
David Wright©: 2021 

Page 1 of 4 

  

  

DDooccuummeenntt  RReeff::  MMooddeerrnn  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  

VVeerrssiioonn::  11  

DDaattee  ooff  VVeerrssiioonn::  0011//0066//22002211  

AAuutthhoorr::  DDaavviidd  WWrriigghhtt    

AApppprroovveedd  BByy::  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  --  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  
LLeevveell::  

CCoonnttrroolllleedd::  UUnnccoonnttrroolllleedd  iiff  pprriinntteedd  

  

  

DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd..  
  

DDiissccllaaiimmeerr::  AAlltthhoouugghh  eevveerryy  ccaarree  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  aaccccuurraaccyy  iinn  tthhee  

pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhiiss  MMooddeerrnn  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  

uuppddaatteess,,  tthhee  AAuutthhoorr,,  DDrr  DD  WWrriigghhtt  sshhaallll  nnoott  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonn,,  

eerrrroorr,,  oorr  oommiissssiioonn  bbyy  tthhee  rreeaaddeerr,,  nnoorr  ffoorr  iinncciiddeennttaall  oorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggee,,  

iinncclluuddiinngg  tthhee  vviioollaattiioonn  ooff  aannyy  GGeenneerraall  DDaattaa  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonn  aanndd//oorr  aannyy  

aassssoocciiaatteedd  lleeggiissllaattiioonn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt..        

  

CCiirrccuullaattiioonn  LLiisstt::  
  
TThhiiss  MMooddeerrnn  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  iiss  aa  ccoonnttrroolllleedd  ddooccuummeenntt  aanndd  iiss  
mmaaiinnttaaiinneedd  oonn  wwwwww..mmyyddaavviiddwwrriigghhtt..ccoo..uukk  aass  ppddff  rreeaadd  oonnllyy..    TThhee  MMaannaaggiinngg  
DDiirreeccttoorr  ––  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  mmuusstt  eennssuurree  tthhaatt  aallll  aammeennddmmeennttss  aarree  cciirrccuullaatteedd,,  aanndd  
oobbssoolleettee  ccooppiieess  rreemmoovveedd  aanndd  ffiilleedd..  HHaarrdd  ccooppiieess  uusseedd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  iinntteerrnnaall  
aauuddiittiinngg  aarree  ccoonnttrroolllleedd  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  aass  ffoolllloowwss..  
  
CCooppyy  NNoo::  HHoollddeerr::  
11  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ––  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd    

MMooddeerrnn  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  SSttaatteemmeenntt  
11sstt  JJuunnee  22002211––  RReevviieeww  11sstt  JJuunnee  22002222..  
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AAmmeennddmmeenntt  HHiissttoorryy..  
  
  
TThhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  rreevviieewweedd  ppeerriiooddiiccaallllyy,,  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy,,  aanndd  iiss  rreettaaiinneedd  ffoorr  aa  
ppeerriioodd  ooff  ssiixx  yyeeaarrss..  AAmmeennddmmeennttss  aanndd  rreevviissiioonnss  aarree  ddiissttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  nnaammeedd  
hhoollddeerr..  TThhee  hhiissttoorryy  ooff  aammeennddmmeennttss  aanndd  tthhee  iissssuuee  ooff  rreevviissiioonnss  aarree  rreeccoorrddeedd  
bbeellooww..  
  

DDaattee  IIssssuuee..  
PPaaggee  
NNoo..  

RReevviissiioonn  
RReeaassoonn  ffoorr  

CChhaannggee  
AAuutthhoorriisseedd  BByy  

0011//0066//22002211  0011  AAllll  0000  IInniittiiaall  rreelleeaassee..  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
  

  
CCooppiieess  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  lliisstteedd  aabboovvee  wwiillll  nnoott  bbee  rreevviisseedd;;  ssuucchh  ccooppiieess  
wwiillll  bbee  mmaarrkkeedd  aass  UUNNCCOONNTTRROOLLLLEEDD..  
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IInnttrroodduuccttiioonn  
TThhiiss  MMooddeerrnn  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  SSttaatteemmeenntt  rreellaatteess  ttoo  aaccttiioonnss  aanndd  
aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  3300tthh  AApprriill  22002200  ttoo  3300tthh  MMaarrcchh  22002211..    TThhee  
ssttaatteemmeenntt  sseettss  ddoowwnn  DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  pprreevveennttiinngg  ssllaavveerryy  
aanndd  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  oouurr  bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  sstteeppss  wwee  hhaavvee  ppuutt  iinn  
ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  ssllaavveerryy  oorr  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  oouurr  
oowwnn  bbuussiinneessss  aanndd  ssuuppppllyy  cchhaaiinnss..  WWee  aallll  hhaavvee  aa  dduuttyy  ttoo  bbee  aalleerrtt  ttoo  rriisskkss,,  hhoowweevveerr  
ssmmaallll..    SSttaaffff  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  rreeppoorrtt  tthheeiirr  ccoonncceerrnnss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  aacctt  uuppoonn  
tthheemm..    
  
OOrrggaanniissaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  ssuuppppllyy  cchhaaiinnss  
TThhiiss  ssttaatteemmeenntt  ccoovveerrss  tthhee  bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess  ooff  DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  
wwhhiicchh  aarree  aass  ffoolllloowwss::    
  

DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  aarree  EElleeccttrriiccaall  PPoowweerr  SSyysstteemmss  EEnnggiinneeeerrss  aanndd  CCoonnssuullttaannttss  

ddeelliivveerriinngg  EElleeccttrriiccaall  PPoowweerr  SSyysstteemm  SSttuuddiieess,,  MMooddeelllliinngg,,  AAnnaallyyssiiss  aanndd  DDeessiiggnn  

uussiinngg  iinndduussttrryy  lleeaaddiinngg  PPoowweerr  SSyysstteemmss  MMooddeelllliinngg  ssooffttwwaarree  ttoooollss..  TThhee  ssccooppee  ooff  

wwoorrkk  eexxtteennddss  ffrroomm  bbaassiicc  ssttuuddiieess  aanndd  ddeessiiggnnss  ttoo  aaddvvaannccee  mmooddeelllliinngg  aanndd  

aannaallyyssiiss  ooff  ccoommpplleexx  EElleeccttrriiccaall  PPoowweerr  nneettwwoorrkkss..  

  
TThhee  CCoommppaannyy  ccuurrrreennttllyy  ooppeerraatteess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoouunnttrriieess::  
  
TThhee  CCoommppaannyy  ooppeerraatteess  iinn  UUKK  oonnllyy..  
  
HHiigghh  RRiisskk  AAccttiivviittiieess  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  hhaass  ssttuuddiieedd  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  hhiigghh  rriisskk  
ooff  mmooddeerrnn  ssllaavveerryy  oorr  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg::  
  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  aannttii--ssllaavveerryy  iinniittiiaattiivveess  iiss  aass  ffoolllloowwss::  
  

11..11    PPoolliicciieess::  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  {{MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr}}  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccrreeaattiinngg  
aanndd  rreevviieewwiinngg  ppoolliicciieess..  TThhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  ppoolliicciieess  aarree  ddeevveellooppeedd..  

11..22    RRiisskk  aasssseessssmmeennttss::  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  {{MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr}}  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
rriisskk  aasssseessssmmeennttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..    

11..33    DDuuee  ddiilliiggeennccee::  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  {{MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr}}  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
dduuee  ddiilliiggeennccee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  kknnoowwnn  oorr  ssuussppeecctteedd  iinnssttaanncceess  ooff  mmooddeerrnn  
ssllaavveerryy  aanndd  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg..  
  

  
TTrraaiinniinngg  
TToo  eennssuurree  aa  ggoooodd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rriisskkss  ooff  mmooddeerrnn  ssllaavveerryy  aanndd  hhuummaann  
ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  oouurr  bbuussiinneessss  aanndd  ssuuppppllyy  cchhaaiinnss,,  tthhee  CCoommppaannyy  rreeqquuiirreess  aallll  DDeellttaa  
MMaattrriixx  LLiimmiitteedd’’ss  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ccooooppeerraattee  wwiitthh  ccoommppaannyy  ttrraaiinniinngg..  
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PPoolliicciieess  
TThhee  CCoommppaannyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  mmooddeerrnn  ssllaavveerryy  oorr  
hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  oouurr  bbuussiinneessss  oorr  oouurr  ssuuppppllyy  cchhaaiinnss..  TThhiiss  SSttaatteemmeenntt  aaffffiirrmmss  iittss  
iinntteennttiioonn  ttoo  aacctt  eetthhiiccaallllyy  iinn  oouurr  bbuussiinneessss  rreellaattiioonnsshhiippss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppoolliicciieess  sseett  
ddoowwnn  oouurr  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  mmooddeerrnn  ssllaavveerryy  rriisskkss  aanndd  sstteeppss  ttoo  bbee  
ttaakkeenn  ttoo  pprreevveenntt  ssllaavveerryy  aanndd  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  oouurr  ooppeerraattiioonnss..    
  

22..11  WWhhiissttlleebblloowwiinngg  ppoolliiccyy  --  tthhee  CCoommppaannyy  eennccoouurraaggeess  aallll  iittss  wwoorrkkeerrss,,  
ccuussttoommeerrss,,  aanndd  ootthheerr  bbuussiinneessss  ppaarrttnneerrss  ttoo  rreeppoorrtt  aannyy  ccoonncceerrnnss  rreellaatteedd  ttoo  
iittss  ddiirreecctt  aaccttiivviittiieess  oorr  iittss  ssuuppppllyy  cchhaaiinnss..    

22..22  DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd’’ss  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  --  TThhee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  sseettss  
ddoowwnn  tthhee  aaccttiioonnss  aanndd  bbeehhaavviioorr  eexxppeecctteedd  ooff  eemmppllooyyeeeess  wwhheenn  
rreepprreesseennttiinngg  tthhee  CCoommppaannyy..    

22..33  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ((CCSSRR))  PPoolliiccyy  --  TThhee  CCoommppaannyy’’ss  CCSSRR  
ppoolliiccyy  ssuummmmaarriizzeess  hhooww  wwee  mmaannaaggee  oouurr  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  aanndd  hhooww  
wwee  wwoorrkk  rreessppoonnssiibbllyy  wwiitthh  ssuupppplliieerrss  aanndd  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess..    

      
DDuuee  DDiilliiggeennccee  PPrroocceesssseess  ffoorr  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  
TThhee  CCoommppaannyy  uunnddeerrttaakkeess  dduuee  ddiilliiggeennccee  wwhheenn  ccoonnssiiddeerriinngg  ttaakkiinngg  oonn  nneeww  
ssuupppplliieerrss,,  aanndd  rreegguullaarrllyy  rreevviieewwss  iittss  eexxiissttiinngg  ssuupppplliieerrss..  TThhee  CCoommppaannyy’’ss  dduuee  
ddiilliiggeennccee  pprroocceessss  iinncclluuddeess  lloonngg--ssttaannddiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ssuupppplliieerrss  aanndd  mmaakkiinngg  
cclleeaarr  oouurr  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  bbuussiinneessss  ppaarrttnneerrss  aanndd//oorr  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  mmooddeerrnn  
ssllaavveerryy  aanndd  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  rriisskkss  ooff  eeaacchh  nneeww  ssuupppplliieerr  aanndd//oorr  iinnvvookkiinngg  
ssaannccttiioonnss  aaggaaiinnsstt  ssuupppplliieerrss  tthhaatt  ffaaiill  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  lliinnee  wwiitthh  aann  
aaccttiioonn  ppllaann  pprroovviiddeedd  bbyy  uuss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  rreellaattiioonnsshhiipp..  
  
PPeerrffoorrmmaannccee  iinnddiiccaattoorrss  
TThhee  CCoommppaannyy  uusseess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  kkeeyy  ppeerrffoorrmmaannccee  iinnddiiccaattoorrss  ((KKPPIIss))  ttoo  mmeeaassuurree  
hhooww  eeffffeeccttiivvee  wwee  aarree  iinn  eennssuurriinngg  ssllaavveerryy  aanndd  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  iiss  nnoott  ttaakkiinngg  
ppllaaccee  iinn  aannyy  ppaarrtt  ooff  oouurr  bbuussiinneessss  oorr  ssuuppppllyy  cchhaaiinnss  iinncclluuddiinngg  ssttaaffff  ttoo  hhaavvee  
ccoommpplleetteedd  ttrraaiinniinngg  oonn  mmooddeerrnn  ssllaavveerryy  bbyy  llaabboorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ppaayyrroollll  ssyysstteemmss..    
  
TThhiiss  MMooddeerrnn  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  SSttaatteemmeenntt  wwiillll  bbee  rreegguullaarrllyy  
rreevviieewweedd  aanndd  uuppddaatteedd  aass  nneecceessssaarryy..  TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  eennddoorrsseess  tthhiiss  ppoolliiccyy  
ssttaatteemmeenntt  aanndd  iiss  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  
  
TThhiiss  MMooddeerrnn  SSllaavveerryy  aanndd  HHuummaann  TTrraaffffiicckkiinngg  SSttaatteemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  aanndd  
aauutthhoorriisseedd  bbyy::  
  
NNaammee::  MMrr..  MM  MMaaddddeenn  {{MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr}}    
PPoossiittiioonn::  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  
DDaattee::  11sstt  JJuunnee  22002211    
  
SSiiggnnaattuurree::  

{{MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr}}  
  

  


