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KOMUNIKAT PRASOWY  

Warszawa, 21 października 2016 roku 

 

GRUPA SAINT-GOBAIN W INDEKSIE ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU DOW JONES  

 

Grupa Saint-Gobain znalazła się w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju 

Dow Jones (DJSI) na 2016 rok wśród pierwszej trójki firm na świecie; 

została też uznana za firmę numer jeden w Europie w branży materiałów 

budowlanych. Eksperci DJSI zwrócili szczególną uwagę na zaangażowanie 

i inicjatywy Grupy w kwestii walki z niekorzystnymi zmianami 

klimatycznymi. Indeks Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones, który 

powstał w 1999 roku jest jednym z wiodących rankingów na świecie, 

wyróżniającym najlepsze w swojej kategorii firmy w obszarze społecznej 

odpowiedzialności biznesu.  

 

Pierre-André de Chalendar, Prezes Grupy Saint-Gobain powiedział: „Jestem 

dumny widząc, że nasza Grupa jest obecna w tym uznanym indeksie, który 

wyznacza standardy dla działań w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu. 

To uznanie dla naszego zaangażowania w tym obszarze. Zakładaliśmy, że  

znajdziemy się w indeksie w 2017 roku, ale udało nam się to osiągnąć rok 

wcześniej. Chciałbym wykorzystać tę okazję, aby podziękować naszym 

pracownikom za osiągnięcie tego doskonałego wyniku.” 

 

RobecoSAM, firma, która sporządza  ranking, każdego roku wysyła ankiety do  

3 400 największych firm na świecie i na ich podstawie dokonuje głębokiej analizy 

ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów funkcjonowania 

przedsiębiorstw. W indeksie na 2016 rok znalazło się 316 firm z całego świata. 

 

O SAINT-GOBAIN 

Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające 

ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. 

Można je znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień:  

w budynkach, środkach transportu, inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu 

zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają komfort, wytrzymałość  

i bezpieczeństwo oraz stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów: 



 

 

ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

 

Saint-Gobain jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego 

budownictwa. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2015 roku: 39,6 mld EUR 

Działamy w 66 krajach świata. Zatrudniamy ponad 170 000 pracowników. 

 

W Polsce Grupa-Saint-Gobain obecna jest od ponad 20 lat. Nad Wisłą mamy 25 

zakładów i zatrudniamy 6000 pracowników. Wartość obrotów Saint-Gobain  

w Polsce w 2015 roku wyniosła 4 mld PLN.  

 

Więcej informacji na temat Saint-Gobain znaleźć można na stronie  

www.saint-gobain.com oraz www.saint-gobain.pl  
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