Imerys handvest betreffende maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Bij Imerys respecteren we de wereld waarin we actief zijn. We zetten ons in voor onze rol in de
samenleving, om onze verplichtingen na te komen tegenover de landen en gemeenschappen
waarin we actief zijn, en om op te treden als verantwoordelijke milieurentmeesters. Wij streven
ernaar iedereen samen te brengen rond een gedeelde ambitie om onze producten en processen, onze
relaties en onszelf voortdurend te verbeteren om zo positieve veranderingen teweeg te brengen en bij te
dragen tot duurzame ontwikkeling via SustainAgility, het programma voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen van onze Groep.
Onder dit handvest maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten wij ons in voor:
Mogelijkheden bieden aan onze mensen
■ Ervoor zorgen dat gezondheid en veiligheid op de eerste plaats komen door samen met al
onze partners onze gezondheids- en veiligheidscultuur en -systemen te ontwikkelen en
voortdurend te verbeteren om te komen tot een letselvrije werkplek.
■ Het ontwikkelen van ons menselijk kapitaal door het respecteren van internationaal erkende
mensenrechten en arbeidspraktijken zoals uiteengezet in onze Gedragscode en ethiek, het
investeren in het talent en de vaardigheden van onze medewerkers, het aangaan van een
constructieve sociale dialoog en het bevorderen van een cultuur van diversiteit en inclusie op de
werkplek, gebaseerd op wederzijds respect.
Zorg voor onze planeet
■ Optreden als verantwoordelijke milieurentmeesters door milieurisico's te beoordelen en door
beheersingsmaatregelen voortdurend te verbeteren om negatieve milieueffecten te verminderen,
het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen te maximaliseren en biodiversiteitswaarde te
behouden en te creëren.
■ De effecten van klimaatverandering reduceren door de uitvoering van een langetermijnstrategie
betreffende klimaatverandering ter ondersteuning van internationale verplichtingen en mondiale
doelstellingen.
Bouwen voor de toekomst
■ Zorgen voor voorbeeldig zakelijk gedrag door de hoogste standaarden inzake
ondernemingsbestuur te handhaven, door eerlijke operationele praktijken te respecteren en te
implementeren en te zorgen voor een verantwoorde inkoop met al onze partners en door samen te
werken met onze lokale gemeenschappen om gedeelde waarde te creëren, in het bijzonder door
opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden.
■ Innoveren via ons Product Management door de duurzaamheid van onze producten, processen
en diensten te beoordelen om bij te dragen aan oplossingen voor de samenleving.

We zullen al onze belanghebbenden geïnformeerd houden over onze doelstellingen en over de
praktische resultaten van onze collectieve verbintenis en regelmatig onze prestaties op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen evalueren in een voortdurende
verbeteringscyclus.

Alessandro DAZZA
Chief Executive Officer
17 februari 2020

