Pressmeddelande
Starka resultat under första kvartalet i Schneider
Sustainability Impact - Nu höjer Schneider Electric
hållbarhetsmålen ytterligare
Det nyligen publicerade resultatet av Schneider Sustainability Impact påvisar Schneider
Electrics gedigna arbete för hållbarhet under första kvartalet 2019. Det starka resultatet är en
drivkraft framåt och nu tar Schneider Electric initiativet att höja hållbarhetsmålen ytterligare.
Solna, 16 maj 2019 - Det nyligen publicerade Schneider Sustainability Impact visar starka resultat för
hållbarhetsarbetet under första kvartalet 2019. Schneider Electric tar nu initiativet att höja
ambitionerna ytterligare för nio indikatorer. Bland annat höjs målen för en ytterligare minskning av
koldioxidutsläpp och ökad försäljning inom Green Premium programmet.
- Det höga resultatet för Q1 2019 visar att vi är redo att sätta ännu högre hållbarhetsmål. Vi kommer
därför att accelerera implementeringen av vår åtgärdsplan för de viktigaste utmaningarna i framtiden.
Våra fokusområden berör bland annat klimatförändringarna, biologisk mångfald, åtaganden för etik
och folkhälsan, säger Gilles Vermot Desroches, global hållbarhetschef på Schneider Electric.
Schneider Sustainability Impact - Resultaten av Schneider Electrics hållbarhetsåtaganden
För femte året i rad meddelar Schneider Electric Global inte enbart de ekonomiska resultaten utan
även utfallet av tagna hållbarhetsinitiativ. För varje kvartal publicerar Schneider Electric 21 indikatorer
utifrån Schneider Sustainability Impact, ett mätverktyg för att mäta Schneider Electrics ambitiösa
hållbarhetsåtaganden. Resultatet för Q1 2019 blev 6,3 av 10 möjliga, vilket visar att Schneider Electric
är på god väg att matcha Schneider Sustainability Impact utsagda vision, att under 2019 nå 7 av 10
målsättningar. Resultatet är dessutom ett bevis på att hållbarhetsarbetet är ett starkt prioriterat
område. Nu har Schneider Electric ambitionen att höja målen ytterligare för 9 av indikatorerna.
Klimat
• Uppnå 80% förnyelsebar elektricitet tills år 2020
• Öka CO2 effektivitet för transporten med 10%
• Besparing på 120 miljoner metriska ton CO2 hos konsumenterna tack vare Schneider Electrics
EcoStruxure tjänster
• 25% ökning i omsättningen av deras Energi- och Hållbarhetstjänster
Cirkulär ekonomi
• 75% av försäljningen ska ske inom ramen för det nya Green Premium programmet
• 200 anläggningar med nollvision för avfallsdeponier
• 100% av kartongerna och lastpallarna vid transport ska komma från återvunnet eller certifierade
källor
• 120 000 metriska ton minskad konsumtion av primära resurser genom återvinnings- och
återtagningsprogrammet ECOFIT™
Hälsa och rättvisa
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70% i betyg i Employee Engagement Index
0.88 olyckor per en miljon arbetade timmar
90% av de anställda har tillgång till ett välmåendeprogram på arbetsplatsen
100% av de anställda arbetar i länder som har fullt utvecklad policy för föräldraledighet
100% av de anställda ska få 15 timmar av utbildning och utveckling under året varav 30% av
denna utbildning är digital bildning
• 90% tjänstemännen har individuella utvecklingsplaner
• 95% av de anställda arbetar i länder som har åtaganden och processer på arbetsplatsen för att
uppnå jämställda löner
Etiska åtaganden
• 5.5 pts/100 öka medelpoängen av ISO26000 bedömningar för strategiska leverantörer
• 350 leverantörer har genomgått kontroller för mänskliga rättigheter och miljöbedömning på
arbetsplatsen
• 100% av de anställda inom försäljning, förvärvning och finans ska varje år utbildas inom antikorruption
Utveckling
• Fyrdubbla omsättningen av Energiprogrammet
• Utbilda 400 000 personer som har det sämre ställt i energiförsörjning
• 15 000 volontärdagar genom globala plattformen VolunteerIn

För att läsa mer om Schneider Electrics hållbarhetsåtaganden under första kvartalet 2019
besök:
https://www.schneider-electric.com/en/about-us/sustainability/sustainable-performance/barometer.jsp
För ytterligare information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef, malin.brant-lundin@se.com, 073-086 56 64
Om Schneider Electric:
Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem,
fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens
ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi
erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala
ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och
utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och
partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet
säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.www.schneider-electric.se
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