
 

Imerys stadgar för företagets samhällsansvar (CSR) 

Vi på Imerys respekterar världen där vi arbetar. Vi arbetar hårt för vår roll i samhället, för att                                   

uppfylla våra åtaganden gentemot de länder och områden där vi är verksamma, samt för att                             

agera ansvarsfullt inom miljöfrågor. Vi vill ena alla i en gemensam strävan efter att ständigt förbättra                    

våra produkter och processer, våra relationer och oss själva, för att bli en kraft för positiv förändring och                  

bidra till en hållbar utveckling genom SustainAgility - vårt program för koncernens samhällsansvar. 

 Utifrån dessa stadgar för företagets samhällsansvar arbetar vi för att:  

Stärka våra medarbetare 

■ Säkerställa att hälsa och säkerhet kommer i första hand genom att utveckla och kontinuerligt                     

förbättra vår kultur och våra system för hälsa och säkerhet, med alla våra samarbetspartner, för att                

uppnå en skadefri arbetsplats. 

■ Utveckla vårt humankapital genom att efterleva internationellt erkända mänskliga rättigheter och             

arbetspraxis enligt vår uppförande- och etikkod, investera i våra medarbetares kompetens och            

färdigheter, uppmuntra till en konstruktiv social dialog och främja en kultur av mångfald och              

inkludering på arbetsplatsen som bygger på ömsesidig respekt.  

Ta hand om vår planet 

■ Agera ansvarsfullt inom miljöfrågor genom att bedöma miljörisker och kontinuerligt förbättra              

kontrollåtgärder för att minska negativ miljöpåverkan, maximera effektiv användning av          

naturresurser samt bevara och skapa biologisk mångfald.  

■ Minska effekterna av klimatförändringar genom att införa en långsiktig klimatstrategi för              

internationella åtaganden och globala mål. 

Bygga för framtiden 

■ Säkerställa exemplariskt god affärssed genom att upprätthålla högsta möjliga standarder inom               

företagsstyrning, efterleva och införa rimliga verksamhetsrutiner, säkerställa ansvarsfulla inköp av          

alla våra samarbetspartner, samt samarbeta med lokala samhällen för att skapa gemensamt värde             

särskilt genom fortbildning och kompetensutveckling.  

■ Skapa innovation med hjälp av vår produkthantering genom att bedöma hållbarheten för våra                    

produkter, processer och tjänster och bidra med lösningar till samhället. 

Vi ska informera alla våra intressenter om våra mål och de praktiska resultaten av vårt kollektiva                               

engagemang, och regelbundet granska vårt CSR-arbete i en kontinuerlig förbättringscykel. 
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