Piagam Tanggung Jawab Perusahaan Imerys
Di Imerys, kami menghargai dunia operasi kami. Kami berkomitmen akan peran kami di
masyarakat, untuk memenuhi kewajiban terhadap negara dan komunitas di tempat kami
melakukan bisnis, serta bertindak sebagai pelayan lingkungan yang bertanggung jawab. Kami
bertujuan agar semua orang bersama-sama berbagi ambisi untuk terus menerus meningkatkan
produk dan proses, hubungan dan diri kita sendiri agar bertindak sebagai tenaga untuk
perubahan positif dan berkontribusi untuk pengembangan yang berkelanjutan melalui program
Tanggung Jawab Perusahaan Grup kami SustainAgility.
Dalam Piagam Tanggung Jawab Perusahaan ini kami berkomitmen untuk:
Memberdayakan karyawan kami


■

■

Memastikan kesehatan dan keselamatan yang utama dengan mengembangkan dan terus
menerus meningkatkan sistem dan budaya kesehatan dan keselamatan kami, dengan semua
mitra, untuk mencapai tempat kerja yang bebas dari cidera.
Mengembangkan Sumber Daya Manusia kami dengan menghargai praktik hak asasi dan
ketenagakerjaan yang diakui secara internasional sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan
Perilaku Bisnis kami, berinvestasi dalam bakat dan keterampilan karyawan, terlibat dalam dialog
sosial yang membangun dan menumbuhkan budaya keragaman di tempat kerja serta penyertaan
yang berdasarkan rasa saling menghormati.

Peduli planet kami
■ Bertindak sebagai pelayan lingkungan yang bertanggung jawab dengan menilai risiko
lingkungan dan terus menerus meningkatkan langkah pengendalian untuk mengurangi dampak
lingkungan yang merugikan, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan
menciptakan nilai keanekaragaman hayati.
■ Mengurangi dampak perubahan iklim melalui penerapan strategi perubahan iklam jangka
panjang untuk mendukung komitmen internasional dan target global.
Membangun masa depan
■ Memastikan Perilaku Bisnis yang patut dicontoh dengan mempertahankan standar tertinggi
tata kelola perusahaan, menghormati dan menerapkan praktik operasi yang adil, memastikan
adanya proses pembelian yang bertanggung jawab dengan semua mitra kami, dan terlibat dengan
masyarakat setempat untuk menciptakan nilai bersama khususnya melalui pendidikan dan
pengembangan keterampilan.
■ Berinovasi melalui Manajemen Produk Kami dengan menilai keberlanjutan produk, proses, dan
layanan kami untuk memberikan solusi bagi masyarakat.

Kami harus tetap menginformasikan seluruh pemangku kepentingan akan tujuan dan hasil
praktik dari komitmen kolektif kami, secara teratur meninjau kinerja Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan kami dalam siklus peningkatan berkelanjutan.
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