
QHSE-8-5 Hållbarhetspolicy

Många globala utmaningar påverkar miljön, samhället och vårt företag. Vi tar ansvar för vår del av dessa  
utmaningar genom att t.ex. utveckla hållbara produkter och tjänster och på så sätt bidra till en hållbar  
utveckling. Denna inriktning är avgörande för att säkerställa våra kunders framtida affärsframgång och  
vår egen framtida lönsamhet. 

Vi vill skapa långsiktigt värde genom att integrera miljö- och samhällsfrågor inom Linde Material Handling AB. 

Våra medarbetare är en viktig framgångsfaktor för hållbarhet. De bidrar aktivt till att vårt företag agerar  
ansvarsfullt och uppnår en ledande ställning inom vår bransch. Grunden för detta sker genom innovation  
och idéer för att optimera vår organisation och säkerställa att vi erbjuder våra kunder den bästa lösningen.

Vår strategi innebär följande:
• genomföra en omfattande utvärdering av våra hållbarhetseffekter,
• tillämpa bästa internationella praxis för hållbarhet inom material-hantering,
• sträva efter perfektion och kontinuerlig förbättring av vårt hållbarhetsarbete,
• kräva ansvarsfullt agerande från alla anställda inom Linde och säkerställa att denna policy följs,
• främja dialog med våra intressenter, inte minst kunder och medarbetare.

Vårt sätt att göra affärer på ett hållbart vis innebär:
• agera med höga krav på affärsetik och integritet i enlighet med FN:s konvention mot korruption (UNCAC),
• respektera och skydda mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration och ILO konventioner,
• integrera hållbarhetskriterier i beslutsfattande och verksamhetsstyrning,
• ha en positiv social och ekonomisk påverkan överallt där vi gör affärer,
• ha en rättvis, jämlik och icke-diskriminerande relation med medarbetare, kunder och samarbetspartners,
• erbjuda en säker och trygg arbetsplats där vi tar tillvara våra medarbetares fulla potential,
• förbättra vår miljöpåverkan genom att sträva efter hållbara lösningar och förbättra effektiviteten,
• förvänta att våra affärspartners agerar ansvarsfullt och kontinuerligt förbättrar sina hållbara resultat.

Våra produkter:
• är hållbara och sätter standarder för prestanda, användarvänlighet, robusthet och mångsidighet,
• erbjuder bästa lösningen för ergonomisk design och säkerhet,
• är exemplariska gällande effektivitet och livslängd,
• förbättras kontinuerligt för att öka deras miljö-, ergonomi- och säkerhetsegenskaper.
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