BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK
INDLEDNING
Formålet med denne politik er at sikre, at vores fortsatte vækst og udvikling bygger på ansvarlighed, er
økonomisk fornuftig og skaber værdi for virksomheden, kunderne, medarbejderne og samfundet som
helhed. Det er vores ambition at skabe konkurrencefordele og differentiere os på markedet ved at
udvikle bæredygtig emballage.
Politikken understøtter rammerne for vores forretning, der integrerer hensyn til god forretningsetik,
menneskerettigheder, sociale og miljømæssige anliggender samt forebyggelse af korruption og
konkurrencebegrænsende adfærd.
ANSVARSOMRÅDER
Denne politik omfatter følgende ansvarsområder:
• Sikre en organisationsstruktur, der afspejler roller og ansvarsområder med henblik på at fremme
en bæredygtig udvikling af produkter og aktiviteter.
• Overholde alle gældende love, regler og aktuelle branchestandarder og igangsætte tiltag, der
går ud over gældende lovgivning.
• Sikre en sund og sikker arbejdsplads med fokus på respekt for vores kultur, trivsel og
medarbejderudvikling.
• Integrere miljøhensyn i vores aktiviteter og konstant stræbe efter at minimere vores indvirkning
på miljøet – fra råmaterialer til slutningen af produkternes levetid.
• Fastsætte og kommunikere forventninger til virksomhedsstandarder med det formål at påvirke
forhold hos leverandører gennem hele forsyningskæden, f.eks. i forbindelse med overholdelse
af lovkrav, antikorruption, miljø, arbejdsmiljøforhold og ansættelsesforhold.
• Fastsætte procedurer for styring og måling af vores fremskridt på vej mod bæredygtig udvikling.
• Kommunikere åbent om vores engagement og vores resultater inden for bæredygtig udvikling af
produkter og aktiviteter.
FORVALTNING
Denne politik indeholder følgende henvisninger:
• Koncernproceduren "Non-financial data on sustainable development"
• Koncernformularen "Sustainability Governance"
• Supplier Code of Conduct

Direktionen, December 2019

Lars Gade Hansen
Group CEO

Faerch Group A/S

Tom Sand-Kristensen
Group CFO

Rasmus Færchs Vej 1
7500 Holstebro
Denmark

Jesper Emil Jensen
Regional CEO, Continental Europe

Tel. +45 99 10 10 10
Fax +45 99 10 10 99

Arne Holme
Group CTO

Spencer Johnston
Regional CEO, UK & Ireland

dk@faerch.com
faerch.com
Company No. DK 32308449

