Imerys' charter for virksomhedens sociale ansvar
Hos Imerys respekterer vi den verden, som vi driver virksomhed i. Vi tager vores rolle i
samfundet alvorligt og forpligter os til at efterleve vores ansvar over for de lande og
lokalsamfund, hvor vi driver forretning, samt til at handle som ansvarlige miljømæssige ledere.
Vi stræber efter at samle alle omkring en fælles ambition om løbende at forbedre vores produkter og
processer, vores relationer og os selv for at handle som en drivkraft for positiv forandring og bidrage til
bæredygtig udvikling igennem SustainAgility, vores koncerns program for virksomhedens sociale
ansvar.
I henhold til dette charter for virksomhedens sociale ansvar er vi forpligtede til at:
Bemyndige vores medarbejdere
■ Sikre, at sundhed og sikkerhed kommer i første række ved at udvikle og løbende forbedre
vores sundheds- og sikkerhedskultur og -systemer sammen med alle vores partnere for at opnå en
arbejdsplads uden ulykker.
■ Udvikle
vores menneskelige kapital ved at respektere internationalt anerkendte
menneskerettigheder og arbejdspraksis som beskrevet i vores kodeks for forretningsførelse og
etik, investere i vores medarbejders talenter og færdigheder, deltage i konstruktiv social dialog og
skabe en kultur med mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen baseret på gensidig respekt.
Varetage vores planet
■ Fungere som ansvarlige miljømæssige ledere ved at vurdere miljørisici og løbende forbedre
kontrolforanstaltninger for at reducere negative miljøpåvirkninger, maksimere den effektive
udnyttelse af naturressourcer og bevare og skabe værdi ved biodiversitet.
■ Reducere indvirkningen af klimaændringer gennem implementeringen af en langsigtet
klimaændringsstrategi for at understøtte internationale forpligtelser og globale mål.
Sikre fremtiden
■ Sørge for eksemplarisk forretningsførelse ved at opretholde de højeste standarder for
virksomhedsledelse, respektere og implementere fair arbejdspraksis, sikre ansvarligt indkøb
sammen med alle vores partnere og engagere os med lokalsamfundet for at skabe fælles værdi –
særligt gennem uddannelse og kompetenceudvikling.
■ Forny gennem vores produktstyring ved at vurdere vores produkters, processers og
serviceydelsers bæredygtighed for at bidrage med løsninger til samfundet.

Vi vil holde alle vores interessenter informeret om vores målsætninger og de praktiske resultater
af vores fælles forpligtelse ved regelmæssigt at gennemgå og kontinuerligt forbedre vores
præstation med henblik på virksomhedens sociale ansvar.
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