerlikheid en integriteit
Mondi sal die hoogste standaarde van eerlikheid en 
integriteit handhaaf.

Menseregte
Mondi sal die Universele Verklaring van Menseregte 
respekteer.

Belanghebbers
Mondi sal die nodige ag slaan op die belange van al sy 
belanghebbers, insluitend aandeelhouers,werknemers, 
kliënte, besigheidsvennote en gemeenskappe.

Volhoubaarheid
Mondi sal sy besigheid op ’n volhoubare wyse uitvoer 
wat veiligheid, gesondheid en die beskerming van die 
omgewing verseker.

Mondi sal diegene waarmee dit besigheid doen 
aanmoedig om dieselfde beginsels na te streef.

Die gedetailleerde toepassing van hierdie beginsels is in 
Mondi se beleide en prosedures aangeteken, veral in die 
Mondi Volhoubare Ontwikkelingsbeleid.

Besoek die Mondi-webwerf vir meer inligting. 
www.mondigroup.com Skakel gratis, 24 uur per dag, sewe dae per

week, of e-pos: mondi@getintouch.com

Land Telefoonnommers
Oostenryk Wene lokale nommer 01-2297407
België 0-800-7-7593
Bulgarye Sofia lokale nommer 02-4917020
China kollekteeroproep na 001-612-767-1314
Kroasië 0800-222-458
Tsjeggiese Republiek Praag lokale nommer 2-28880021
Denemarke 8088-2808
Finland Helsinki lokale nommer 09-31581677
Frankryk 0-800-90-7717
Duitsland 0-800-182-7165
Griekeland 00-800-180-9-20143226
Hongarye 06-800-17183
Italië 800-78-3902
Japan Tokio lokale nommer
Jordanië kollekteeroproep na 001-612-767-1316
Libanon kollekteeroproep na 001-612-767-1318
Maleisië 1-800-80-8338
Mexiko Mexikostad lokale nommer 0155-46240153
Marokko kollekteeroproep na 001-612-767-1330
Nederland 0-800-0229912
Noorweë 800-1-5621
Oman kollekteeroproep na 001-612-767-1331
Pole 0-0800-111-3544
Roemenië kollekteeroproep na 001-612-767-1325
Rusland kollekteeroproep na 001-612-767-1326
Serwië kollekteeroproep na 001-612-677-2076
Slowakye Bratislava lokale nommer 02-33215436
Suid-Afrika 0-800-98-1123
Spanje 900-97-1326
Swede 0-20-79-38-22
Switserland 0-800-562-908
Thailand Bangkok lokale nommer 02-1055704
Turkye kollekteeroproep na 001-612-767-1307
VK 0-800-032-8381
Oekraïne toegangskode: 0^0011
  tolvrye nommer: 877-808-8290
VSA 800-243-5175



Mondi

Oor Speakout
Speakout is ’n vertroulike rapporteringsdiens wat
ontwerp is om dit vir jou so eenvoudig en maklik as
moontlik te maak om jou kommer uit te spreek oor enige
optrede of aktiwiteite wat teenstrydig is met Mondi se
sake-etiek. 

Skakel wanneer dit jou pas
Die Speakout-diens is 24 uur per dag, sewe dae per
week beskikbaar deur ’n gratis telefoonnommer te skakel.
Wanneer jy verbind word, laat bloot ’n stemboodskap op
die vertroulike, geoutomatiseerde stelsel. 

Geheel en al vertroulike diens 
Speakout is ontwerp am jou ware gevoelens te lug cor
enige bekommermnis wat jy het uit die weg te ruim.

Tensy jy spesifiek kies om jouself te identifiseer wanneer
jy die boodskap laat, is daar geen manier om te weet
van wie die boodskap kom nie. Op hierdie manier kan jy
seker wees dat enigiets wat jy sê, geheel en al vertroulik
en anoniem sal wees.

Wanneer moet jy Speakout gebruik? 
Enige vrae, kwellings of kwessies behoort gewoonlik
direk met jou bestuurder of ’n lid van die Menslike
Hulpbron-personeel opgeneem te word. Indien jy egter
nie gemaklik voel om dit te doen nie, of nie tevrede is
met die respons wat jy ontvang het nadat jy dit gedoen
het nie, kan jy dit oorweeg om Speakout te gebruik.  

Waarvoor moet Speakout nie gebruik word nie?  
Dit is nie bedoel om bestaande nakomingsbeleide
of gevestigde grieweprosedures te vervang nie. 

Dink dus voor jy skakel of jy nie eers met jou bestuurder 
of Menslike Hulpbronne moet gesels nie. 

Hoe word Speakout gebruik?
Dit is eenvoudig om te gebruik:
1.   Skakel die nommer vir jou land agter op hierdie 

pamflet.
2.    Skryf die vyfsyfersaaknommer neer en bêre dit op ’n 

veilige plek.
3.  Laat ’n boodskap van enige lengte en sit die foon neer.
4.   Skakel die nommer weer na veertien dae en tik die 

vyfsyfersaaknommer in vir terugvoer of ’n antwoord.

Wenke vir die gebruik van Speakout
•  Skryf jou hoofpunt neer voor jy skakel.
•  Onthou om jou vyfsyfersaaknommer neer te skryf.
•   Indien jy jou boodskap aan ’n spesifieke persoon wil rig, 

meld dit aan die begin van die opname.
•   Besluit of jy jouself aan die begin van die boodskap 

wil identifiseer of nie. Indien jy besluit om jouself te 
identifiseer en direk gekontak wil word, dui in die 
boodskap aan wat die beste manier is om jou te kontak 
– tuis of by die werk. Andersins, om anoniem te bly, 
skakel na veertien dae terug vir terugvoer oor jou saak.

•  Verskaf asseblief soveel inligting as wat jy voel jy kan 
ten einde ons te help om jou navraag op te volg. Dit sal 
veral nuttig wees indien jy jou besigheidseenheid en/of 
ligging identifiseer.

Let wel: die opneem van ‘n boodskap deur middel van
Speakout vorm nie’ n ‘regsgeldende kennisgewing’ aan
Mondi nie.

Speakout is
geheel en al
vertroulik.
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Speakout word bedryf deur
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