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SAINT-GOBAIN PO RAZ KOLEJNY NA "LIŚCIE A"
PRZEDSIĘBIORSTW PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH ZMIANOM KLIMATYCZNYM
OPRACOWANEJ PRZEZ CDP
Grupa Saint-Gobain po raz kolejny znalazła się w tym roku na "Liście A" Przedsiębiorstw Przeciwdziałających
Zmianom Klimatycznym tworzonej przez CDP, globalną organizację non-profit uznawaną za wyznacznik
standardów w zakresie oceny wpływu na środowisko i przejrzystości.
Saint-Gobain została uznana za jedną z wiodących firm pod względem ambicji środowiskowych i przejrzystości,
dzięki swoim znaczącym i udokumentowanym działaniom na rzecz klimatu. Lista A obejmuje tylko 200 firm
z całego świata (w 2020 roku było to 277 firm) spośród prawie 12 000 ocenianych przedsiębiorstw.
Aby osiągnąć swój cel neutralności węglowej do roku 2050, Grupa opracowała plan działań do 2030 roku,
zakładający redukcję emisji CO2 o 33% dla zakresów 1 i 2 oraz o 16% dla zakresu 3, w wartościach
bezwzględnych, w porównaniu z rokiem 2017. Grupa będzie przeznaczać 100 mln EUR rocznie do 2030 r. na
inwestycje oraz badania i rozwój ukierunkowane na redukcję emisji CO2. Ponadto Saint-Gobain stosuje
wewnętrzną cenę węgla przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektów inwestycyjnych i badawczorozwojowych, która została zwiększona z 50 EUR do 75 EUR za tonę w przypadku nakładów inwestycyjnych
a dla projektów badawczo-rozwojowych wynosi 150 EUR za tonę.
Poza wysiłkami zmierzającymi do ograniczenia własnych emisji CO2, Grupa jest kluczowym graczem
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a rozwiązania przynoszące korzyści dla środowiska (dla planety lub
dla ludzi - w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia) stanowiły 72% wartości jej sprzedaży
w 2020 roku. Dzięki rozwiązaniom sprzedawanym na całym świecie w ciągu jednego roku udaje się uniknąć
emisji blisko 1 300 milionów ton CO2 w ciągu całego okresu ich użytkowania, co stanowi około 40-krotność
całkowitego śladu węglowego Saint-Gobain w 2020 roku (zakresy 1, 2 i 3).
Ponadto, Saint-Gobain wnosi znaczący wkład w przyspieszenie realizacji agendy ESG (Środowisko,
Społeczeństwo, Zarządzanie) w sektorze budowlanym, współpracując z organizacjami rządowymi
i pozarządowymi, budując partnerstwa ekosystemowe i utrzymując kontakty ze startupami.
Claire Pedini, SVP ds. Zasobów Ludzkich i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Saint-Gobain,
powiedziała: “ Jest to wyraz uznania dla postępów i zaangażowania Grupy w walkę ze zmianami klimatycznymi.
Saint-Gobain jest jednym z liderów w tym zakresie i na wszystkich poziomach demonstruje swoje przywództwo
i odpowiedzialność maksymalizując pozytywny wpływ na naszych klientów dzięki oferowanym rozwiązaniom,
a jednocześnie minimalizując własny ślad węglowy w ramach naszego zobowiązania do osiągnięcia
neutralności emisyjnej do 2050 roku.”
CDP ocenia firmy w oparciu o niezależną metodologię, przyznając im punkty od A do D biorąc pod uwagę
kompletność ujawnianych informacji, poziom świadomości i zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz
udokumentowane stosowanie najlepszych praktyk związanych w zakresie ochrony środowiska, takich jak
wyznaczanie ambitnych i ważnych celów.
Pełna lista firm, które znalazły się na tegorocznej "Liście A - Zmiany Klimatyczne" jest dostępna tutaj:
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores
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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. Powstają one w procesie nieustannej innowacji i są
wykorzystywane wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień np. w budynkach, w środkach
transportu, a także w inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo i stanowią odpowiedź na wyzwania naszych
czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym. Nasza strategia odpowiedzialnego wzrostu opiera się na celu nadrzędnym SaintGobain - "MAKING THE WORLD A BETTER HOME" - który jest wyrazem wspólnej ambicji wszystkich
pracowników Grupy, aby każdego dnia podejmować działania na rzecz uczynienia świata piękniejszym
i bardziej zrównoważonym miejscem do życia.
Wartość sprzedaży w 2020 roku: 38,1 mld EUR.
Ponad 167 000 pracowników w 72 krajach
Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.
Więcej informacji o Saint-Gobain znaleźć można na naszej stronie,
www.saint-gobain.com oraz na Twitterze @saintgobain
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