Az Imerys vállalati társadalmi felelősségvállalásra
vonatkozó chartája
Az Imerysnél tiszteletben tartjuk azt a világot, amelyben működünk. Elkötelezettek vagyunk az
iránt, hogy betöltsük a társadalomban tőlünk elvárt szerepet, teljesítsük kötelezettségeinket az
üzleti tevékenységeink által érintett országok és közösségek irányában, és a természeti
környezettel felelősen bánjunk. Célunk, hogy mindenki egy emberként törekedjen termékeink és
folyamataink, kapcsolataink és saját magunk folyamatos tökéletesítésére, hogy ezáltal előmozdítsuk a
pozitív változásokat, és hogy vállalati társadalmi felelősségvállalási programunk, a SustainAgility
program révén hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez.
Ezen vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó charta keretében elkötelezzük magunkat az
alábbiak mellett:
Törődünk dolgozóinkkal
■ Nálunk elsődleges az egészségvédelem és a biztonság – munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági rendszerünket az összes partnerünk bevonásával folyamatosan fejlesztjük és
tökéletesítjük, hogy balesetmentes munkahelyet garantálhassunk dolgozóinknak.
■ Fejlesztjük a humán tőkénket – a vállalati magatartási és etikai kódexünkben foglaltaknak
megfelelően tiszteletben tartjuk a nemzetközileg elismert emberi jogi és munkajogi gyakorlatokat,
befektetünk dolgozóink tehetségébe és készségeibe, konstruktív társadalmi párbeszédet
folytatunk, és az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, a sokszínűséget és a befogadást pártoló
munkahelyi kultúra fenntartására törekszünk.
Törődünk a bolygónkkal
■ Felelősen bánunk természeti környezetünkkel – felmérjük a környezeti kockázatokat és
folyamatosan javítjuk a káros környezeti hatások csökkentésére irányuló intézkedéseinket, a
természeti erőforrások kiaknázásában maximális hatékonyságra törekszünk, a biodiverzitást és
annak megőrzését pedig értéknek tekintjük.
■ Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére törekszünk a nemzetközi kötelezettségvállalások
és a globális célkitűzések megvalósítását segítő, hosszú távú éghajlatváltozási stratégia
megvalósítása révén.
A jövőnek dolgozunk
■ Példaadó üzleti magatartást tanúsítunk – a vállalatirányításban a legszigorúbb standardokat
követjük, tisztességes működési gyakorlatokat alkalmazunk, partnereinkkel együtt felelősségteljes
beszerzési magatartást biztosítunk, és a helyi közösséggel közös értékteremtésre törekszünk,
különösen az oktatás és készségfejlesztés révén.
■ Termékmenedzsmentünk révén törekszünk az innovációra – értékeljük termékeink,
folyamataink és szolgáltatásaink fenntarthatóságát, hogy az egész társadalom javát szolgáljuk.

A folyamatos fejlődés jegyében a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén nyújtott
teljesítményünket rendszeresen értékeljük, és minden velünk együttműködő érdekelt felet
folyamatosan tájékoztatunk célkitűzéseinkről és közös kötelezettségvállalásunk gyakorlati
eredményeiről.
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