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SAINT-GOBAIN TREEDT TOE TOT DE DOW JONES “WERELD” EN “EUROPA”
SUSTAINABILITY INDEXEN
Saint-Gobain is nu onderdeel van Dow Jones Sustainability Index (DSJI), 2016. SaintGobain heeft zich hier in de top 3 globale bedrijven in de categorie bouw en
constructie gevoegd en bevindt zich binnen Europa in deze categorie op de eerste
plaats. Een speciale vermelding werd gegeven voor de inzet van de Groep en de
initiatieven om klimaatverandering aan te pakken. De DSJI, opgericht in 1999, is een
internationale standaard voor prestaties van bedrijven die duurzaamheid centraal
stellen in hun strategie en bedrijfsvoering. Wereldwijd werden best-in-class bedrijven
onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Pierre-André de Chalendar, voorzitter en CEO van Saint-Gobain sprak over de toetreding: “Ik
ben erg trots om te zien dat onze Groep opgenomen is in deze vernieuwde index, welke een
maatstaaf is voor Corporate Social Responsibility (Maatschappelijk verantwoord
ondernemen). Aanvankelijk wilden we onze plek op de lijst in 2017 bemachtigen, dus we
hebben ons doel een jaar eerder dan gepland gehaald. Ik wil graag van deze gelegenheid
gebruik maken om onze teams te bedanken voor het bereiken van dit uitstekende resultaat. ”
RobecoSAM, de beleggingsspecialist die de jaarlijkse ranking opstelt, stuurt ieder jaar een
vragenlijst uit naar 3,400 van ’s werelds grootste bedrijven om een diepte-analyse te kunnen
uitvoeren naar economische en sociale prestaties en duurzaamheid binnen de bedrijven. In
de 2016 index zijn een totaal van 316 bedrijven over de hele wereld opgenomen.
OVER SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain ontwerpt, ontwikkelt en distribueert materialen en oplossingen, welke belangrijke
onderdelen zijn van het welzijn en de toekomst van ons allen. Ze kunnen overal in onze
leefomgevingen en dagelijks leven worden gevonden: in gebouwen, transportatie, infrastructuur en
vele industriële toepassingen. Ze bieden comfort, prestatie en veiligheid, waarbij ze zich richten op de
uitdagingen van duurzaam bouwen, efficientie in middelen en klimaatverandering.
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